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КІРІСПЕ

Өлкетану -  бул жері'ілікті халықтың (бұл аумақ туған өлке деп 
есептеледі) елдін, облькггьщ, ауданның, қаланьщ, ауылдың белгілі 
бір бөлігін зертхеуі. Шағын аумақты кешенді зерітеу тарихқа, 
этнографияға, мэдениетке, археологияға, табиғатқа, халықка, 
экономикаға жәв:е т. б. қатысты мәселелердің кең аукьшын 
қамтиды. Туған жерді жан-жакты зерттеу дегеніміз:

1) табиғат жэне оиың барлык элементгері (геология, жер 
бедері, жер қойнауы, тоиырақ, климат, су айдындары, осімдіктер, 
жануарлар дүниесі) жэне олардың өзара байланысын;

2) откен тарих және демографияны (қала мен ауыл 
этнографиясы, топ онимика жэне т. б.);

3) экономикалык омір, табиғи орта мен шаруашылык 
арасындағы байланыстар, шаруашылыктың жекелеген салалары 
арасындағы байлаіаыстарды;

4) халықтың мэдеги жэне рухани өмірік, шығармашылык 
кычметін (халықтық хсэсіпшілік, енер, фолыслор, сэулет) қамтиды.

Өлкетану мен туризм бір-бірімен тығыз байланысты. Сенімді 
жэне әр түрлі олкетану ақпаратьшсыз туристік маршруттар мен 
экскурсиялар жасау мумкін емес. Ішкі гуризмді дамыту, туристік 
жорыктар, экскурсиялар өткізу туристік бизнесті 
ұйымдастырушьикірдан аумақты, объектілерді жэне рекреациялық 
дал алык зерттеу әдістерін білуді талап етеді.

Өлкетану багыты туризмдегі жұмыстың баска түрлеріне де 
тэн, оның мазмүны жергілікті материалға негізделген, сондықтан 
туристік-өлкетану жүмысьшьщ негіздерін жэне өлкетануды зерттеу 
эдістемесін бшу тзфистік мамандарды кәсіби даярлаудьщ күрамдас 
болігі болып табыяады.

Мақсаты: өдкетанудың мэні мен мшдеттерін, Қазақстан 
Республикасының турисггі к-экскурсиялы к саласы мамандарын 
даярлау жүйесіндегі өлісетанудың алатын орнын, өлкетанудьщ 
түрлері мен формапарьга, кешенді жэне салалық елкетану жүмысын 
үйымдастыру, тарихты зерхтеу, ішкі туризмді дамыту үшін 
туристік-рекреаңиялық ресурстарды зерттеу эдістемесін меңгеру 
болып табылады.

Пэнді оқудың міндетгері:
- студенттерді өлкетанудың ғьшыми-тэжірибелік негіздерімен,



оның мәнімен, міндеттерімен, нысандарымен жэне түряерімен, 
туристік-экскурсиялык кызмет мамандарьга даярлау жүйесіндегі 
орнымен таныстыру;

- туристік экскурсиялық бағдарламаларды дайындауға қажетті 
өлкетану мэліметтерінің негізгі көздері 'гуралы білім беру;

- туристік бизнесте пайдалану мақсатьгада білім алушылардың 
өлкетану білімін іздеу және жүйелеу дағдыларын қальппастыру;

- далалық өлкетану зерттеулерінің эдістемесі бойынша 
дағдыларды дамыту және туристік-экскурсиялык мекемелерде 
туристік-өлкетану жұмысын ұйымдастыру.

Қүзыреттер (оқыту нәтижелері)
Осы пәнді аяқгағаннан кейін студенттер келесі құзыреттерге 

ие болады деп күтілуде:
- өлкетанудьщ нысавдары мен түрлерін жіктеудің мәнін, 

міндеттерін түжырымдау, белгілерін айкындау;
- өлкетанудьщ жалпы принциптерін түсіндіру;
-туристік-экскурсиялык қызмет көрсету үшін мамандар

даярлау жүйесіндегі өлкетанудың орнын талкьшау;
- табиғи, тарихи, онертану объекгілеріне тэн қасиеттерді 

анықтау;
- жергілікті өлкені, оның табиғатын, тарихын, ескерткіш 

орындарын жэне тарих пен мәдениет экономика ескерткіштерін 
зерттеу кезінде пайдаланылатын негізгі көздерді көрсету;

туристік-экскурсиялық мекемелерде туристік-олкетану 
жүмысын ұйымдастыруда өлкетанудың зерттеу эдістерін қолдану;

- влкетану материалдарьга жинау, кұрастыру жэне жүйелеу;
- өлкетану, эдеби, мұрағаттық, картографиялык, статистикалық 

және басқа да дереккөздермен жұмыс істеу;
- олкетанудағы іздеу және жүйелей алу кабілетін туристік 

бизнесте колдану;
- эртүрлі көздерден алынғ-ан мэліметгерді салыстыру, белгілі 

бір рекреациялық жэне туристік-экскурсиялық мәселе бойынша 
жиьштык акпарат дайьшдау;

- туристік-өлкетану жэне экскурсиялық объектілер мен 
аумақтарға мінездеме жасау жэне баға беру;

-  оз аймағьгаың турисгік-экскурсиялық бизнесінің даму 
перспективаларын болжау.

¥сынылып отырған оку құралы 6В11101 -  «Туризм»
%
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мама ндығыньщ білім беру бағдаряамасына сэйкес «Т>фистік- 
өлкетану жүмысының негіздері», «Туристік өлкетану» пэндерінін 
оқу жоспары негізінде кұрастырылған. Оқу кұральша дэріс 
курсының теориялык сұрактары, практикалық (семинар) жұмысын 
орынцауға арналған эдістемелік нұсқаулар жэне БӨЖ 
тапсырмалары, сонымен қатар өзін-әзі бакьшауға арналған сурактар 
мен емтиханға дайьшдалуға арналған тест тапсырмалары енгізілген.

Оқу қүралы «Туризм» бойынша білім беру бағдарламасында 
оқитын студентгерге, осы пэнді жұргізетін мектеп мұғалімдеріне 
жэне жоғары оку орындарының оқытушыларына, сондай-ақ туған 
өлкееін оқуға қызығушылык танытатын әрбір адамға арналған.
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ТАҚЫРЫП 1. Қазақстан Республикасьгадағы өлкетанудың

мэні мен міндеттері

Дәрістің мақсаты: осы тақырып бойынша койылған
сүрактарды зерттеу, негізгі түсініктерге анықтама беру, 
өлкетанудың ғылым ретінде мәнін қарастыру және Қазакстандағы 
елкетанудың негізгі міндеттерімен танысу.

Жоспар:
1. Өлкетану үғымы
2. Өлкетанудың туризммен байланысы
3. Өлкетану түрлері
4. Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың тарихы
5. Өлкетану эдістері

Негізгі түсініктер: өлкетану, табиғат қүраушылары, шағын 
аумақ, туған өлке, туристік өлкетану.

Өлкетану -  бүл жергілікті халықтың (бүл аумақ туған өлке деп 
есеителеді) елдің, облыстың, ауданның, каланың, ауылдың белгілі 
бір бөлігін зерттеуі. Өлкетаиу-бүл аймақгың туған жері болып 
саналатын жергілікті халықтың елдің, аймақтың, ауданның, 
каланың, ауылдың белгілі бір бөліғін зерттеуі. Қазірде олкетануды 
зерттеуде өлкенің табиғатын зерттеу мен қорғауға үлкен мән 
берілуде. Елеулі оқиғалардың, халықтың еңбек жэне әскери 
ерліктерінің фактілерін, тарихи күжаттарды, өткеннің материалдық 
мэдениет заттарын іздеуте көп көңіл бөлінеді. Өлкені жан-жақты 
зерттеу қажет.

Түсініюпер: шағын аумақ, туған өлке, өлкетанудың нысандары 
мен түрлері, туристік өлкетану.

Шагын аумақ ~~ аудан, қала, ауыл.
Туган өлке -  облыс, республика.
Жан-жакты зерттеу: табиғаты, тарихи өткені мен

демографиясы, зкономикалык шаруашылығы, табиғат пен 
шаруашылықтың байланысы, мәдени-рухани өмірі, халықтың 
шығармашылық қызметі.

Өлкетанудың нысандары: мемлекеттік, қоғамдық, мектептегі.



A) Мемлекеттік өлісетануды -  республжалык, облыстық, 
калалық муражайлар, кітапханалар мен ғылыми-зерттеу 
институттары жүзеге асырады.

Б) Қоғамдьщ өлкетану - эуесқойлармен жүргізіледі.
B) Мектептегі әлкетаі іуды-эуесқой оқушылар жүргізеді.
Өлкетану ол жүрпзілетш аумақтың қүралдарымен анықталады.
Түрлері бойынша с:алалық, тарихи, табиғи-географиялық,

этнографиялық, фолькпорлық, кешенді-географиялық болып 
бөлінеді.

1) Табиғи-геотрафияльіқ өлкетану-ауа бассейнін, жерді, су 
ресурстарын, осімдіктер мен жануарлар әлемін зерттейді.

2) Тарихи өлкетану-заттық ескерткіштерді, археологиялық 
олясаларды, әдебиетті жэне мүрағаттық дереккездерді, сәулет 
ескерткіштерін зерделейді.

3) Этнографиялық олкетану -  өмір, түрмыс, кызмет, киім, 
ыдыс-аяқ және өндіріс қү[>алдарьш зерттейді.

4) Фольклордық елкетану -  зергерлік бүі-іьшдарды, сэулет 
енеріи, халықтың ауыз шығармапгылығын, халыктың салт- 
дэстүрлерні зерттейді.

5) Кешенді өлкетану -  табиғи жэне әлеуметтік өлкетану.
Әдіс: ақпаратты, табиғи үлгілерді, материалдық мэдениет

заттарын жинау және жүйглеу.
Туриспгік өлкетану табиғатты, халықтың түрмысын, 

мәдениетін, ерекшеліктері н зерттейді.
Казакстан олкетануы •- Геродот, Стробон, Птолемей, Чжан Цан, 

Аль-Фараби, Баласағүн, Қашкари, Қожахмет; 17-18 ғғ. -  Ремизов, 
Ки]шллов, Левин, Семенов, Северцев, Уәлиханов, Мушкетов.

1845 жылдан «Орыс туристік қоғам» Бартольд, Леденев, 
Мустафаев -  «Памятшиш и культура Казахстана» («Қазақстанның 
ескерткіштері мен мэдениеті»),

- Этнографияны статистикалық шолу — Щербин Ф.А.
— Түркістан — археология эуескойлары үйірмесі. 1895-1917 жж. 

Орынбор мүрағаттык зкспедиңиясы археология мен сэулет өнерін 
зерттейді.

Кеңестік кезең, 1921 жылы 7 ақпанда Халық ағарту 
комиссариаты «Ел ескерткіштерін қорғау туралы». Қырғыз өлкесін 
зергтеу қоғамы 1920-1925 жж., үш бөлімшеден 'гүрады: 1) тарихи- 
археологиялық, 2) табиғи-географиялық, 3) этнографиялық.
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Чулошников терағалық етуімен А.В. Затаевич -  «Кдзақ халкының 
1000 эні» зерттелді. 1925 ж. -  «КСРО ҒА Одактык және 
автономиялык республикаларды зерттеу жөніндегі арнайы 
комитеті» құрылды, Ферсман. Аймакты геологиялык зерттеу, 
ғылыми жетекші Руденко бригадасы.

1928 жылы Орыс географиялык қогамының Семей бөлімшесі 
«Казақстанды зертгеу қогамы» болып қайта кұрыдды. Герасимов, 
Әуезов, Адрианов және т.б. мушелері больш тіркелді. Қазақстанның 
барлык қалаларында фюшалдары ашылды. Төрағасы Асфиндияров. 
Қоғамның негізгі жріысы ка;іақ КСРО Ғылым академиясының 
базасын ісұруды аяқтады.

1927 жылдың желтоқсанында- ғылыми коғамның 1 
Бүкілресейлік ғылым қоғамының конференциясы өлкетану 
бойьшша Өлкетану Орталыв; Бюросынын (ӨОБ) жарғысын 
қабылдайды. Өлкетану Ортадық Бюро "Өлкегану" журналын 
шығарады, 1927 жылғы қаңтарда 1937 жылға дейін Ғылым 
академиясы жанында Өлкетану Орталық Бюро құрылады.

Ғеографиялық коғамның өлкетану комиссиясы олкетану 
жұмыстарының аумағын дамытуға кеңес береді. Өлкетану жұмысы- 
туризм бойынша маманды кәсіби даярлаудың ажырамас бөлігі, 
білімді жинау, талдау жэне насихаттау.

1991 жылдан бастап "Қазтурсовет" пен "Спутник" таратылып 
орнына жаңадан туристік агенттіктер құрылады.

Әдістеме:
A) эдебиеттерді іріктеу жэне зерттеу, жалпылау;
Б) бақылау;
B) таным максатындағы зерттеулер.
Негізгі эдістер: әдебиет, картография, статистика, далалық 

байқау, визуалды эдіс жэне сауалнама. Далалық жұмыс: 
стационарлык және экспедициялык ақпарат. Мектепте география, 
тарих пәндерін оқыту. Газет материалдары.

Алғашқы географиялық м»ліметтер
1. Геродот -  б.д.д.5 ғ. -  Каспий туралы мэліметтер тұйық су 

қоймасы ретінде оның солтүстік, оңтүстік-шығыс -  даласының 
орналасу сызбасын сызған. Жайық (Лик), Еділ (Сар), Эльба 
(Сергис), Орал таулары туралы мәліметтер бар.
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2. Страбон — б.з.д. 63-23 жж. -  Сырдария (Яксарт) және 
Амудария (Ока) өзендері туралы акпарат жазған.

2. Птолемей -  б.з.д. 90-168 жж.~ «География» кітабы: Каспий- 
туйык су айдыны, Арал (Оксиан) картасын жасады. Тәулнс 
ұзаіоығын, қалалардың, өзендердің, көлдердің, таулардың 
географиялык координаттарьш анықтады.

4 . Чжан Цянь -  б.з.д. 2-1 г. -  Аксу, Шу, Талас өзендері туралы 
ақпарат беріп., Құрамына Жетісу, Сырдария жэне Талас өзеңдёрінің 
аңғарлары кіретін орталық жэне Орта Азия картасы жасалды.

Физика-географилық зерттеулер
« Қадырғгши (16-17 ғғ.) -И. Годунов патша- «Сборник 

летонисей» ("Шежірелер жинағы"), Қазақстанньщ қалалары, 
өзендері, таулары мен шекаралары туралы аукымды ақпарат.

« С. Ремезов -  «Чертежная книга Сибири» ("Сібірдің сызба 
кітабы") - Қазақстан аумақтарының карталар жинағы.

« И. Кириллов -  Орынбор экспедициясы (1734 ж.).
« П. Рычков, П. Паллас, И. Фольк — 1768 ж. -  Екінші 

академиялык экспедиңия.
« Левшин А. -  1832 ж. -  «Описание киргиз-казачьих или 

киргиз-кайсаідких орд и степей» («Қырғыз-казак немесе қЫрғыз- 
кайсақ ордалары мен далаларының сипаттамасы») кітабы. 
Қаза:сстаннын; толык географиялық сипаттамасын көрсетеді.

«' П. Семенов-Тянь-Шанский — 1856-1857 жж. -  Тянь-Шань 
тауын (Солтұстік жэне Орталық аймақ, Хан Тәңірі шыңы) 
зерттеген. Таулардьщ вулкандық шығу тегі туралы гипотезаны 
жоққа шығарды, олардың пайда болуын ғылыми тұрде сипатгады. 
Ол коимат пен өсімдіктерге тән екенін дэлелдеді.

«> Н. Северцев — 1857 -  1858 жж. -  Арал, Сырдарияньщ төменгі 
ағысын, Тянь-Шань, Жетісу, Қызылқұм, Қаратау, Үстірт, 
Мұғгшжарды (карталарьш) зертгеп, олардьщ жер бедерін, климатын, 
флорасы мен фаунасын зерттеді.

Ш. Уалиханов -19 ғ. 50-60 жж. — Тянь-Шаньнын солтұстік 
жэне Оңтүстж сілемдері Алакөл жэне Балкаш көлдерінің пайда 
болу зандылілқтарын ашты. Еңбектері: «Қырғыздар жайьшдагы 
жазбалар», «Ыстьщкөл сапарынъщ кұнделігі», «Қытай
империясыньщ Батыс провинциясы жэне Құлжа қаласы», 
«Ыс'гықкөлге бару сапары».
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* И. Мушкетов -  1887 ж. -  Тянь-Шань мен Қаратаудың 
іеологиялык курылымы (орографиялык сызба). Верный 
каласындағы жер сілкінісінің себептері туралы мәліметтер.

• А. Краснов — Тянь-Шань тау етегі мен Балқаш көлінің 
жағалауындағы шөлдердің өсімдіктерін зерттеу.

Қазақстан аумағын географиялық зерггеу тарихы
1. Абу Кадыр Аль-Фараби (870-850 жж.) -  «Ғылымдардың 

шығуы», «Жұлдыздар бойынша болжаулар».
2. Жүсіп Баласағұн (1021-1075 жж.) -  «Қүгты білік».
3. Махмүд Қашқари (1030-1090 жж.) -  «Диуани лүғат ат- 

түрік».
4. Қожа Ахмет Иассауи (1113-1167 жж.) -  “Диуани хикмат” 

(“Даналық кітабы”).
5. Қадырғали Қосымүлы Жалайыри (1449-1551 жж.) -  

«Жамиғат-Тауарих».
6. Мүхаммед Хайдар Дулати (15-16 ғғ.) -  «Тарих и-Рашиди».

Қорытынды: Өлкетану -  бүл жергілікті халықтың (бүл аумақ 
туған өлке деп есептеледі) елдің, облыстың, ауданның, қаланың, 
ауылдың белгілі бір бөлігін зерттеуі. Өлкетану -  табиғи жэне 
әлеуметтік зерттеулер кешені. Өлкетану туған өлкенің табиғатын, 
халқын, шаруашьшығын, тарихын, мэдениетін зерттейді. Өткізілген 
өлкетану жүмыстарының арқасында осы өңірде жэне жалпы 
республикада туризмнің дамуына ықпал ететін туристік 
ресурстарды аныктауға болады.

Әдебиет:
1. Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

краеведческой работы. Алматы, 1997г.
2. Жучкова В.К. «Организация и методы комплексных физико- 

географических исследований», М., 1977г.
3. Строева К.Ф. «Краеведение», М. 1973 г.
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ДэрістіііЕ мақсаты: Туристік кызметтегі физика-географиялык 
зерчтеулерді қарастыру, туристік кызметті жүргізудің мэні мен 
әдістерін анықтау. =

Жоспар:
1. Физика-географиялык зерттеулердің міндеттері
2. Геологиялық зертгеу .
3. Климгіттық зертгеу г
4. Гвдрологиялық жэне гляциологиялық зертхеу
5. Топырақ жамылгысьш зерттеу

Негізгі түсініктер: рельеф, орография., гляциология, климат, 
табнғат, топырақ.

Өлкетанудагы фшика-географияяык зерттеулер негіз болып 
табылады.

Негізгі қүраушылар: геология, жер телімінің (участкенің) жер 
бедгрі, климат, гидрология, топырақ, фауна, ландшафттар.

Зерттеу кезендер бойынша жүзеге асырылады:
1) Әдебиет жэне картографиялык материалдармен танысу, 

есептерді оқу. Өдістері: сипатгамалық салыстырмалы картОграфия.
2) Неіізгі учаскелерден өтетін далалык маршрутгар.
3) Талдау.
4) Қорытынды: туристік қызметге пайдалану үшін зертгеу.

Геологияльщ құрылъш-жер жыныстарыньщ пішіні, тау жынысы. 
Жер қыртысындағы дербес геологиялық дене. Магмалық жауын- 
шаиыннын, метаморфоздың пайда болуы. Әдіс: алдын-ала жэне 
далішьпс.

- Рельеф —жасы, пішіні, көлемі бойынша әр түрлі жер бетінің 
біркелкі емес жерлерінің жиьштығы. Рельеф ішкі жэне сыртқы 
эсерлердің эсерінен қалыптасады. Рельеф аумақгьщ іргетасы болып 
табылады. Іздеу — жалпы географияльщ және арнайы эдебиетгер 
аркылы жүзеге асады.

ТАҚЫРЫП 2: Турисгік қызметтегі физика-географиялық
Зерттеулер. Турисгік қызметті жүргізудің мэні мен әдістері
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- Геоморфология -  жер беттері жэне олардын иайда болуы 
туралы ғылым. Дереккөздер — карталар, сызбалар.

- Орография — жоталардың, биіктіктердің, өзен аңғарларының, 
бассейндердің жэне баска да рельефтердің өзара орналасуын 
зерттейді. Зерттеу — топографиялык картада жүргізіледі.

- Клгімат -  географиялык жағдаилармен анықталатын белгші 
бір аумақтағы ұзақ мерзімді ауа райы режимі. Негізінен ол -  ендік, 
бойлық, мршттың шалғайлығын, теңіз деңгейінен биіктікті 
қүрайды. Жыл мезгілдері бойынша буршақ, түман, аяз жэне ерігенді 
көрсету маңызды больш табьшады.

- Ауа-райы -  белгілі бір уақыт аралығьюдағы атмосфераның 
күйі. Ол температура, ылғалдылык, кысым, жел жьшдамдығы, 
бүлттылықпен сипатталады. Метеорологиялық қүбылыстар — түман, 
кектайғақ, боран, еру, бүршақ, т.б. Дереккөздер -  анықтамалықтар, 
карталар, метеорологиялық кызметтер. Білім негізінде қауіптерді 
болжауға болады. Жергілікті белгілер ерте заманнан бері 
колданылған. Аспанның, бүлттардың жағдайының сенімді белгісі. 
Жел, кемпіркосак, жымыңдаған жүлдыздар, пештен шыққан түтін, 
құстардың үшуы, жануарлардың іс-эрекеті. Қарт адамдар. 
Аспаптар, барометр, термометр, биіктік өлшегіш. Өлкетанудағы 
туристік-рекреациялык іс-шаралардың ерекше қүндылығы 
жорықтар кезінде ауа-райының жай-күйін тікелей бақылау, 
жергілікті белгілер мен ауа-райының өзгеруінің белгілерін білу. 
Белгілі бір аумактағы ауа-райының өзгеруінің жалпы заңдылықтары 
мен жергілікті белгілерін білу негізінде туристік қызметті 
үйьшдастырушы ауа райының қауіпті өзгерістерін болжай алады 
және кауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті шешімдерді немесе 
накты шараларды кабылдай алады.

- Гидрология -  су ғылымы: 1 бөлім — мүхит және теңіз
гидрологиясы, 2 -  қүрлық гидрологиясы, 3 -  жер асты сулары. 
Максат — қауіпсіз туристік маршруттарды зерттеу. Ақпарат көздері. 
Ішетін су. . Қауіпсіз жүзу. Өткел. Әдістеме: дереккөздерді,
карталарды зерттеу, жағалауды далалық зерттеу, тереңдік 
өлшемдерін және т,б. Өзен немесе көлді сипаттау, түрғындардан 
сүхбат алу, Лоуэн карталарын қүрастыру.

- Гляциология -  мүздықтарды зерттеу - көл жағасының 
қабатталуы, жер мүзы. Олар қардан түзілген. Әдістеме -  
анықгамалыктар, карталар. Мүздықтар
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- Топырщ жамылгысы, пгопырақ -  жердің жұқа, құнарлы
қаба.ты. ! 1 ' ■

- Ландшафт -  рекреациялық жұйелер аумағының негізі болып
табылаіьін табиги-аумақгық кешен. Әдістеме -  анықгамалықгар, 
каріалар. ;

- Флора -  өсімдіктердің барлық тұрлерінің жиьштығы. Флора- 
қоршаған орта жағдайының көрсеткіпіі.

- Фауна -  осы жердегі барлық жануарлардың жиыитыгы. 
Жеткілікті деңгейде сипатталған.

Есеи
Әкімшілік аумақ
- жер телімінің (участок) географиясы.
- откізу уақыты.
- жер телімінІң жалпы сипаттамасы.

Қорытынды: Туристік өлкетанудағы физика-географиялық 
зертгеулердің мақсаты өлкенің географшілық жағдайы, оның 
геологиялық өткені, жер бедері, пайдалы қазбалар, климат, өзеңдер, 
колдер, басқа да су айдындары, өсімдіктер мен жануарлар әлемі 
туралы аіціаратты жинау жэне жүйелеу болып табьшады. Бул 
ақпаратгы жинау туристік қызметгің практикалық мүдделеріне 
сүйене отырып жүргізілуі керек. Мысалы, туған өлкенің климаты, 
ауа- эайы чуралы ақпаратгы жинақгай отырьш, атмосфераньщ жай- 
кұйін жәие оның аймақ бойынша туристік саяхатіъщ нақгы 
түрлеріне эсерін мүқият талдау керек. Сондықтан өлкетаңудағы 
физика-геоғрафиялық зерттеулер туған өлкені зерттеудің табиғи 
негізі больш табылады, өйгкені олар табиғатгьщ жеке 
құргушыларының және түтастай алғавда табиғи-аумақтық 
кешендердің барлық сипаттамаларын алуға мүмкіндік береді.

Әдебиет::
1.Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

краеведчесжой работы. Алматы, 1997г.
2.Жучкова В.К. «Орғанизаңия и методы комплексных физико- 

географических исследований», М., 1977г.
3. Карманная книга натуралиста и краеведа. -М.: Геоірафгиз, 

1961.
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Дәрістіц мақсаты: геофизикалық зертгеулерді қарастыру, 
бақьшау деректерін жүргізу жүйесін зерттеу, геофизикалық жэне 
физикалық-географиялық зерттеулерді салыстыру.

Жоспар:
1. Геофизика түсінігі
2. Геофизикалық зертгеудің мәні
3. ¥ңгымаларды геофизикалық зерттеу

Негізгі түсініктер: геофизика, геофизикалық зерттеулер,
гидрогеологиялық режим, минерализация, каротаж, инклинометрия, 
кавернометрия.

Геофизика —  жердің қүрылымын физикалық эдістермен 
зерттейтін гылымдар кешені. Геофизика кең магынада қатты Жер 
физикасын (жер қыртысы, мантия, сүйық сыртқы жэне қатты ішкі 
ядро), мүхиттар физикасын, қүрлықгьщ беткі сулары (көлдер, 
өзеңдер, мүздар) жэне жер асты сулары, сонымен қатар жер асты 
суларының физикасын (метеорология, климатология, аэрономия) 
зерттейді.

Барлау геофизикасы -  пайдалы қазбалар кен орьшдарының 
қүрылымын табу жэне нақгылау, сондай-ақ, олардың пайда 
болуының алгышарттарын анықгау мақсатында Жердің қүрылымын 
зерттеуге арналған геофизиканың бөлімі. Барлау геофизикасы 
қүрлықта, теңіз суларында, мүхиттар мен түщы су айдындарында, 
қүдықгарда, ауадан және ғарыштан жүргізіледі. Барлау 
геофизикасы жоғары тиімділігімен, сенімділігімен, төмен қүнымен 
жэне жылдамдығымен геологиялық барлау үрдісінің маңызды 
қүрамдас бөлігі болып табылады. Барлау геофизикасының 
эдістеріне сейсмикальщ барлау, түрақты жэне айнымалы токпен 
электр барлау, магниттік барлау, гравитаңиялық барлау, 
үңғымаларды геофизикалық зерттеу, радиометрия, ядролық 
геофизика және жылуды өлшеу жатады.

Сейсмикалың барлау. Серпімді толқындардың қозуы мен 
тіркелуіне негізделген Жердің қүрьшымын зерттеу әдістерін 
қамтитын барлау геофизикасының бөлімі. Жер қыртысыньщ 
жыныстары серпімділік қасиеттерімен ерекшеленеді - Янг модулі, 
Пуассон қатынасы жэне тьпыздығы, бүл серпімді толқынның

ТАҚЫ РЫ ІІ3: Геофизикалық зерттеулер
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онарда әртурлі жы:лдамдықпен таралуына, ал сакыстырмалы түрде 
біртекті кабаттар шекарасында шағылу, сыну және өту 
кұбылыстарын бастан кешіруіне әкеледі. Пайда болған екінші 
ретгік толкындар олар өтетін тау жыныстарының кұрылымы мен 
кұрамы туралы ақшратты қамтиды.

Серпімді толқындардын тербелістерін тіркеу үшін топырак 
бөлшёктерінің тербеілістёрін злектрлік сигналға түрлендіретін 
арнайы күрылғылар -  сейсмикалык қабылдағьпптар қолданьшады. 
Алынған ақпарат сейсмограммалар деп аталгітын графихстерде 
жиналады, өңделеді жәь:е геологиялық интерпретадия альшады. 
Нәтижесінде жер қыртысының күрылымы қималар мен карталар 
түрінде бейнелевіеді, оларда пайдалы казбалардың ыктимал 
жииақталуының орйы анықгалады.

Гравитацияльщ барлау. Гравитациялык барлау немесе 
гравиметрия -  геологиялык денелердің тығыздіағының өзгеруіие 
байланысты ауырлық күшінін үдеуінің өзгеруін зерттейтін 
геофизикалық эдіс. Гравитаңияльпс барлау жер қыртысы мен 
мантияньщ жоғарғы қабатьга аймақтык зерттеуде, терең 
тектоникалық бұзылыстгрды аныктауда, пайдалы қазбаларды -  
негізінен руданы іздеуде, жарьшыстың алмасты кұбырларын бөлуде 
белсенді қолданылады. Гравитаңияльпс барлау тау жыныстарының 
кұ|:амын жэне олардың геологиялык кимадағы орнын зерттеуге 
мүмкіндік береді, мысалы, магмалық тау жыныстары үшін 
феррогенді қосьшыстардың концентрациясы мен тығыздығы 
нег ізділіктің жоғарылауьшен артады.

Гравитациялық барлау үшін ғравиметрлер, ауырлық күшінің 
үдеуін өлшейтін сезімтал аспаптар қолданылады. Бұл мәннІң өлшем 
бірпігі Гал немесе мГал. Ірі геологиялық денелер ондаған, тіпті 
жүздеген мГал ауыткуларымен сипатталады. Отандық тәжірибеде 
ГНУ-КС жэне ГНУ-КВ киарц гравиметрлері кеңінен қолданылады.

Магниттік барлау. Геомагнетизм Жердің мапщг өрісін (оның 
көздері мен Жердің бүкіл геологиялық тарихындағы өзгерістерін), 
соидай-ақ тау жыныстарының магңиттік қасиеттерін зерттейді. 
Жердің ғаламдық магнит өрісі сұйық сыртқы ядродағы электр 
тогыньщ эсерінен болатьпны, оньщ қарқындыльп ы 100-10 000 жыл 
жиіліхшен өзгеретіні, ал полярлығы кері өзгерістерге 
(иі-іверсияларга) ұшырайтыны белгілі. Тау жыныстарьгаың 
магниттелу карқындыльіғы мен бағытын өлшеу геомагшггтік 
өрістің паііда болуын жзне уақыт бойынша езгеруін зертгеуге 
мүмкіндік береді жэне ішиталар тектоникасы мен континенттік
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дрсйф геориясын дамыту үшіи негізгі акпарат ретінде қызмет етеді. 
Йайдалы • казбалардыц кен орьшдарын іздестіру максатында 
магниттік барлау құрлык, теңіз немесе аэромагниттік түсірілімдер 
түрінде қолданылады. Магішттік маркшейдерлік жүмыстар, эдетте, 
параллель сызыктар немесе профильдер желісі бойынша 
жүргізіледі. Қажетті т үзег^/лерді енгізгеннен кейін магнит өрісінің 
картасы графиктер немесе изосызықтар түрінде салынады. Картада 
тыныш өріс аймактары жэне магниттік аномалиялар болуы мүмкін - 
тау жьіныстарьшың магниттік касиеттерінің біртекті еместігінен 
туындаган магнит өрісінің жергілікті бүзьшыстары болып 
табылады. Магниттік барлау найдалы қазбаларға тікелей қатысты 
да, кен орнын бакылайтын тектоникалық жэне стратиграфиялық 
күрылымдармен де аномаиияларды анықгау мақсатында 
жүргізіледі.

Электрлік барлау -  электрлік барлау эдістері түрақты электр 
немесе айнымалы электромагниттік өрістің параметрлерін өлше)г 
аркыды гсологиялық қиманың параметрлерін зерттеуге мүмкіндік 
береді. Электрлік барлаудың мысалы индукциялық поляризация 
эдісімён зерттеу больш табылады.

Үңгымалардың геофизикалық зерттеулері (ГИС 
Геофизические исследования скважин) -  үңғыманың өзін де, жалпы 
қен орньш Да кейінгі сапалык және сандьщ геологиялық бағалау 
үшін үңғыманыд учаскесін зерттеу мақсатьшда геофизикалық 
эдістерді қолдана отырып бүрғыланған, өндірісгік жэне басқа 
үңғымаларды зерттеу. ¥ңғымалардың геофизикалык зерттеуле}) 
кешені таү жыныстарының зерттелетін физикалық параметрлерінің 
туріне қарай шарттьі түрде бірнеше үлкен жэне кішірек бөлімдерге 
бөлуге болатын көіггеген Эдістерді қамтидьі. Жүмыс геофизикальпс 
күрал-жабдықтардьщ Көмегімеи жүзеге асырылады. Каротаж жэн<з 
үңғымаларды тіркеудің бірнеше әдістері бар. Бұл эдістер, мысалы:

Электрлік каротаж-зерттеу объектісі тау жьшыстарының 
электрлік касиеттері больш табьшады.

Үңғымадағы иондаушы сәулеленудің эрекетін зерттеуге 
. негізделген ядролык-геофизикалық каротаж эдістері.

Акустикалык каротаж.
Газды каротаж.
Термбкаротаж.
Инклинометрия.
КаверноМётрия.

%
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Радиоактивті әдістер (гамма-сэуле жэне гамма-спектрлік 
каротаж).

Сондай-ақ ұңіъімадаі’ы геофизикалык жұмыстардың басқа да 
кейбір түрлері.

Ұңғымаларды геофизикалык зерттеулерді кеңінен қолдану 
мүнай-газ енеркэсібіне тиесілі:

-Каротаждар.
- Кен орнын игеруді бақылау.
- Перфорация.

Қорытынды: Жер асты суларын зерттеуде жэне инженерлік 
кү-рылыстарды зерттеуде геофизикалык эдістер 1920 жьщдардың 
сонынан бастап колдакыла бастады. Геофизикалық зерттеулер 
сумен жабдықтау көздерін, термалды суларды табу, пайдалы 
казбалар кен орындарының гидрогеологиялык режимін зертгеу, 
ирригациялық жэне дренаждық зерттеулер үшін лсүргізіледі.

Құрылыстарды салу кезінде геофизикалық эдістер инженерлік 
кұрылыстарды жобалауда, кұрылыс үрдісінде жэне режимді 
бакылау кезінде қолданылады.,

Бүл аймақгарда гесфизикалык эдістер тау жыныстарының 
төс елу жағдайларыньщ геофизикалық моделш қүру, олардың 
касиеттері мен күйін зерггеу, жер асты суларының динамикалык 
сиі атгамалары мен қаснеттерін анықтау, адам эрекетінің 
нэтижесіңде уақыт бойынша өзгерістерді зерттеу мэселелерін 
щешеді.

Геофизикалык зерттеулер аэро - жэне ғарыштық нүсқаларда, 
жер бетінен, сулы ортада, акваторижирда, бүрғылау 
ұщымаларында жэне тау-кен қазбаларында жүргізілуі мүмкін. Тау 
жыныстарьшьщ пайда болу жағдайларын зерттеудің, жер асты 
суларының минералдануын жэне оларды сүзу ерекщеліктерін 
бағалаудың негізгі эдісі электрлік барлау больш табылады.

Әдебиет:
1.Новое в науісах о Земле. М., Изд. Агар, 1998 г. І8ВИ 5-89218- 

080-8
2.Состав и свойства вещества в недрах Земли. М. РИЦ ВИМС, 

2005 г. І8ВК 5-901837-12-6
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ТАҚЫРЫП 4: Өсімдіктер мен фауна әлемі туралы негізгі
түсініктер

Дәрістің мақсаты: осы такырьш бойынша негізгі ұғымдармен 
танысу, Қазакстанның Қызыл кітабына енген сирек кездесетін, 
жойылып бара жатқан флора мен фауна әлемінің түрлерін 
карастыру.

Жоспар:
1 .Осімдіісгер дуниесі
2.Жануарлар дүниесі

Нёгізгі түсініктёр: фиора, фауна, гербарий, зоофенология, 
фитофенология, фенологйя

'1’уристік-олкетану жұмысы үрдісінде өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін корғауға байланысты мэселелерді қарастырмас бүрьш 
такырыптың негізгі үгымдарын аныктау қажет. Ең алдымен бүлар 
ареал, флора жэне фауна үғымдарын қамтиды. Жануарлардың, 
өсімдіктердің, пайдалы қазбалардың жэне т.б. белгілі бір түрлерінің 
таралу аймағы ареал деп аталады.

- Өстдіктер дүниесі -жердің немесе ауданның осімдік 
жамылгысы, түрі мен саны, үйлесімі.

- Жануарлар дүниесі-аумакга мекендейтін жануарлар түрлерінің 
жиынтығы.

Туристік-өлкетану үйымдарынып цызметкерлері:
1) туристке арналғаң жорықтар мен саяхаттарда табиғапы 

корғау ережелерін негіздейтін ақпаратка;
2) табнғатгы корғау іс-шараларының кешеніне назар аударуы 

тиіс. Ботаника-пайдалы өсімдіктерді анықтайтын бақылау. 
Зоологня-танымдық бақылау.

- Фенология — жануарлар дүниесінің маусымдық дамуы. Екі 
бөлім -  фитофенология жэне зоофенология. Туристердін 
зоологиялык бақылаулары эдетге екі мііздетті камтиды:

1) танымдық (саяхат ауданындағы белгілі бір жануарлардын 
номенклатурасы мен ареалы туралы ақпарат);

2) корғау (белгілі бір ауданда маршруттың қауіпсіз өтуіне 
байланысты жануарлар туралы ақпарат).



Өлкетану мәліметтерін жүйелі түрде жинау үшін туристерге 
фенологиялык бакылау да:гдылары кажет.

Фенология -бұл тірі і абиғаттьщ маусымдық дамуын зерттейтін 
ғылыми пэн. Фенологкялык бақылаулар кез-келген арнайы 
жабдықты немесе кең білімді қажет етпейді, бірақ ол туристік 
саяхатты мазмұнды етеді., Табиғат дамуының ең кызықты жэне 
көркем кезеңдеріне сэйісес келетін оларды өткізудің оитайлы 
мерзімдерін анықгауға мүмкіндік береді. Өсімдікгерге жүргізілетін 
бакылаулар фитофенологияпъщ, ал жануарларға жүргізілетін 
бақылаулар зоофенологияльж деп аталады, Фенологиялық 
бақылаулардың үлкен практикалық маңызы бар: өйтқені олардың 
негізінде жеміс ағаштарының, санырауқүлақгардьщ, жидек 
түқымдарының, балық аулау, аң аулау мерзімдері анықталып, 
зияшсестердің дамуына жол берілмейді.

Барлық түрдегі туристік- олкетану үйымдарыньщ 
кызметкерлері табшаггы дарғау мәселелерінің екі аспектісіне назар 
аударуы керек:

Бірінші аспект -гидтер мен туристерге белгілі бір туристік үйым 
(фирма) үйымдастыратьго жорықтар мен саяхаттардағы табиғатты 
қорғаудың негізгі ережелері туралы ақпарат больш табьшады.

Екінші аспект -  шаралар кешені мен туристік фирмааардьщ 
табйғатты корғау »:ұмыстарының материалдық базасы 
(маршруттарды таңбалау және жабдықгау, бивуактарды 
жабдықтауды жақсарту, содан кейін оны алып тастағаннан кейін 
табиғатқа зиян келтірілмейді). Туристік саяхат кезіндегі 
ботаникалық бақылаулар әдетте пайдалы (дәрілік немесе жеуге 
жарамды) жабайы жэне сәндік өсімдікгерді анықгауға дейін 
кысқарады. ;

Туристер өсімдіктердің жеке түрлеріне де (флористикальіқ 
бак(ылаулар), олардьщ қауымдастықгарына да (геоботаникалық 
бакылаулар) зерттеулер жүргізеді.

- Өсімдік түрі дегеніміз - бірдей белгілері бар өсімдіктердің 
жиынтығы.

- Гербарий -ісептіріхген осімдіктердің жинағы. Жинау үшін 
келесілер қажет: пышак, қағаз, пресс, дэптер, жыртылатын дэптер, 
маісга. Оны түбінен үзіп аіу  керек.

- Пайдалылызы -  ісгңістікте бағдарлау, ауа райын болжау, 
тағамда, медиңиналық көмекте колдану.
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- Пайдалы өсшдіктер-кіиі ы я-компас, таңкурай, итмұрын- 
биологиялык сағат, қалакай, жалбыз, шайқурай, жолжелкен 
(туристерге кажет).

Фауна - тышкан, тиін-ламутка, суыр, арқар, теке, марал, елік, 
ақкіс, сусар, кабан, түлкі, касқыр, аю, барс.

Қауіпті-кенепер, энцефалит тудырады. Жалкауланбай бір-бірін 
тексеру керек. Туристер Табиғатты қорғап, ертеңгі күн туралы 
ойлануы керек.

Таулы-алқапты желдер
- Эби (Евтей) -  «Жоңғар қақпасы» оцтүстік -шығыстан (>29 

м/с), ені 10 км Жалаңқөл көлі маңында, 60 м/с дейін (70-100 
оңтүетік) (Ш: Уәлиханов зерттеді).

-Сайқан -  «Жоңғар кақпасы» оңгүстік -шығыстан (10 м/с 
дейін);

- Шілік таулы-алаңды жел, солтүстігінен батыстан оңтүстік - 
шығысқа карай; түнде; карама-қарсы.

-Арыстанды г- Қарабас желі -  Қаратау жотасының онтүстік- 
батыс беткейінде, Арыстанда өзенінің аңғарында, күші 35 м/с дейін. 
«Қарабас» — Мойынку.мныц күмдарын басьш алады.

- Қүрдай желі -  Сібір антициклоны кезінде, күші 40 м/с дейін, 
жылына 55 ісүн.

-Мүғалжар желі -  жылдамдьіғы 50 м/с, батыс желдер өтуте 
үлгермейді.

- Орал таулары жэне оңтүстіктен Мүғалжарды айналып өтеді.

Мүздықтар
Қардьщ орташа биіктігі: Ал гай -  2600 метр, Тянь-Шань -  3800 

метр. Жоңғар Алатауы -  1369 мүздық, ауданы -  1000 шаршы км., 
солтүстік беткейі 689 шаршы. Тянь-Шань -  1009 мүздық; ауданы -  
857 шаршы км. Қоржанев М рдығы — Іле Алатауы, ауданы 38 
шаршы км. Қазақстандық Алтай -  329 мүздық, ауданы 89 шаршы 
км.
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Ж ануарлар «Қазақстан Республикаеының Қызыл кітабы»

Сарыарка- Манул -  мысық туқымдас; Қарақұйрық; 
Қазақстандық тау койы.

Қазақетан Республикасы - Қызыл қасқыр; 'Гянь-Шань қоңыр 
аюы; Гепард; Құмды мысық; Қарахан; Түркістан сілеусіні; Қар 
Барзасы; Тогай маралы: С> ырлар; т.б.

Басқасы - Бұійра бірқазан; Қаспақ; Түркістан Ақ дегелегі; 
Фламинг; Акқу-баскыш; кара Түрпан; Дала қыраны; Бүркіт; Йтелгі; 
Сүр тырна; Ақбас тырна; Дуадақ; Гирфалькон; Бүйра-бөбектер; 
Бара бас күлдіргіш; Саджа.

Қорытынды: Өсімдктер мен жануарлар әлемін зерттеуге 
байланысты біздің аумақта сирек кездесетін өсімдіктер мен 
жануарлардың түрлерін қорғауга көп көңіл бөлінеді. Қоршаған 
ортаны қорғауға қойылатын ережелер мен белгілі бір талаптарды 
біле отырып, оларды қолдану, қүстардьщ., жануарлардьщ, 
өсімдіісгердің сирек кездесетін түрлерінің жойылуын азайтады.

Әдебиет:
1.Ефремов Ю.К. Природамоей страны.М.: «Мысль» 1985.
2.Вуколов В.Н. О с н о е ы  туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, общепрофес- 
сиональных и спеңиальнык дисңиплин для ВУЗов. Алматы, 2002

3.Жиздыбаев Т.К. Словарь-справочник альпинистских, 
туристских и краеведческих терминов. Алматы, 2004 -192с.

4.Жучкова В.БС., Раковская Э.М. Природная среда- методы 
исследования. -М.:Мысль, 1982.



ТАҚЫРЫП 5: Фенологиялық зерттеулер.
Фитофенологиялык жэне зоофенологиялық зерттеулер

Дәрістін мақсаты: негізгі ұғымдарға аныктамалар беру, 
фитофенологиялык жэне зоофенологиялық бақылауларды 
карастыру, осы бакылауяарды жүр<гізудің эдістері мен кағидаларын 
анықтау. ■

Жоспар:
1. Фитофенологиялық бақылаулар
2. Зоофенологияльіқ бақылаулар

Негізгі түсініктер: фенология, фитофенология, зоофеналогия, 
фауна, флора. . ■>

Агзалардың маусымдық тіршілігі туралы ақпаратты 
жинақтаудың өте ескі жэне осы уақытқа дейін негізгі эдісі - 
фенологиялық бакылаулар, яғни өсу мен дамудың жеке 
кезеңдерінің басталу уақытын визуалды тіркеу. {Фенология (грек 
тілінеН. Ғауно -  көрсетемін жэне Ьо§оз — ілім) ~ж ы л мезгшдерінін 
ауысуына жэне ауа райының өзгеруіне байланысты органикалык 
жэне бейорганикалык табиғатгың маусымдық дамуын зерттейтін 
ғылым}. Фитофенология (грек. фитон-өсімдік). Жеке органдардьш 
дамуьш немесе бүкіл өсімдіктің даму циклын бакьетауға болады. 
Сондай-ак, өсімдіктердегі маусымдық өзгерістерге, табиғаттын 
баска қүбылыстарына байланысты олардың басталу уақытьша 
бақылау жүргізуге болады. Бүл жағдайда түтастай алғанда 
табиғаттың маусымдык динамикасы туралы толык әсер 
калыптасады, табиғаттагы барлық маусымдық күбылыстардын 
өзара байланыс дәрежесі айкынырақ болады. Осындай бакылаулар 
аркылы кұбылыстар күнтізбелік ретпен орналасьш, табиғат 
күнтізбесін күрайды. Бақылау нэтижелері әдетте кестелер. 
графиктер, карталар түрінде көрсетіледі, олар өте көрнекі жэне 
оқуға оңай. Бір табиғи аймақгың шегінде жылдық ңиклдің эрбір 
кезеңі белгілі бір, тек оған ғана тэн, маусымдық кұбылыстардыв 
жиынтығымен сипатталады. Өсімдіктер элеміндегі маусымдык, 
өзгерістер эсіресе айқын көрінеді, сондыктан өсімдіктер арасында 
әр маусымнын көрсеткіші ретінде қызмет ететін біркатар шағыи
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гоптар бөлінеді. Олар казіргі кездегі табиғат жағдайын бағалау, 
маусымдык жұмыстардьщ уакытын болжау үшін (түкымды себу, 
осімдіктерді азыктандыру, зиянкестермен жэне өсімдіктер 
ауруларымен күресу жэне т.б.), табиғатты корғау шараларын 
аныктау үшін колданьиады. Өсімдік дамуының келесі маусымдык 
(|>азалары бойынша бақылаулар жүргізічеді: бүрщіктердің ісінуі 
жэне ашьшуы, жапырақтары, гүлдеігуі (басы жэне аяғы), жемістер 
мен түкымдардың пісуі (сүтті, балауыз жэне толык пісу), 
жапырактардың күзгі түсі, жапырақтьщ түсуі (басы және соңы). 
Табигат күбылыстарын бакылауды халык іиаруащылығының 
ортүрлі салалары пайдаланады, өйткені олар дамудьщ ғылыми негізі 
больш табыпады. Фенологиялық бақьшаулардың практикалық 
маңызы зор. Олардың негізінде белгілі бір ауыл щаруащылығы 
>ісүм:ыстарын жүргізудің, орман отырғызудың, жеміс ағаштарының, 
саць рауқулақтардың, жидектердің түқымдарын жинаудың, сондай- 
ақ біілық аулаудың, аңшылыктың оңтайльі мерзімдері аныкталады, 
зиянкестердің жаппай дамуьга болжайды және алдын алады.

Туристік сапарда жол бойында үзак аялдауды қажет ететін 
зоо4'енологиялык бакьшаулардан бас тарту қажет. Сонымең қатар 
гуристерге қолжетімді жылжымалы фенолоғиялық зерттеулер 
маңызды жэне бірқатар артықшылықтарға ие. Ен алдымен, бүл 
эртүрлі (|ш:іика-географиялык жағдайларда бір адамдардың 
бақылауларын жүргізуі, сондай-ак нашар зерттелген аймақтарды 
зертгеу мүмкіндігі.

Жорыктағы фенологиялық бақылаулардьщ жиілігі жьш 
мезгіліне, ауві-райының жағдайына жэне маршрут бойынша топтьщ 
козғалыс сиватына байланысты. Жазьщ жерде, эдетте, күніне бір 
рет бакылау жасау жеткілікті. Тауларда климатгық жағдайлардың 
күрт өзгеруі күн ішінде таулардың етегіндегі гүлді өсімдіктерді де, 
шыиңың жанында бүршіктерді әрең жаратын өсімдіктерді де көруге 
мүм сіндік береді. Сондықган тауларда күніне бірнеше рет бақылау 
жүргізу үсынылады. Олар осы аймаққа тэн учаскені таңдайды, оның 
рельефінің сипаты, сонымен қатар топырақ, ьшғал, осімдік 
жаміілғысы таңдалған аймақтын көп бөлігімен бірдей.

Бакылау үшін ең жаксы уақыт-күннің бірінші жартысы, өйткені 
өсімдіктердін; гүлденуі негізінен осы уақытта жүреді. Таңертең күзгі 
жапырақгардың түсуі байқалады. Өсімдіктердің дамуыньщ 
мауеымдық циіслі фенофаз деп аталатын белгілі бір кезендерге
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бөлінеді (бүршіктену, жапырақ, гүлдену, т.б.). Турист өсімдіктердің 
эртүрлі түрлеріиде белгілі бір фенофазаның басталуын, гүлденуін 
жэне аяқталуын тіркеуі керек.

Бақылау объектілері ретінде тек сау, ересектер, адамдар мен 
жануарлардың эсеріне үшырамаған өсімдік үлгілері жарамды. 
Туристерге бүталар мен ағаштарды бақьшау оңайырақ, өйткені 
шөптесін өсімдіктер мен мүктердің фенофазасьш анықтау үшін 
біршама тәжірибе қажет.

Қорытьшды: Фенологиялық бақылаулардьщ нэтижелері елдің 
жаңа аумақтарын дамытуда, санаторийлер мен демалыс үйлерін 
орналастыруды жоспарлауда, белгілі бір аурулардьщ (мысалы, шөп 
безгегі) өршуін болжауда, өсімдіктерді енгізу жэне 
акклиматизациялау жэне басқа да көптеген салаларда қолданылады.

Әдебиет:
1.Карманная книга натуралиста и краеведа. -М.: Географгиз, 

1961.
2.Карманный справочник туриста. Сост. Ю.А. Штюрмер. -М.: 

Профиздат, 1982,-Изд. 2.
3.Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

тнповых учебных программ, естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных дисцишшн для ВУЗов. 
Алматы, 2002.
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ТАҚЫРМП 6: Экономикалык-әлеуметгік-географнялйгқ >? :п .
"іерттеулердің мақсаттары мен міндеттері. Турйстік
қызметтегі аумақтық-ондірістік кешендер

Дәрістің мақсаты: зкономикалык-элеуметтік-географиялық
зерттеулердін мақсаттары мен міндеттерін аныктау, турнстік 
кызметтегі аумактык-өндірістік кешендердің ерекшелігін 
карасгыру.

Жосар:
1. Зертгеудің мақсаты мен міндеітері.
2. Туристік қызметтегі аумактық-өндірістж кешендер (АӨК)

Негізгіі ұғымдар: халык, этноціафия, демография, рекреаңия- 
лық мотивтер, демография, табиғи ресурстар.

'Зерттеудің л/оксд/иы-нэтижесінде аумактық-өңдірістік 
кешендер қалыптасатын, халыкгы орналастыратьш аймақ 
шаруашьшығының барлық салалары, аумақгық бөліну, өзара 
байланыс туралы ақпарат алу. Бүл туристік жэне рекреациялық 
кызметті жоспарлау ушін қажет..

Әдебиет пен картографияны зерттеу әдістемесі, аумаюпъщ- 
өндірістік кешендерді багалау. Мақсаты-туристік қызметкё 
жаргмдылығы. ’

Сапыстырмалы географиялъщ талдау-туристік бизнес- 
жоспарды дүрыс бағапайды жэне жасайды. Әдістеме: аймақгың 
статистикалық материалы, динамика. Қазақстанда осы тақырьш 
бойынша монографиялар жеткілікті. Атластар, аныкгамалықгар, 
кәсіиорынмен тікелей танысу. Өлкетану жаңа ақпарат алады.

Халықты зерттеу-кызыкгы жэне маңызды, халықгың 
калыптасу тарихы-жұмыстьщ ажырамас бөлігі. Еңбек ресурстары - 
кез келген жұйенің шешуші құраушысы. Халық-рекреация 
субъектісі.

Халық-бепгіт бір аумакга тұратьш адамдардың жиынтығы.
Көрсеткіштер-тартм кезеңдер, этникальіқ құрылым, 

демографиялық көрсеткіштер, әлеуметтік аспектілер.
Этнография (халық сипаттамасы) — шығу тегі мен этносы, 

элекдік өркениетгің бір бөлігінен іуратын ерекше мәдениет пен
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тұрмыс кұрған халықгардын тарихы тураяы ғылым, Сипа ггамалык 
жэне географиялык дереккөздерді қамтитьш материал,

Демография -оның элеуметтік-тарихи жағдайларындағы 
халықгың квбеюінің завдьшьщтары туралы ғылым. Әдістеме: атлас, 
статистика, халық санағы.

Әпеуметтану -  қоғамның біртұтас жүйесі және жеке 
элеуметтік ішкі жүйелер, институттар мен элеуметтік топтар 
ретівде дамуы мен қызмет етуінің заңдылыктары мен козғаушы 
күштері туралы ғылым.

Елді мекен-халыкхъщ тұрақты түратын жері. Топонима.
Рекреациялъщ мотивтер-бүл әлеуметтік ғылымның 

зерттелмеген саласы, негізгі мақсаты -  туристік қүрылымдардьщ 
рекреаңиясын үйымдастыру үшін халыкты элеуметтік зерттеу.

Демалу қажеттілігі - физиологиялық, жыныстық, 
экзистенңиалды, элеуметтік. Қажеттілік қанағаттанбаудан 
туьшдайды.

Табит жагдайлар-аумақтың географиялық жағдайының, 
табиғи ресурстардьщ жиынтығы. Табиғи жағдайлар — өлкетанудың 
маңызды объектісі.

Табиги ресурстар-коғамныіі қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін әлеуметтік өндіріс үрдістерінде қолданылатын табиғи 
жағдайлардың жиынтығы. Күн жылуы, минералдар, өсімдіктер 
элемі.

Ауыл шаруашылыгы -өсімдіктер мен жануарлар өнімдерін алу.
Оне/жэсш-индустрияңың материалдық негізі.
Көлік-жүк және жолаушылар тасымалы. Түрлері. Қызмет 

көрсету салалары.
Туристік жэне рекреациялық ресурстар табиғи жэне элеуметтік- 

экономикалық болып бөлінеді. Табиғи: климат, табиғи сала, 
таішмдык-сауьщтыру, спорт. Әлеуметтік-экономикалык: эңгімелер, 
объект мэдениеті, күбылыстар, саясат, ендіріс, этнос. Қаржылық, 
материалдык жэне еңбек ресурстары қажет. Ауқьмды карта мен 
егжей-тегжейлі зерттеу қажет.

Өлкетану жүмысында географиялық зертгеулердің мақсаты 
аймақ шаруашылығыньщ барлық саласында, олардың аумақтьщ 
орналасуы мен өзара байланыстарында акпарат алу болып 
табылады, нәтижесінде аумақтық - өвдірістік кешевдер (АӨК) 
қалыптасады. Бүл мәліметтердің барлығы туристік-рекреаңиялық
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кызметті үйымдастыру немесе жоспарлау кезінде кез келгея 
дэреаседеп аумактың ресурстык әлеуетін дұрыс бағалау үшін кажет.

'Гүгендеу кезеңі барлық қол жетімді көздер туралы акнаратты 
жэне оның мәліметтерін дереккорға жинаудан түрады. Әрі карай 
өңдеуге, жедел толықтыруға және жаңартуға ыңғайлы болу үшін 
түгендеу нэтижелерін электрондық дерекқорларға енгізген дүрыс.

Мақсатқа міндеттерді кезең-кезеңімен шешу арқылы қол 
жетвізуге болады:

Жалпы ; ылыми зерттеу жэне картографиялау нэтижелері 
непЬінде АӨК күрамьшдағы шаруашылык салаларын түгендеу. 
Түгендеу кезеңі барлық қол жетімді көздер туралы акпаратты жэне 
оның мэліметтерін дереккорға жина>даи түрады. Әрі қарай өндеуге, 
жедел іолыкдыруға жэне жаңартуға ыңғайлы болу үшін түгендеу 
нэтижелерін электрондыіч дерекқорларға енгізген дүрыс.

АӨК мақсатты бағалау. Бағалаудаіъі ең кёгізгісі-белгілі бір 
табиғи т.ісандардың нақты немесе перспективалы туристік- 
рекреациялық қызметке жарамдылығын аиыктау. Бағалаудың 
түпкілікті нәтижесін ақшалай түрде болжамды шығьшдар мен пайда 
бойынша берген дүрыс.

Есеп айырысу кезеңіие АӨК өзгерістерінің болжамы, оның 
маңызды күрамдастарының бірі шаруашылық кызметке қатысты 
табиғи кешен:нің түрақгылығын аныктау болып табылады. Ол үшін 
зертгеуші А0К табиғи қүрамдас бөліктерінің даму бағытьга жэне 
жосиарланған экономикалык жүктемені жаксы білуі керек.

Салыстырмалы-географиялық эртүрлі қарқындылықгағы 
экоиомикалық жүктемелердің эсеріиеи дамудың эртүрлі 
кезездерінде болатын АӨК-ның бір типті аналогтарыя таңдауға 
мүмхіндік береді. Бүрьш шаруашылық қызметтің бағыты белгілі бір 
уақыт кезеңІндегі жоспарлармен белгіленетін. Қазіргі уакытга 
жоснарлы керсеткіштер жоқ жэне өткен уақытта экономикалык 
белсенділіетің ағымдағы түрақгы төмендейтін. қарама-қарсы 
бағытта журін жатқан жағдайьш іздёп, ретроспекгивті 
материалдарға назар аударуға болады.

'Габиғатты жэне табиғи ресурстарды үтымды пайдалану жэне 
қорғау, АӨК жэне әсіресе рекреациялық ресурстарды оцгайлы 
дамыту бойынша үсыныстар эзірлеу.
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Бұп кезеңдегі негізгі әдістер картографиялык, өлшемсіз 
нүктелік бағалау, аналогтар және салыстырмалы географиялык 
колданбалы болады.

Халыкіы зерттеу (жынысы, жасы және элеуметтік құрылымы, 
өсімі, еңбек ресурстары, көші-кон үрдістері).

Халыктың аумақтык орналасуын және елді мекендердің 
түрлерін зерттеу.

Өлкетануды зерттеу үшін сенімді ақнарат көздері кез келген 
экімшілік деңгейдегі статистикалық материалдар болып табылады.

Кәсіпорындардың барлық түрлері бойынша статистикалық есеп 
беру қалалар мен аудандар деңгейінде жүргізіледі және 
экономиканың қүрьшымы мен зерттелген кезеңдегі өнім көлемі 
туралы мэліметтер алуга мүмкіндік береді. Бірқатар жылдардағы 
есептер экономикалық дамудың тарихы мен динамикасын 
көрсетеді, есеп айырысу кезеңіндегі АӨК өзгерістерін болжауға 
негіз болады.

Қазакстан бойьгаша, жекелеген облыстар мен өңірлер бойынша 
шаруашылық салаларының егжей-тегжейлі сипаттамасы жэне 
түтастай алғанда экономикалық-географиялық сипаттамалары 
берілген монографиялар бар. Қазақстанның барльпс өңірлері үшін 
өлкетану зерттеулерінің бастапқы кезеңінде Қазақ КСР 2-томынын 
атласын, элеуметтік-экономикалық жағдайларды пайдалану 
міндетті. Еүл дерек көзі экономиканьщ барлык салаларының жэне 
жалпы республика халкының егжей-тегжейлі сипаттамасынан 
баска, жеке өңірдің Қазақстан экономикасындағы рөлін, 
техпологияльвқ жэне сауда байланыстарының қүрылымы мен 
географиясын бағалауға мүмкіндік береді жэне ақпаратты 
картографиялық бейнелеудің үлгілерін береді.

Кэсіпорындармен тікелей танысқан кезде олкетанушьшар 
зерттеулерде жетіспейтін ең жаңа және сенімді ақпаратты алады.

Халықты зерттеу елкетану зерттеулерінің маңызды жэне 
қызықты кезеңі болып табылады, өйткені халықтьщ қальштасу 
тарихы өлкетанудың ажырамас бөлігі жэне объектісі болып 
табылады.

Алматы облысының аумағьшда шаруашылык бағыты мен 
табиғи ресурстарды пайдалану сипаты бойынша үш экономикалык- 
географиялык ауданды бөлуге болады: Алматы, Шарын жэне 
Балқаш маңы.

Алматы ауданы Жамбыл, Іле, Талғар жэне Еңбекшіқазақ 
экімшілік аудандары мен Алматы қаласын қамтиды.
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Жоғары температура, тау бектеріндегі ұзақ вегетациялык кезең 
жылуды жақсы көретін Дақылдарды - темекі, қант кызылшасы. 
жүзім есіру үшін қолайлы жағдай жасайдьі. , Аудан 
шаруашыльщтары күздік жэне жаздық бидай, ароа, жүгері, 
техғнкалық дақылдар (кызылша, соя, темекі), көкөюетер мен 
картоп егеді. Мал шаруашылығы жақсы дамыған.

Шығыс- Іле физикалық-географиялық ауданы Іле Апатауы 
окрзтінің бір бөлігін қүрайды. Ауданның геожүйелері табиғи 
рес>рстарға бай және Алматы обяысының шаруашылық дамуына 
ықпал ете алады. Ауданның негізгі табиғи байлығы табиғи 
шабындықтар мен жайылымдар болып табылады. Шелек 
ауд£.ныньщ ауылдары темекі, дэвді дакывдар өсіреді, көкөніс 
осірумен жэне бау-бақша өсірумен айналысады.

Экономнка салаларыньщ мамандануы әрдайым аумақтың 
табнғи және әлеуметтік-экономикалық элеуетін, өнімнің жекелеген 
түрлерін ендіруді мамандавдырылған ■ кэсіпорындарға 
шоғырлавдыру үрдісін көрсетеді. Өлкетанудағы зерттеулерде 
рекреацюіпық мамандандыруды қазіргі рекреаңияльщ нысандардьщ 
ж и ь ін т ы ғ ы  бойынша іс жүзівде бар деп санауға болады. Екі 
бағалаудың да практикалық маңызы бар, ал оларды салыстырмалы 
талдау ресуретардың даму дәрежесін анықтазға және рекреаңиялык, 
кэсіпорындар қызметінің перспективалық бағыттарын аныктауға 
мүмкіндік береді.

Нақты бар рекреациялық мамандандыруды бағалау 
мекемелердің барльщ жүмыс істеп түрғ;ш кәсіпорындарының 
дем;злыс лен туризмнің эртүрлі турлеріне мамандамуын есептеу 
аркылы жүзеге асырады. Перспектзазалы ма«андандыруды бағалау 
аумақтың туристік-рекреациялық бағалауын кешенді бағалауға 
негізделеді.

Өнеркәсіптік кэсіпорьшдар экскурсиялық нысандар ретінде 
кызығушылық тудыруы мүмкін.

Көлік, хоғамдық өндірістің маңызды салаларыньщ бірі, 
тауарлар мен жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын 
инфрақүрьшым саласы. Көлік тү])лері жер үсті - автомобиль, 
тем ржол, ат - арба, жүк; су-теңіз, өзен, көл; эуе болып бөлінеді. 
Көліктің болуы және сапалы жағдайы демалу мен туризмді 
дамытудың қажетті жэне көбінесе шешуші піарты больш табылады.

Қызмет көрсету саласы тамақ, түрмыстық қызмет, ойын- 
сауьщ, байланыс кэсіпорындарының жиынтығьш қамтиды және 
коб нссе халықтың түрі мен санымен, елді мекеннің экімшілік
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мәртебесімен жэне экономиканың барлык салаларьшың даму 
деңгейімен аныкхалады. Өлкетанудағы зерттеулерде қызмет 
көрсету саласын талдау егжей-тегжейлі жүргізілуі керек, өйткені ол 
аумақгық рекреациялық жүйе инфракүрылымының маңызды 
қүрамдас бөлігі болып табылады.

Рекреация объектілерін - демалыстың әртүрлі түрлерін 
қамтамасыз ететін кәсіпорьшдар мен мекемелерді (куроргтық, 
сауықтыру, спортгық жэне экскурсиялык-туристік) талдау ерекше 
ңазар аударуға түрарлық.

Қорытынды: Ақпаратты берудің бүл тәртібі барлық
экономикалық қүбылыстарды олардьщ себепті байланысында 
көрсетеді. Акпарат жинауды аймақтың географиялық орнын 
көрсету жэне оның экономикалык мамандануға қалай әсер ететінін 
көрсету арқылы бастаған дұрыс. Жылдық статистикалық 
жинақгарды пайдалана отырып, облыстың (ауданньщ) жекелеген 
өнім түрлерінің республикалық өндірісіндегі үлесін көрсетуге 
болады.

Табиғат ресурстарыньш сипаттамасы максатты болуы керек 
жэне бүд ресурстар аймақгың немесе республиканың туристік- 
рекреациялык күрылымдарының қызметіне қалай көмектесе алады 
немесе қиындатады деген сүракқа жауап беруі керек.

Шаруашылық сипаттамаларьпшң бүл бөлігінде табиғатты 
қорғау мәселелерін рекреациялық жүмыстарды оңтайландырудың 
негізгі бағыты ретінде қарастыру қажет.

Арнайы әдебиеттермен жэне оларды салыстыруда белгілі бір 
кезеңдегі статистикалык мэліметтермен жүмыс жасау арқылы аудан 
экономикасының дамуы туралы қысқаша тарихи мәліметтерді 
қүрастыруға болады.

Әдебиет:
1.Ердавлетов С. Р. География туризма Казахстана. - Алма-Ата: 

Гылым, 1992.
2.Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, обще- 
профессиональных и спепиальных дисциплин для ВУЗов. Алматы, 
2002.

3. Юңьев И.С. Краеведение и туризм. М, Знание, 1974.
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ТАҚЫРЫП 7: Әлеуметтік-географиялық зерттеулер.
Экономикалық-географиялық зерттеулер

Дэрістін максаты: осы такырып бойьшиіа негізгі ұғымдармен 
танысу, әлеуметгік-геоірафнялық, экономикалық-географиялык 
зерггеулерді білу, осы екі зерттеу арасындағы байланысты анықтау.

Жоснар:
1. Әлеуметтік-географиялық зерттеулердін күрылымы
2. Экономикалык-геоірафиялық зерттеулердің күрылымы

Негізгі үғымдар: элзуметтік-экономикалык ресурстар, табиғи 
жаі дайлар, шаруатылықіың салалары, рекреашшшқ орта.

Б_ұл зерттеулер ұшін белгілі бір ұғымдарды акықтау қажет.
Табиги туристік-рекреациялық ресурстар екі топқа бөлінеді:
а) табиғи ортаның құраушылары бойынша: климаттық, су, 

орман, тау.
б)функционалдық мгіқсаты бойынша: сауықтыру, танымдық, 

спорттық.
Әлеуметтік-экономихалыц ресурстарга тарихи-мәдени 

объектілер (ескерткіштер мен мемориалдық орындар, мұражайлар 
жэне т.б.) және құбылыстар (этнографиялық, саяси, өндірістік) 
жатады.

Туризмді дамыту үшін қаржылық, материалдық жэне енбек 
ресурстары қажет екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан 
рекреациялық ресуфстар;:;ың мүндай жіктелуі бар, оларды тікелей 
және жанама деп бөледі.

Тікелей ресурстарға туристердің өздері қолданатын ресурстар 
(ландшаф'п:ың эсемдігі, аймақгың емдік-сауы:ктыру қасиеттері, 
тавымдық объектілер) жатады. Тікелей ресурстарды паіідалану 
үшін жанама ресурстар тартылады: шикізат, энергетика, қаржы, 
материалдық, еңбек. Табяғи, техникалык, элеумізтгік үрдістер мен 
кұбылыстардьщ жиынтығы, олардың айналасындағы адамдар 
өздерінің рекреациялыі: қызметін жүзеге асыру үрдісінде
рекреациялық ортаны кү]?айды. Рекреациялық орта уақыт ете келе 
осы ортаның жоғарыда аталған элементтерінің езгеруінің эсерінен
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өзгереді, олардьщ копшілігі, ең алдымең, табиғи жағдайларға тән 
циклдііс сипатка ие.

Рекреациялык ресурстарды қорытынды бағалау жэне 
рекрсациялык кыгшепі ұйымдастыру мүмкшдіктерін болжау үшін 
акпарапы бейнелеудіц кешенді картографиялық эдісі қолданылады. 
Картографйялык әдіс т5фистік-рекреапиялық ресурстардыц барлык 
түрлерінің сипаттамаларын біріктіруге жэне олардың қолданыстағы 
инфрақұрылымдар аясында аумақтық бөлінуін көрнекі түрде 
көрсетуге мүмкіндік береді.

Көрнекі мысал ретінде "Қазак КСР: туристік сызба" картасын 
келтіруге болады. М. ГУГК, 1982 ж. бұл сызбада мемлекеттік жэне 
әкімшілік шекаралар, батпақта]э, құмдар, түзды батпақтар, ерекше 
қорғалатын аумактар-қорықтар мен инфрақұрылым объектілері: 
облыс орталықтары, ірі қалалар мен кенттер, темір және автомобиль 
жолдары, техникалық қызмет корсету станциялары мен жанармай 
қүю станциялары, кеме жүзетін өзендер, өзен порттары, туристік 
ұйымдар, қонак үйлер, лагерьлер, курорттар, экскурсиялык 
объектілер: мұражайлар, табиғат ескерткіштері жэне тарихи 
орындар келтіріледі. Картада облыстар жэне Алматы каласы 
бойынша барлық ескерткіштердің тізбесі берілген түсіндірме бар.

Мазмұны бойынша ұқсас, бірақ туристік-экскурсиялық 
объектілердің болуы тұрғысынан Қазақстан аумағын аймақгарға 
бөлу торымен толыктырылған карта Қазақ КСР Атласыпың 2- 
бөлімінде берілген. Әлеуметтік-экономикалык жағдайлар, тарих». 
М. ГУГК. 1985, 32-33 беттер.

Кішігірім аумакіарды рекреациялық картаға түсірудің мысалы 
ретінде ресурстардьщ барлық кешенін көрсетуге арналған егжей- 
тегжейлілігі жоғары «Туристско-рекреационных ресурсов 
Семиречья» («Жетісудың т}гристік-рекреаідаялық ресурстары») 
картасы Алматы, 1997 ж. Бұгі картада арнайы белгішелер мен 
стандартты картбграфиялық белгілер инфрақұрылым, ерекше 
қорғалатын аумақтардың шекаралары (корықтар, үлттық парктер 
мен қорықшалар) жэне экімшілік-аумақтық бөліністерін корсетеді.

ҚазақстанНьщ ерекшё қорғалатьш табиғи аумақтарьшың 
қүрылымы өзіне 10 мемлекетгік табизғп қорықтарды, 10 мемлекетгік 
үлттык табиғи парктерДі, 50 аса мемлекеттік табиғи қаумалдар мен 
ерекше ландшафтгар құрамы кіретін 26 мемлекеттік табиғи 
ескерткіштерді және т.б. кірістіреді.
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Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғапатын табиғи 
аумақтар_____________________________________________________
Ерекше корғалатын табиғи аумақтар Саны Аумағы

.V емлекотгік табиги қорықтар 10 1 223,3 мың га

М емлекеттік ұлттық табиғи парктер 10 1 653,1 мыңга

Мемлекеттік табиғи орман резерватгары 3 940,1 мыңға

Зоолоғиялық жэне кешенді табиғи қаумалдар 57 5 998,3 мың га

Табиғат ескерткіштері 26 6,6 мың га

Алматы, Қарағанды, Ридцер, Жезқазған қалалары, 
Ба.қанас ауылындағы мемлекеггік ботаникалық 
бақтар

5 424 га

Мемлекеттік қорық аймақтары 5 11 350,5 мыңга

Қгізақстан туризмі //ресми сійт. Қазақстан Республикасының улпық 
экономика министрлігінің сгатистика комитеті. шхүда.зі аі.доу.кг

Бүрыи тек бюджетгік аударымдар есебінен өмір сүретін 
қорғалатын аумақгардың көбісі туризмнен іүрақіы кіріс таба 
бастады, нәтижесінде тұрлі деңгейдегі жергілікті басшылар 
аймақгарда қорғалатын аумақтар базасында туристік қызметтің 
тұрақты дамуының негізін құруға талпынады. Қазақстандағы 
экотуризм экономикалы қ тартымдылыққа ие, осыған байланысты 
басқарудың барлық деңгейінде оның дамуын і;олдау сұрақтарына 
үлкен назар аударьша бастады. Сондықтан, Қазақстанда 2030 жылға 
дейін тағы да 12 ұлттық парк, 17 қорық, 65 іабиғи ескергкіштер 
мен 58 қаумалдарды ұйымдастыру қарастырьшады.

Табиғи географиялық түрлілікке орай, Қазақстан аймақгары 
экологиялық туризм ресурстарымен түрліше қамтамасыз етілген, 
осыған орай, түрлі облыстарда экологиялық туризмді қолдау 
үрдісінің өзіндік ерекшеліктері бар.

1. Ақсу-Жабагылы мзмлекеттік табиғи қорьи ы. Қүрьшған жьшы 
1926 ж. Көлемі 131 934 га. Орналасқан жері Түрісістан облысы және 
Жамбьш облысы орналас қан жері.

2. Алматы мемлекепік табиғи қорығы. Қүрылған жылы 1931 ж. 
Келемі 74 700 га. Алматы облысы.
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3. Наурызым адемлекеттік табиғи кррығы. Құрылған жылы 1931
ж. Көлемі 191 381 га. Орналаскан жері Қостанай облысы.

4. Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 
1939 ж. Көлемі 160 826 га. Орнгласқан жері Кызылорда облысы.

З.Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 
1968 ж. Көлемі 543 171 га. Орналаскан жері Акмола және 
Қарағанды облысы.

6. Марқакол мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылган жылы 1976
ж. Көлёмі 102 979 га. Орналаскан жері Шығыс Қазақстан облысы.

7. Үстірт мемлекеттік табиғи корығы. Құрылған жылы 1984 ж. 
Қөлемі 223 342 га. Орналасқан жері Маңғыстау облысы.

8.Батыс Алтай мемлекеттік іабши корығы. Қүрылған жылы
1992 ж. Көлемі 86 122 га. Орналасқан жері Шығыс Қазақстан 
облысы, ;

9. Алакөл мемлекеттік табиғи корығы. Қурылған жылы 1998 ж. 
Көлемі 65 2017,9 га' Орналасқан жері Алматы облысы жэне Шығыс 
Қазакстан облысы.

10. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы. Құрылған жылы 2004
ж. Көлемі 34 300 га. Орналаскан жері Түркістан облысы.

Табиғи әлеуетті бағалау кешенді ландшафтық негізде фондық 
түспен берілген. Белгішелер ең үлкен экскурсиялық табиғи жэне 
тарихи нысандарды көрсётеді, ¥лы Жібек жолынын бағыты 
көрсетілген. Жетісудың эртүрлі аудандарының жиынтық туристік- 
рекреациялык элеуетін бағаяау мүмкін болатьш рекреация мен 
туризм түрлеріне сапалы баға. берілетін дөңгелек диаграммалар 
түрінде орындалған. Осы диаираммаларға алғашқы жақындауға 
назар аудара отырып, эр ауданда туризм мен рекреацияньщ белгілі 
бір түрлерімен айналысу мүмкіндіғін анықтауға болады, ал бүдан 
рекреациялық кэсіпорьшдардьщ қызметін жоспарлауға болады.

Адамның рекреацияЛЬщ кажеттіліктері рекреацияньщ арнайы 
қүралдарының; емдік, табиғи-климаттық, мәдени - спорттық, 
элеуметтік-психолоғиялық күралдардың көмегімен
канағаттандырылады. Кез-келген қажеттьтік белгілі бір шегіне 
жетётін канағатіапбзу, аландаушылык күйі ретіндс туындайды. 
Қанағаттанған кезде қанағатганбау сезімі жоғалады, бірақ белгілі 
бір циклмен қажетгіліктің жаңа кернеуі жүреді.

Халыкты әлеумегтік зерттеу, қажёттіліктердің келесі топтарын 
бөлуге мүмкіндік береді:
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Өмірлік (тамақ, ауа, ұйқы, күн, қозғалыс жэне т.б.).
Экологиялық (қоршаған ортаньщ колайскз факторларьшьщ 

эсерін қауіпсіз табиғи жаідайларда жоюда).
Әлеуметтік (элеуметгік рөлдердің кажетгі ©згеруі, элеуметгік 

бакылау деңгейінің төмендеуі).
Психологиялық (мэжбүрлі карым-қатынастан босату, акпарат 

ағынының төмендеуі).
Рухани (мэдени деңгейін көтеру, өмірдің мэнін түсіну).
Біздің динамикалық уақытымызда еңбек пен демалыстың 

шекаралары барған сайын мобильді бола тусуде, еңбек пен 
дем:алыстың стандартталіан ырғағы жойылуда жэне бүл жағдайды 
туристік қүрылымдардың үйымдастырушылары белгілі бір 
турлардың мазмүнын эзірлеу кезінде ескеруі' керек. Табиғат 
ресурстарын экономикалық бағалау -  белгілі бір аумақта немесе 
жерде болып габылады табиғат ресурстарын пайдалану 
экономиканьщ беретін эсерін анықтау. Табиғи ресурстарды 
шаруашылық бағатіау-шаруашылықка осы ауданда немесе пунктге 
табиғи ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беретін эсерді анықтау.

Белгілі бір аймацтың экономикасын сипаттайтын акпаратты 
тандау, оның экономиксиіық және рекреацияльщ мүмкіндіктері 
араеындазы қатьтасты келесі қүрылымга сәйкес жүргізген жөн:

1. Аудан шаруашылығыньщ жалпы синаттамасы, оның 
обл ыстың, республиканык, шектес мемлекеттердің шаруашылығын- 
дағы орны. Бүл бөлімде мынадай көрсеткіштерді беру қажет: 
салалардың қүрылымы, өнім өндірудегі мамандану, көрші 
аудандармен өндірістік-шикізат байланысы, шаруашылықтың 
экономикалық тиімділігі (шығындылық немесе гіайдальшық) жэне 
т. б.

2. Ауданның табиғи жағдайлары мен табиғи ресурстары жэне 
оларды шаруашылық бағатау.

Табиги жагдайлар, аумақтың географиялық жағдайының, 
табиғи ресурстардың және географиялық ортаның басқа 
қүраушыларының жиыніъіғы (геологиялық қурылым, рельеф, 
климат, өзендер, көлдер, есімдіктер мен жануарлар әлемі). Табиғи 
жағдайлар өлкетан;/дың маңызды объектілері бош>ш табылады жэне
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өндірістің орналасуына, халыктын қоныстануына, рекреагоіяға жэне 
адам кызметінің басқа да нысандарына тікелей эсер етеді.

Табиғи ортаның жекелеген кураушыларын сннаттай отырьш, 
оларды рекреацияның кандай да бір түріне немесе туризм түріне 
қатысты бағалау қажег.

Табиги ресурапар, қоғамның материалдык жэне мэдени 
кажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әлеуметтік ендіріс үрдісіндз 
колданылатын табиғи жағдайдардың барлық жиынтығының бөлігі. 
Табиғи ресурстардың негізғі түрлері: күн энерғиясы, жер ішіндегі 
жылу, су, жер минералды ресурстары, өсімдіктер, жануарлар 
әлемінің өсімдіктері.

3. Аудан шаруашылығьш дамыту туралы қысқаша тарихи 
аныктама.

4. Аудан халқы туралы мәліметтер.
5. Экономиканың сииаттамасы жэне оның алдағы жьшдардағы 

даму мүмкіндіктері. Зерттеудің осы кезеңін орьшдау экономиканьк( 
салалары бойынша ақпараттык-анықтамалық жэне статистикальн; 
материалдарды ұсынудың жалпы қабылданған жүйесі бойынша 
жүзеге асырылады.

Шаруашьигықтың негізгі салалары: ауыл шаруашылығы,
өнеркэсіп, көлік, қызмет көрсету саласы.

Ауыл шаруашылыгы, материалдық өндірістің басть:: 
салаларыныц бірі; өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы 
өнімдерін алу үшіи ауьш шаруашылығы дақылдарын өсіру жэне 
ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру. Ауыл шаруашылығы 
объектілері мен енімдері өлкет;шу үшін де, рекреация мен туризм 
үшін де қызығушылық тудырады.

Өнеркэсіп, материалдық өндірістің ең ірі жэне техникалык 
жабдықталған саласы, экономиканы индустрияландырудын 
материалдьпс негізі. Еңбек құралдарын жэне басқа да ендіріс 
күралдарын жасайды, сондай-ақ елкетанудың ажырамас бөлігі жэне 
объектісі больш табылады. Қазіргі еңбек ресурстары кез келген 
рекреациялық жүйенің шешуііЕІ күрамдас бөлігі болып табылады 
және жалпы халықтың барлық топтары рекреация субъектісі больш 
табылады.

Хальщ саны-белгілі бір аумақта түратын адамдардың 
жиынтығы. Өлкетану қальштасуының тарихи кезеқдері, этникалық 
кұрылымы (ұяттық құрамы), демографиялық керсехкіштері (саны,
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жынысы мен жас құрамы, өсуі, өлім-жітімі, енбек ресурстары, көші- 
кон жэне т.б.), әлеумеітік аспектілері сияқты көрсеткіштермен 
сипатгалады.

Халыктың этиикалық курылымын қалыптастырудың тарихи 
кезеңдері туралы акпаратты Этнография бойынша монографиялық 
жұзиыстардан алуға болады. Этнография - (грек тілінен. "этнос" - 
хапық," графо " - сипаттама) - бүл халықтардың иіьігу тегі мен 
этникалық тарихы, олардың мәдениеті мен өмірінің өзіндік 
ерекшеліктерін-әлемдік өркениеттің қүрамдас бөліктерін 
қалыптастыру туралы тарихи гылым.

Сонымен катар, барлық дерлік тарихи, әдеби, көркем жэне 
сипаттамалық географиялық ақпарат көздерінде этнография туралы 
материалдар бар.

Демографиялық зерглтеулер қазіргі халыц туралы толық 
ақпарат береді. Демография (грек тіл. сіетоз-хаяық және §гарһо- 
сгтаттама)-әлеуметтік-тарихи жагдайларда халықтың көбею 
заңдылықтары туралы гылым.

Қазақстан Республикасы халкының қазіргі жай-куйінің 
сипаттамасы жөніндегі материалдар жеткілікті көлемде бар. Ең 
алдымен, бұл Қазақ КСР атласы, 2-бөлім. онда халықтың 
сипаттамасы 15 картада берілген. Атлас карталарындағы мэліметгер 
80-жылдардың басында берілген, сондықган түзстуді қажет етеді. 
Облыс деңгейінен республикаға дейінгі ең жаңа демографиялық 
ақпарат жьш сайынғы статистикалық аныктамалықгардан тұрады. 
Жекелеген өңірлер, Республика, ТМД (Тэуелсіз Мемлекеттер 
Достастьвғы) жэне әлем бсйынша аналитикалық ғкілыми әдебиеттер 
де бар.

Өлкетану зерттеулерінің әлеуметтік аспектілері халыктың 
сипаттамаларын эртүрлі әлеуметгік топтарға, жіктелмідерге бөлу, 
олардың мүдделері мен өзара эрекеттері туралы ақпаратпен 
толықтырады.

Әлеуметтану-бүл түтас жүйе және жеке элеуметтік ішкі 
жүйелер, институттар және әлеуметтік топтар ретінде 
қогамның дамуы мен жүмыс істеуінің заңдылықтары мен 
қозгаушы күштері туралы гъшым. : .

Халықты өлкетану бойынша зерттеудің барлық аспектілері 
туралы ақпарат қызығушылық тудырады, өйткені халықтың барлық 
жас жэне әлеуметгік топтары рекреаңиялық ресурстар негізінде
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кызметтер спектрін кеңейтуге мүдделі. Кейбіреулері демалушылар 
ретінде (балалар, зейнеткерлер,. демалушылар жэне т.б.), басқалары 
кызмет көрсететін персонал ретінде, өйткені туристік жэне 
рекреациялық қызмет көрсету саласында барлык кызмет көрсету 
салалары жүмыс істейді. Өлкетану зертгеулерінде халыкты 
коныстандыру типтерін (қалалық жэне ауылдык) сипатгауға елеуіі 
мэн беру қажет, өйткені елді мекендердің түрі жэне рекреациялық 
кызмет сүйенетін барлык инфракурылым қоныстану сипатьша 
байланысты болады.

Елді мекендер (елді мекен). халықтың түрақты немесе 
маусымдьщ тұрғылықгы жері. Барлык елді мекендердіц 
географиялык атаулары (топонимдері) бар жэне өлкетануда 
әкімшілік жағдайымен, халык санымен, кеңістіктік формасымеи, 
жинақылығымен жэне басқа да көрсеткіштерімен сипатталады:. 
Халықгың ерекшеліктері туралы егжей-тегжейлі материалда]з 
рекреациялық іс-шараларды жоспарлау мен үйымдастыруда 
міндетті түрде колданылады. Олар барлык популяцияларды 
этникалық, жастық, әлеуметтік топтар бойынша жіктеуге жэне 
олардың осы топтар мен кішігірім топтар мен жеке түлғаларғи 
арналған рекреапиялык мотивацияларына сүйене отырып, демалыс 
түрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

Рекреагігіялык мотивация. - бұл әлеуметтану ғылымыныц 
зерттелмеген саласы, бірақ режреацияльщ іс-әрекетті үйымдастыру 
үшін халыкты элеуметтік зерттеудің негізгі мақсатьш дэл осы 
кұрайды. Сонымен катар, кәптеген адамдардың рекреациялық 
мотивтері туралы сенімді акпарат (ел ішінде де, шетелде де) 
рекреациялык жэне туристік құрылымдардың дамуьшьщ негізгі 
болжау факторы болып табылады, онда туристік фирмалардың 
(құрылымдардың) әлеуеті жоғары бір немесе бірнеше адамның 
қалауына бейімделеді. Демалыс қажеттілігі табиғаттап 
ажырамайды, бірақ оны келесі деңгейлерге бөлуге болады:

- физиологияльщ (тамактану, емдеу, емдік козғалыстар); - 
жыныстык (жыныстык қажеттілікті канағаттандыру);

- экзистенциялық (демалу мен емдеудің физикальщ жэне 
әлеуметтік қауіпсіздігі);

- элеуметтік.

40



Қорытынды: Әлеуметгік-географияяьік жэне экономикалык - 
гео::рафиялык зерттеулердің деректері негізінде ауданның, каланын, 
облыстың немесе бүкіл елдің туристік элеуетін есептеуге болады. 
Бүл зертгеулер зерттелетін объектінің әлеуметтік-экономикалык 
жагдайы туралы толык мэлімет алуға кемектеседі, оның барлық 
мәселелері мен туризмді одан әрі дамыту перспективалары бар.

Әдебиет:
1. Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, общепрофес- 
сиональных и специальных дисциплин для ВУЗов. Алматы, 2002.

2.Географические аспекты исследования рекреационных 
систем. - М., 1979

З.Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. -М.: 
Педагогика, 1981.

41



ТАҚЫРЫП 8: Туристік кызметтегі инфракүрылым.
Туристік қызметтегі злеуметтік-экономикалық ресурстар

Дәрістін мақсаты: негізгі ұғымдарға аныкгамалар беру, туризм 
инфрақұрылымының негізгі кұрамдастарын қарастыру, туристік 
қызметтегі элеуметтік-экономикалық ресурстарды анықтау, 
иифраісүрылым мен әлеуметтік-экономикалык ресурстардың өзара 
байланысью аныктау.

Жоспар:
1. Туризм индустриясындағы инфрақұрылым
2. Инфрақұрылымның негізгі құрамдас бөліктері
3. Туристік қызметтегі злеуметтік-экономикалықресурстар
4. Қазақстандағы туризм инфрақұрылымының дамуы

Негізгі түсініктер: туристік индустрия, өндірістік
инфрақұрылым, әлеуметтік инфрақұрылым, элеуметтік-экономика- 
лык ресурстар.

Инфрақұрыльш экономикада және кез келген аймақ 
тұрғындарының өмір сүруіне белгілі бір жағдайларды қамтамасыз 
етуде өте маңызды рөл атқарады. Ол өнеркәсіптік, 
ауылшаруашылык өндірісі мен туризм индустриясьшың 
қалыптасуына айтарлықтай эсер еткенімен, аумақгың мамандануын 
анықтамайды. Материалдық өндірістен айырмашылығы, 
инфрақұрылымның жеткілікті накты анықталған аумақтық сипаты 
бар, туризм индустриясының мамандануын анықтайтын 
өнеркәсіптік кэсіпорындардьщ жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 
Инфракұрылым келесі белгілермен сипатталады:

- инфрақұрылым элементтері материалдык құндьшықтарды 
өндірмейді, тек оларды өндіруге қажетті алғышарттарды жасайды;

- құрылымдық-функционалдық объектілер мен инфрақұрьшым 
объектілерінің тиімділігі материалдык өндірістің үздіксіз дамуы 
мен жетілдірілуімен тығыз байланысты;

инфракұрылым тиісті табиғи, экономикалық және 
рекреаңиялық ресурстары, гсографиялық орналасуы бар аумақты 
толық жэне ұтымды экономикалық пайдалануға ықпал етеді, оны 
элеумсггік-эконодоікалык дамудың маңызды ресурсы ретінде 
қарастыруға болады.
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Рекреациядық инфрақұрылымды дамытудын негізгі міндеті 
оның сапалык және сандык сиітаттамаларын әлемдік стандарттар 
деңгейіне жеткізу больш табьшады.

Туристік маусымдарды калыптастыру — жаз жэне қыс -  жазғы 
жәв е қыскы жағдайларға қолайлы туристік инфрақүрылымды қайта 
құруды тгшап етеді. Бізге кеңістік пен уақыт бойынша, сондай-ақ 
жыл мезіілдеріне сәйкес туристш-рекреадиялық инфрақұрылым 
аумағын қамтуға мүмкіндік беретін туристік маршруттардың 
үлымды жоспары кажет. Бүл тэсіл ресурстарды неғүрлым толық 
пайдалануға және туризмнің кеңістіісгік жэне маусымдық біркелкі 
еместігінің көлікке, ішкі қызмет көрсету жүйесіне және білікті 
мамандарды пайдалануға кері эсерін азайтуға ықпал етеді.

Әлеуметгік-экономикалық мэні, қүн жэне еңбек сипаттамалары 
бойынша туристік инфрақұрылым мыналардан түрады: 
орнішастыру, тамактандыру, көлііс, экскурсиялық қызмет, бос 
уақытты ұйымдастыру, акпараттык-жарнамалық қызметгер жэне 
т.б. Функцпоналдьп<; мақсаты бойынша туристік инфрақүрылым: 
өндірістік (көлік, байланыс, к<,рьшыс индустриясы, сумен 
жабдықтау, энергиямен жабдықтау) және әлеуметтік (сауда, 
қоғамдық іамақтану, түрмыстық қызмет көрсету, мэдениет, балалар 
жэне емдеу мекемелері және т.б.) болып бөлінеді. Қоршаған ортаны 
коріауға жэне рекреаңиялық ресурстарды жоюға байланысты 
инфрақүрьшымдык нысандарды бөлек атап өткен жөн. Туризм 
саласын дамыту үшін байланыс желіяерінің маңызы зор. Байланыс 
маршруттгіры туристік-рекреациялық кешеннің күрамдас бөлігі 
болып табылады. Ол мыналардан тұрады; темір жол. автомобиль 
жолдары, теңіз, өзен, әуе көлігі. Кешік желісінің дамуына эртұрлі 
көлі::< түрлері, жолдардың үзындығы, тығыздығы, олардың сапасы 
мен кептелісі әсер етеді. Байланыс желілерінің көліктік желісі 
аумгқтық инфрақүрылым жүйесінің ішкі жүйесі больш табылады. 
Көлік нпяфрақүрылымының ең маңызды ерекшелігі -  оның бір 
аумақгық жүйеге біріктірілуі.

Бүгінгі таңда Қазақстан замгінауи туристік индустрияның 
барлық қажетті инфрақүрылымын құруға міндетті. Туристердің 
бізге келуін каласак, біз бұл бағытгағы көптеген тәсілдерді шүғьш 
түрде қайта карауымыз керек: визаларды беру құны мен мерзімінен 
бастап ірі туристік демалыс жэне ойын-сауық орталықгарын салуға 
дейін. Көптеген мемлекетгік органдар мен облыстық атқарушы 
органдар туризмді дамытуға мүдделі болуы керек, өйткені туризм

43



эртүрлі салалардағы кызметтер мен өндірістің үлкен спектрін 
камтиды.

Көп нәрсе жергілікті биліктід бастамасына, олардың туризмнің 
өңірдің гүлдену көзіне айналатынын түсінуіне байланысты. 
Сонымен қатар, қуатты туристік орталықтарды күру үшін мемлекет 
тарапынан да, отандык жэне шетелдік инвесторлардан да күрделі 
салымдар кажет. Сондықтан біз барлық халықаралық стандарттар 
мен талаптарға жауап беретін дамыған туристік кешеннің ертерек 
пайда болуына қажетті жағдай жасауымыз керек. Қазақстанның 
кейбір облыстарында жол бойындағы сервис нашар. Отандық 
туристік компаниялардың кепшілігі ел өнірлерінде жол бойындағы 
сервистің иашар жай-күйіне немесе болмауына, атап айтқанда, жол 
бойындағы инфрақүрьшым объектілеріндегі санитарлық 
тораптардың (дәретханалардың) нашар жағдайына шағымдар 
айтады.

Қазіргі уақытта Қазакстанның туризм саласынцағы 
инвестиңиялық тартымдылығын арттыру және экономиканың 
туристік секторына инвесторларды тарту бойынша жүмыстар 
жүргізілуде. Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдардың 
мәліметтері бойынша туризм саласының 106 жобасын қамтитын 
инвестициялық жобалардың бірыщай ақпаратгық базасы 
қалыптастырылды.

Қорытынды: Туристік қызметтеғі инфрақүрылым туризмнің 
толық дами алмайтын проблемалары мен себептерін анықтауға 
көмектеседі. Осыған байланысты туристік инфрақүрылымды 
жақсарту, белгілі бір стандарттар мен талаптарға байланысты 
инфрақүрылым элементтерін қайта қүру қажет.

Әдебиег:
1.Гмошинсісий В.Г., Флиорент Г.И. Теоретические основы 

инженерного проғнозирования. - М.: Наука, 1973.
2. Настольный словарь финансово-экономических терминов п 

понятий/Под ред. М А. Коробейникова - М СпортАкадемПресс 
1999.

3. Определение приоритетных направлений орғанизаңионно- 
экономического развития предприятия. Консультаңионная фнрма 
«Эккон» /Менеджмент в России и за рубежом. - 1998. -№4
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ТАҚЫРЫП 9: Тарихи өлкетану негіздері. Мұрағаттар.

Дәрістің максаты: тарихи өлкетанумен, оның негізгі мақсаты 
мен міндеттерімен танысу, археология, мұрағат, топонимика, 
сэулет, муражайтану сияқты негізгі ұғымдардың мәнін қарастыру.

Жоспар:
]. Мақсаттары мен міндеттері
2. Археология және тарих
3. Мурағаттар
4 . Топонимика
5. Архитектура ,,.
6 .Мұражайтану

Негізгіі түсініктер: археология, топонимика, архитектура, 
мұражайтану, мұрағаттар, ескерткіштер.

Тарихи өлкетанудьщ максаты мен міндеттері тарихи 
еске]>ткіштерді, мәдениет мұрагаггтарын, сәулет ескерткіштерін,, 
археологияны, топонимиканы, ономастиканы, гидронимияны, 
орономиканы зерттеу, сақтау болып табьшады.

Тарихи-бүл ауданның, каланың немесе ауылдың белгілі бір 
беліхінде тарихи жэне мәдени ескерткіштерді сақгауды зерттеу 
міндеттері бар салальпс елкетанудың ажырамас бөлігі.

Туристік эдебиеттердегі тарих жэне мздениет ескерткіштеріне 
мыналар жатады:

іпарих ескерткіштері-гса маңызды тарихи оқиғалармең, қоғам 
мен мемлекетгің дамуымен, азаматтық жәңе ¥лы Оган 
сотыгтарымен, ғылым мен техниканың, хальпстар тұрмысьшың 
дамуымен, аса көрнекті саяси, мемлекеттік, эскери қайраткерлердің, 
халық батырларының, ғылым, эдебиет ж?не өнер кайраткерлерінің 
омірімен башіанысты ғимараттар, іодзылыстар, .естелік орындар мен 
заттар.

('аяхат кезінде нақты жағдайларға байланысты кездесетін 
тарихи, ғылыми, керкем немесе мэдени кундылығы бар басқа да 
объе.қтілерді де тарих жэне мэдениет ескерткіштері қатарына 
жатқызуға болады. Сонымен, мэдеіш ескерткіштерге ғыльшның, 
эдебиеттің, өнсрдің кернекті қайраткерлерінің есімімен байланысты
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көптеген ескерткіштер жатады. Бұл олардың туып-өскен, оқыған, 
шығармашылық және қогамдық қызметі еткен жерлер.

Тарих және мәдениет ескерткіштерінің көпшілігі анықталып, 
қорғауға алынды, бірақ бұл кейбір құнды ескерткіштердің, әсіресе 
жергілікті ескерткіштердің белгілі бір себептермен белгісіз болып 
қалуын жоққа шығармайды.

Мұндай ескерткіштерді мемлекет қорғауындағьшар тізіміне 
енгізу үшін анықтау -  өлкетанушылардың басты міндеті. 
Ескерткіштер туралы алдын аЛа мэліметтер жергілікті 
тұрғындардан сұхбат алу немесе жазбаша дереккөздерден алынған 
ақпаратгар арқылы жиналады.

1990 жылдары Қазақстанда тарихи мұраны қорғауға қатысты 
үш заң мен 300-ден астам заңға тәуелді актілер қабылданды.

Дегенмен, мэдени ескерткіштер халықтың бір үрпағына ғана 
емес, үлтына қарамастан халыққа тиесілі екенін есте үстаған жөн.

Археология- бұл тарихты материалдық ескерткіштер бойьшша 
зерттеу. Бүл күрделі заманауи ғылым, оның эдістерін тек жақсы 
дайындалған маман ғана игере алады. Қазба жүмыстарын физика 
немесе химия эксперименті ретінде қайталауға болмайды. 
Сондықтан қазба жүмыстарын жүргізу тек археология мамандарына 
ғана сеніп тапсырылады.

Археология ескерткіштері-қалашықгщ), қорғандар, ежелгі 
қоныстардың, бекіністердің, өндірістердің, каналдардың, 
жолдардың қалдықтары, ежелгі жерлеу орындары, тас мүсіндер, 
жартастағы бейнелер, ежелгі заттар.

Графикалық және түрлі-түсті эскиздер болуы мүмкін, олар 
ескерткіштің сыртқы түрін дэл көрсетуі керек.

Сарғары -  Покровка ауылының (Атбасар ауданы) маңында 
Жабай өзенінің сол жағалауында орналасқан қола дәуірінің (б.з.д. 
10-8 ғғ.) археологиялық кешені. 1972-75 жьшдары қазба жүмыстары 
жүргізілді. Солтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясы Г.Б. 
Зданович жетекшілік етті.

Саргары 1 елді мекені -13 түрғын үйден тұратьш бірегей 
сэулетгік ансамбль болып табьшады - жартьшай қазбалар (ауданы 
190-325 шаршы метр), қайың, қайың қабығы, сабан жэне шым 
қабатгарынан жасалған жалғыз шатыр. Инвентарь -  18086 дана — 
жебенің қола ұштары, қанжар пышақтар, найзалар, шыбықтар, т.б. 
бар.
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Тельман ескерткіштері (20 гасыр) — мезолит (б.з. д. 8-6 мың 
жыл) және неолит (б. з. д. 5-3 мьщ жыл) дәуіріндегі ежелгі аңшылар 
мен балыкдіылардьщ қоныстары мен шеберханалары. Баіаігалык 
шұңқырлар 'гүріндегі жер бетіндегі тұрғын үй ісұрылыстары, 
шаруашылық шұңқырлары, жануарлардың сүйектері, жебелер мен 
дартгардьщ үштары, қырғыштар, бүрғылар, кескіштер, кыш 
ыдыстардьщ сьшықтары жатады. ’

Вишневка ескерткіштері -  Виніневка елді мекені маңындағы 
Есіл өзенінін; бойында муз дэуірінің палеолит аңшылары мен 
мезолит а.ңшылары калдырған тас дэуірінің орындары мен 
шеберханаларьшың тобы.

Ащель дэуірі (шамамен 200 мын жыл бурын) қолмен 
үсақгағыштарды, үлкен бүйір қырғыштар мен пышақгар, өзектер, 
үлпекжэнекалактардықамтиды. : 1 ’ 1: :

Мустьг дэуіріне (100-40 мың жыл) — жалпақ екі жакш, 
пайдаланылған құралдар, пышак;тар, найзалардың ұштары, 
қырғыштар, қапсырмалар, балталар жэне т.б. Табылған заттар 
налеонтропиялық аңшьшарға тиесілі' -  олар мамонтгар, бизондар, 
жүнді мүйіз түмсықтарды аулаған.

Төменгі қабат - соңғы палеолиттің (12-10 мьщ жыл бүръш) 
шеберханасы.

Ерментау мәдениеті, тас -  Түрік қағанаты (6-8 ғғ.) дәуіріндегі 
тас мүсіндер тобы. Сүр граниттен қашалған мүсіндер (Терғай 
аралынан 3 км) -  «Қос батыр», биіктігі 1,7 -  1,8 м.

Тарихи өлкетанудың маңызды бөлімі археопогияльщ орындар 
турслы мәліметтерді жинацтау болып табылады.

1969-1970 жж. республикамыздың археологтары бүдан 2200- 
2300 жыл бүрын Қазақстан жерінде өмір сүрген асыл жауынгер, 
көсем, көшпелі сақтардьщ мол қорымына ие Есік қорғанында қазба 
жүмі»істарын жүргізді. Табылған дүние «Алтын адам» - «ЗоЛотой 
челозек» деген атпен элемге танымал болды. Есік олжасы — жазба 
ескерткіштің зергерлік бүйымдарынан (4 іуіьщнан астам алтын 
бүйымдар) (күміс тостағандағы жазу), кару-жарақ пен түрмыстьщ 
затта.рдан, кіаім-кешек қалдықгарынаң, бас киімдер мен аяқ 
киімдердеи тұратын тарихи жинақ.

("ол күндері Еуразияның Батыс Еуропадан Қытайға дейінгі 
далаш к кеңістігінде жануарларды белгілі бір канондық 
бейнелеумен жэне көркем орындаудын ерекше тэсілдерімен
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сипатталатын ерекше «аң стилі» өнері тарады. Есік корғанында «аң 
стилінде» 200-ден, астам алтын бүйымдар табылған. Қанатты 
барысгар, бү-ғылар, жылкьшар, арыстан мен х<олбарыс бастары 
бейнеленген керемет тақтайшалар, арқар мен канатты 
жылқылардың мүсіндері көрініс тапты.

Көптеген зергерлік бүйымдар (алтыннан жасалған мүсін 
стилінде қүю, штамнтау, ою-өрнек және ғравировка, жоғары 
рельеф, барельеф және жалпақ силуэт кескіндері) бейнелердің 
реализмі мен экспрессивтілігімен таң қалдырады, жоғары орындау 
техникасы зергердің шеберлігі таң қалдырады.

Табылған заттарға талдау жасау арқылы алынған ғылыми 
ақпарат кешені Қазақстанның ежелгі көшпенділері қоғамындағы 
мэдениет пен өнердің әлеуметтік-экономикалық дамуының жоғары 
деңгейін дәлелдейді. Олардың әлемдік өркениетке коскан үлесі 
даусыз болды.

Тарих ғылымдарыньщ докторы Қ.Акышевтің айтуынша, Есік 
олжасы дүниежүзілік тарих үшін маңызы зор жаңалық. Қазақстан 
үшін бұл Мысырдың үшін Тутанхамонның қазынасына үқсайды.

Қазба жүмыстары кезінде жерленген әрбір заттың ахуалдық 
жағдайын дэл белгілеу нәтижесінде жауынғердің киімінің, бас 
киімінің және аяқ киіміңің нысаны мен көлемі қалпына келтірілді. 
Жүмыстың түпкі нәтижесі -  белдігінде ұзьш қылыш пен қанжар -  
ақинаке киген, салтанатты киінген сақтьщ толық мүсіндік портреті 
болды. Кейіннен дәл осы макет "Алтыіг адам" деген атпен танымал 
болды.

1994 жьшдан бастап (сол жьілы ол Лейпдигтегі халықаральіқ 
көрмеде алғаш рет койылды) "Алтьш адам" планетаның барлык 
континенттерінде: Азияда, Жапонияда, Үндістанда, Түркияда, 
Оңіүстік Кореяда; Америкада - Вашингтон, Лос-Анжелес, Денвер 
калаларында; Африкада - Египетте, Сирияда; Еуропада - 
Германияда, Францияда, Швецияда, Данияда салтанатты тұрде 
болды.

"Алтын адам" қойылған барлық елдерде, халықаралык 
кермелерде, костюмді қайта қүрудЫң технологиялык деңгейі мен 
зергерлік бұйымдардың көшірмелері эрдайым мамандардың жоғары 
бағасына ие болды.

Өкінішке орай, өз Отанында ғыльши жетістік ретінде ол мүндай 
жоғары бағаға ие болмады, дегенмен соңғы жылдары ол өзі және
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костіомінің жеке сюжеттері авторлық күкыкты сактамай жэне 
меншік иесімен келісусіз ресми жәңе коммерциялық 
кұрылымдардың символында жиі қолданылады.

Қазакстанда-эртұрлі тарихи кезеңцердегі жартаска салынған 
бірегей бейнелер тоитасгырылган, Еуразияның шығыс бөлігіндегі 
ең бай еңірлердің бірі. Қазіргі уакытта ясартасқа салынған 
суретгердің-петроглифтердің 150-ден астам ірі жинактарын білеміз. 
Олардың ішінде Қазақстаннын онтүстік бөлігінде - Тамғалы, 
Ешкіөлмес, Қарасай; орталык бөлігінде-Байқоңыр, Теректі, 
Кестелетас, Хантау; шығыс бөліғінде - Күршім, Мойьшқүм. 
Маңғышлақіың петроглифтері тіпті өзіміздің төл теңгемізде көрініс 
тапқан.

Қазақстанның жартастағы бейнелері коп жағынан бірегей жэне 
кейбір аудандарда белгілі петроглифтерімен ерекшеленеді.

1992-1993 жылдары Тамғалы қаласында теріс, Қарасай, 
Ешкіөлмес ескерткіштерін зерттеген алғашқы қазақ-франңуз 
кешенді зксггедициясы үк:ымдастырьшды.

Геохимиялық зерттеулер нэтижесінде таңғажайьш ерекшелікті 
аныктау мүмкін болды - тау жыныстарының бетінде өмір сүретін 
микроорганизмдер ежелгі табиғи жағдайлар туралы көптеген 
мэлІметтерді жинақгайд:ы. Әртүрлі бактериялардың коло-ниялың 
петроглифтері бар жартастарда органикалық қалдыктардың ең 
кішкентай қабаттарын тұндыратын патина түзеді. Бүл жаңалық 
жартастағы бейнелердіц жасын нақтылауға мүмкіндік береді.

Таңбалы шатпқалында жартаска салынған суреттер- 
пеіроглифтері бар, жасы - мың жыл жартастар тобы орналасқан. 
Бұл орын алғаш рет 60-жылдардың басында ашылды жэне 
фотосуреттерде мүкият жазылған.

Жартастар мен суретгердің қазіргі қирауы өткеннің жартысына 
жетеді.

Бүрын сурепер күннің ерекше жағдайында 54 м>- қадам 
кашықтықта көрінген.

Жартастарда 20-дан астам «күн басты адамдардың» бейнелері 
бар. Бүл суреттерді ғарыштан келген жат планеталықгармен 
байланыстыру эдетке аііналған. Алайда, француз сарапшьшары 
ғарыш пен «күн басты адамдар» арасында ешқандай байланыс жоқ 
деп есептейді, ейткені ежелгі адамдар өздерінің қияльш таң
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калдыратын табиғат кұбылыстарын жэне бәрінен бұрьш күщ;і 
бёйнелеген.

'І’амғаЛы шаткалында петроглифтері бар жартастардың 
патинасындағы микроорганизмдерге салыстырмалы талдаулаіэ 
жұргізілді. Сол сияқты мұнда қазылған кола дэуірінің қабірлерінен 
архсолоғиялық заттар табылған.

Қазірғі уақытта жартас өнерінің ежелгі жауһарларыньщ 
жойыльш кету қаупі бар. Қатты жел эрозиясының, тау 
жыныстарының табиғи бұзылуының нәтижесінде көптеген 
петроглифтер жоғалып кетгі немесе өте нашар жағдайда. 
Сондықтан қазір петроглифтерді калпына келтіру жәнс 
консервапиялау мэселесі өзекті болып тұр.

Мұрагаттар. - Мүрагат -  Орталық мемлекеттік мурағат 
белгілейтін құжаттар жиьштығы. Карточкалар, қорлар жэне т.б.

Өлкетануда жеке тарихи құбылыстарды жэне жалпы тарихи 
үрдісті тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін мүрагаттык 
күжаттар маңызды дереккөз болып табылады.

Белгілі бір мекемелердің (ұйымдардын, кэсіпорындардың) 
немссе бір-бірімен тарихи байланысы бар түлғалардың қызметі 
нэтижесінде калыптасқан мемлекеттік, саяси, ғылыми, 
экоңомикалық, мәдени маңызы бар қүжатгық материалдар кешені 
мүрагат қоры дёп аталады.

Бірыңғай мемлекеггік мүрағат қорының материалдары желіс;. 
Қазакстанның экімшілік-аумақтық бөліпісіне сәйкес күрылғаг- 
мүрағат мекемелерінде шоғырланған.

1922' жьшғы қаңтарда Қазақстанның Орталық мемлекеттік: 
мүрағаты (ОММ) үйымдастырылды жэне губерниялық мүрағаттар 
туралы ереже бекітілді.

Кез келген өлкетанудың алдьшда таңдалған тақырып бойынша 
жалпы лсәне өлкетану әдебиетгерін мүқият зерделеу жүргізіледі. 
Бүрынғьшар қандай құжаттарды пайдаланғанын жэне оны әзірлеуге 
қайсысьш қайта тарту керектігін анықтау керек. Бірінші қадам - 
қажетті материадцар үщін сілтеме жасайтын мұрағатты анықтау 
маңызды.

Негізгі іздеулер олардың мазмүнын ашатын тақырьптгары 
больш табылады. Істе қандай да бір ерекше маңызды қүжаттардың 
болуы қысқаша аннотаңиямен, ескерткіштің орналасқан жері жэне 
оны қалай пайдаланғаны туралы қосымша белгіленеді. 
Ескерткіштің сақгалу дэрежесін жалпы сипаттау кажет.
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Графикалық жэые түрлі-түсті эскиздер болуы мүмкін, олар 
ескерткіштің сырткы түрін дәл жеткізуі керек.

Архитектура. Өнер ескерткіштері-монументалды, бейнелеу, 
сэ:івдік-қолданбалз.і және өзге де өнер түрлерінің туындылары;

сэулет жэне кала құрылысы ескерткіішпері-азішатгык, 
өнеркэсіптік, эскери, діни сәулет, эскери сәулет қүрылыстары; 
сәулет ансамбльдері мен кешендері, тарихи оргалықтар, орамдар, 
алаңдар, көшелер, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі 
жоспарлануы мен қүрылысының калдықтары.

Белгілі бір сәулет ескерткіші туралы өлкетану ақпаратын жинау 
кезінде сәулетшіпер туралы өмірбаяндык мэліметтерге ерскше 
назар аудару керек.

Ежелгі күнды ескерткіштерді сакгау үшін үлттық парктер, 
мэдени жэне тарихи кешендер, қорьщтар қүру қажет.

Топонимика. Туган өлке тарихын зерттеудің піагы бір 
маңызды көзі — топонимика.

Топонимика -  жер-су атаулары, тарихы, мағынасы туралы 
ғылым. Топонимдердің 4 түрі бар:

1 - табигат күбылыстіры,
2 - елді мекендер,
3 - өнеркәсіптік,
4 - элеуметтік-экономикалық жағдайлар.
Зерттеу — сауалняма, мүрагат, жоспарлар. Сауалнама 

дайындсіу үшін сөздік қажет болады.
Топонимикалық сөздік -  есімнің шығу тегін нақгылайтын 

этимологиялық сөздік. Создікте тарихи-географиялық ортаньщ 
зер'п:еу объектілері емес, атаулар қарастырылады:.

Гидронимика -  су объектілерінің атауын зертгейді.
Оронимдер - таулар/іың жэне ландшафтгың басқа бөліктерінің 

атаулары.
Гидронимдер жер-су атауларына қарағанда тұрақты.
Топонимика -  (грек тілінен -  Іорон -  жер, опута -  атау) -  

географиялық атаулар туралы ғьшым. Жер-су атауларьшың шығу 
тегін түсіндіру, даму таркхьш, мағынасын ашуды көздейді.

Топоним -  географиягсық атау -  эрі лиигвистикалық, эрі тарихи 
болғандықтан, оньщ тіл эілімі, тарих, археология, география үшін 
маңызды дереккөз ретіндегі маңызы бар.
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Саратиылар топопимикакың төрт түрін ажыратады:
1. табиғи қүбылыстармен байланысты топонимика.
2. коныстар мен жерлердін топонимикасы.
3. халықтың кэсібі мен кэсіпшілігімен байланысты топонимика.
4. халықтың элеумёттік-экономикалық өмір сүру жағдайларына 

байланысты юлони.мика.
ТопонимикалЫқ материал түрғындардың сауалнамасы арқылы 

орындарды үздіксіз зёрттеу арқылы жиналады. Бүл ретте 
мұғалімдер мён мектеп оқушыларының көмегі зор. Түрғындардан 
сауалнама жүргізу шағын нысандарға: өзеххдерге, бүлақгарға, 
сайларіа, тоғайларға катысгы атауларды жинауға көмектеседі.

Топонимикалык материал жинаушьшар үшін ауылдардығ, 
мүрағаттық қүжаттық жоспарлары, жазба кітаптар, өткен 
ғасырлардағы елді мекендердің тізімдері маңызды рөл атқарады, 
Олар үрдісті, кейде ескі атаулардың жоғалуының себептерін 
қадағалау үшін пайдаланылуы мүмюн.

Туристік қызмет үшін аймакгык . топонимикалық зерттеудін 
маңьізы зор. Матерйалды жшхау бағдарлама мен сауалнаманы 
алдьш-ала дайындағаннан кейін ғана мүмкін болады. Топонимика 
бойыххша материал жинауға арналған сауалнаманың үлгісі: бүл 
нысан (ауыл, көше) эрдайым қапай аталады?

Егер бірдей жалпы нысанның қосарлы аттары болса, қос атау 
қашан пайда болғанын анықгау керек.

Далалык барлау кезінде бакылаулар мен түрғындардан алынған 
ақпараттардың есебін жүргізу қажет. Топонимика категориялары 
бойьшша картотека қүрастырьшады, болашаіқта онын негізінде 
сөздіктер жасалуы мүмкін. Топонимика деректерін археологиялық 
дереккөздермен, этнографиялык материалдармен, мүрағат 
күжатгарымен салыстыру өте маңызды. Өлке топонимикасын 
зерттеп, оньт облыстың көршілес облыстарының топонимикасымен 
салыстыру кажет.

Өлкетанушылар жергілікті сөздікке материал жинау үшін өлке 
топрңимикасын зерттеуді бастағаны дүрыс. Қажетті материалды 
жинақтап, географиялык атауларды алфавитгік тэртіппен жазу 
керек. Сонда географиялық атаулардың тарихи дамудағы барлық 
жазылу формаларын қамтитын күрделірек сөздік қүрастыруға 
болады.

Топонимикалъщ сөздік — яегізінен географиялық атаулардың 
шығу тегін нақтылайтын этимологиялық сөздік, оны жасауға
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географтар, тарихшылар, лингвистер, этнографтар жэне баска да 
мамандар атсалысуы тиіс.

Сөздікке материалдар жинағанда, жергіл:ікті 'гұрғындармен 
сұхбаттасу кезінде осы өңірде кандай атаулар (терминдер) 
колданылганын жэне олардың немен байланысты екенін нақгы 
аныктау қажет. Объектілердіи атаулары мен жергілікті табиғи 
жағдайлар арасында байланыс орнату қажет.

Топонимикалық материалды жинақтау жэне зерттеу кезінде 
жергілікті географиялық терминдер сөздігімен қатар жалпы 
тоионимикалық сөздіктерді пайдалану қажет.

Топонимикалық сөздік географиялық сездікке қарағанда 
объектілерді емес, атауларды қарастырады. Атаулардьщ 
мазъгаасыньщ өзі ола])дың шығу тегін нақгылаумен ғана 
шектелмейді, атаулардын жағдайын, өзгеруін, эрі қарай түрленуін 
анықтайды. Топонимикалық сөздіктің этимологиялық сөзден 
ерекшелігі тарихи-геограс[)иялық ортаны зерттейя;і.

Өлкетанушыға топонимиканың негізгі категорияларьш білу 
мадызды.

Топонимика - ономгстиканың бөлімі-тиісті: Атаулар туралы 
ғылым жэне тоггонимияны зерттейді, яғни елді мекендердің 
географиялыц атаулары, гидронимия - су объекгілерінің атаулары 
жэне оротшия - таулар мен ландшафттың басқа бөліктерінің 
атауларын зерттейді. Топонимдерге карағанда тұрақты 
гидронимдер жиі кездеседі деген пікір бар.

Қорытынды: Таргоіи өлкетанудың негізгі мақсаты мен
міндеттері -  тарихл ескерткіштерді, мәдени мұрағатгарды, сэулет 
ескерткіштерін, археологияны, топонимиканы, ономастиканы, 
і идронимияны, орономиканы зерттеу, сақтау. Сондықган туған 
өлкенің, жалпы Қазақстанның мэдени-тарихи мщзасын сақтау үшін 
тарихи өлкетануды білу і«іжет.

Әдебиег:
1.Сперанский А .В ., Чго такое топонимика, Москва, 1985.
2. Попов А.И. Основы топонимического исследования. 

//Вс есоюзная конференция по топонимике СССР.-Л, 1965.
3.Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. -М, 1960.
4.Вуколов В.Н. Осноіы туристско-краеведчеекой работы// Сб. 

типэвых учебных проірамм, естественно-научных, общепрофес- 
сиоіяальных и специальных дисциплин для ВУЗов. Алматы, 2002.
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ТАҚЫРЫП 10: Сзулет ескерткіштері және археология
негіздері

Дәрістің мақсаты: такырып бойынша негізгі анықтамалар 
беру, археологияның мэні мен негіздерін қарастыру, ескер 
ткіштердің жіктелімімен танысу, сәулет ескерткіштерінін өлкедегі 
туризм мен өлкетану дамуымен байланысын анықтау.

Жоснар:
1. Археология негіздері
2. Сэулет өнерінің ескерткіштері
3. Қазақстанның тарих және сэулет ескерткіштері

Негізгі тұсініктер: археология, ескерткіштер, архитектура.

Археология-материалдык деректерден адамзаттың тарихн 
өткеній зерттейтш тарихи пәв:. Археология-материалдық дәлелдер 
бойыйша адамзаттьщ өткенін зерттейді. Кейбір археологтар 
археология кең ғьшыми пәннің саласы деп санайды. Мысалы, 
Британ мектебіне жататын зергтеушілердің көпшілігі археологияны 
тарйхтың бір бөлігі деп санайді. ¥лыбританияның көптеген 
университеттерінде археология курсы тарих факультетгеріңде 
окытылады; басқаларында тәуелсіз археология факультеттері бар, 
Американдык мектептің археологтары, керісінше, археологияда 
антропология саласын көреді, нэтижесінде археология курсы көг: 
жағдайда антропологиялық факультеттердің бағдарламасьша енеді 
Ежелгі археология мамандары кейде өз мамандықгарыв: 
классикалық ежелгі ғылым немесе өнер тарихы саласы ретінде: 
карастырады. Дегенмен, археологтар арасында археологияны баска 
ғылымдардың ынталандырушы эсерін бастан кешіретін, бірак; 
өзіндік эдістері, тркырымдамалары, теориялары жэне ғылыми 
жаңашықтары бар дербес пэн рігтіндегі көзқарасы кең таралған. Бұл 
пікірді ең алдымен 1960 жылдардағы «жаңа археология» деп 
аталатын өкілдері әзірледі. Кейбір ғалымдар археологияда тарихи, 
антропологиялық, өнертану, географиялык жэне басқа да 
зерттеулерде қолданылатын эдістердің жиынтығын ғана көреді. 
Олар үшін археологияның шекарасы заттық дэлелдемелерді алу 
жэне таидау әдістерімен аныкгалады.
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Археология салалары. Әдетте, археология ғылымы тым 
аукымды және оның ба;элык салаларында бірдей біліжтілікке қол 
жеткізу мұмкін емес. Бұл мамандану археологияньщ бірнеше 
салаларының қалыптасунна әкелді. Ен алдымен, алғаппды (тарнхқа 
дейінгі) археология мен тарихи кезең археологиясын ажырату 
керек.

Материалдык коздер - бұл өндіріс құралдары және олардың 
көмегімен жасалғаін материалдык игілікхер: ғимараттар, қарз^-жарақ, 
зергерлік бұйымдар, ыдыс-аяқ, өнер туындылары - адамның еңбек 
эрекетінің нәтижесі. Магериалдык дереккөздер жазба деректерге 
карағанда, тарихи оқиғаларды тікелей баяндамайды, олардың 
неіізінде жасалған тарихи тұжырымдар ғыпыми қайта кұрудың 
нәтижесі болып габылады. Материалдық дереккөздердің елеулі 
бірзгейлігі оларды археологиялық орындарды қазып, табылған 
затгар мен қазба жұмыстарының нэтижелерін зер:гтеп, жариялайтын 
жэне осы деректер негізінде адамзаттың тарихк өткенін қалпьша 
келтіретін археолог мамандарының зерттеуін қажет етті. Жалпы 
жазба тілі болмаған дэуірлерді немесе кейшгі тарихи дэуірлерде 
жазба тілі болмаған халықтардың тарихын зертгеу ұшін 
археолОгияньщ ерекше маңызы бар. Археология тарихтьщ 
кеңістіктік жэне уақыттыи: көкжиегін эдеттен тыс кеңейтті.

Жазу шамамен; 5000 жыл емір сүреді және адамзат тарихының 
алдыңғы кезеңі (сощ-ы мэліметтер бойынша, шамамен 2 миллион 
жыл) археологияның дамуымен ғана белгілі бо:іды. Археолоғтар 
ғылым ұшін алғашқы 2 мьщ жыл ішінде жазбаша дереккөздерді 
(егіЕпет иероглифтері, сызықгық Грек жазуы, Вавилон сына жазуы) 
ашты. Археология жазба пайда болған дэуірлер үшін де, ежелгі 
және ортағасырлық тарихты зерттеу үшін де маңызды, өйткені 
материалдық дереккоздерді зерттеуден алынған ақпарат жазбаша 
акпаратгардың деректерін айтарлықгай толықтырады.

Сэулет ескерткіші (кала қүрылысы) —  ұлттык немесе 
халықаралық маңызы бар материалдық жэне рухани
шығармашылықтың жылжымайтын (сэулет қүры.ііыстарының ішкі 
жэне сыртқы бөліюсері) көэнекті объектісі.

Сэулет жэне сэулет ескерткіштеріне мыналар кіруі мүмкін:
- жеке қүрылыстар, ғимараттар мен құрьшыстар;
- сәулет ансамбльдері ілен кешендері;
- қалалық орталықтар;
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- кварталдар:
- алаңдар;
- көшелер;
- елді мекендердің ежелгі орналасуы мен құрылысының 

сакталған фрагменттері;
-азаматтық, өнеркәсіптік, әскери, діни сэулет, халық сәуяет 

кұрылыстары және онымен байланысты монументтік, бейнелеу, 
сәндік-қолданбалы, бақ-саябақ өнерінің туьшдьшары;

- табиғи ландшафттар.
Әлемдік сәулет ескерткттері туралы мәліметтер

Ёуропа елдерінің билеушілері барлык ғасырларда сәулет 
мэселесіне көп көңіл бөлді жэне олардың себептері эртүрлі: өз 
елінің бірегейлігін атап өту, ұлылығын көрсету, басқа шеберлердің 
жетістіктерінен асып түсу болды. Әртүрлі дәуірлер мен эртүрлі 
архитектуралык сгильдерді бейнелейтін керемет сэулет 
ескерткіштеріне таң калуға болады. Бұл ескерткіштердің көпшілігі 
элемге эйгілі.

Пиза мұнарасы. Эйфель мүнарасы, Пантеон, Колизей, Лувр, 
Санта-Мария Рим соборы, Ловдон мүнарасы көпірі мен Биг-Бене, 
¥лыбритания сарайлары туралы естімеген адам жоқ шығар. 
Германия жэне Еуропадағы басқа да эйгілі ескерткішгер. Бүл тізімді 
сансыз жалғастыруға болады. Азия - өзіндік мэдениеті, мен сэулеі: 
дэстүрлері мен стильдері бар жүмбақ жэне қызыкхы элем. Азшс 
өзінін сэулет ескерткіштерінің сүлулығымен кез келген адамды таң 
калдыра алады. Мүнда керуен сарайлары мен сауда ғимараттары 
бар ортағасырлық қалалардың атмосферасына енуге болады. Бірақ 
Азиядагы ең үлкең жэне ең тгшымал белгі -  ¥лы  Қытай қорғаны 
дсген түжырымм бар. Будда храмдары мен мешіттер назар аударуға 
түрарлык сэулет ескерткіштерінің тағы бір үлкен бөлігі больпі 
табылады. Азия үнді кәріптас қамалымен, Қызыл қамалмен, ежелг 
Джантар-Мантар астрономиялык обсерваториясымен, сүлтак: 
Хумаіон мазарымен таң қалдыра алады.

Азияның сэуле'г өнері ежелгі ескерткіштер мен заманауи: 
ғимараттардың бірлігі болып табылады. Американдық сэулет - 
өзіне негіз болған көптеген дэстүрлерді біріктіретін жэне эртүрлі 
стильдермен бейнеленген күрделі қүбылыс. Еуропадан алғашқы: 
қоныс аударушылар келгенге дейің жергшікті американдыктар 
ездерінің архигектуралык дэстүрлерін қалыптастырды, олар хоган.
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пуээло, витвам және узьга вигвам (жалпы үй) сияггы мысалдармен 
ұсынылған.

Бірақ Американың элемдік сәулет өнеріне косқан үлесі сөзсіз 
зэулім ғимараттар болды, олардьщ ең жарқьш мысалдары Ныо- 
Йорктегі Эмпайр Стейг Билдинг пен Чикагодағы Сирс мүнарасы. 
Американдық сәулет туралы сез болгаңда, Пентагон ойға келеді.

Қазацстанның сәулет ескерткіштері
Діни ғимараттар ортағасырлық Қазақстанның кұрылыс 

шеберлігі мен сәулет өнері ескерткіштерінін; ішіндегі ең көрнектісі 
болуы мүмкін.

Бүгінгі күнге дейін сақталған құрылыстардың ішінде кесенелер 
мен мазарлар ерекше қызыгушылық тудырады; Х-ХІ жэне ХІ-ХІІ 
ғасырларда салынған Бабаджа қатын жэне Айша-Бибі кесенелері; 
XIII ғасырға жататьга Жошы хан мен Алаш хан кесенелері 
(Жезқазғаи маңы); Сарысу мен Кеңгір өзендерінің аңғарларындағы 
Жұ(іан ана, Қайып ата, Мәулім-берді; Тараздағы Қарахан кесенесі, 
т.б. кеңінен танымал болды. Олардың көпшіягігі әлі күнге дейін 
сэулеттік композицияның өзіндік ерекшелігіне, сэндік жиһаздарға 
жэне құрылыстың жоғары өнеріне таңданады- Бүл ғимараттарда 
фигуралық кірпіш жэне қүрылыс материадв;арыньщ жаңа түрлері: 
ганч, алебастр, терракота жэне плитка плиталары өте жақсы 
пайдаланьшды.

Орталык Қазақстанішң Ұлытау ауданы ежелден көшпелі 
тайпалар бил:еушілерінің сүйікті орны болған, онда Жошы хан мен 
оньщ үлдарының ордасы болған. Жошы хан кесенесі (1228-1230) 
Қара Кецгір өзенінің төбелі жағалауьшда орналасқан. Көлемді 
комиозициясы бойьшша-бұл қызыл күйдірілген кірпіштен жасалған 
порталдык;-қ-\шбезді бір камералы құрылыс. Көп қырлы барабан, 
сферо-конустық күмбез, портал тауашасьшың лаицет аркасы- 
алдіщғы Қа]>ахан дэуірінің қүрылыс формаларының қайталануы 
кездесеу. - -

Орталык Қазақстан ескерткіштерінің арабьшДй сәулёі- 
керкемдік қасиеттері жағынан Алаша хан кесенесі (XIII ғ.) 
ерекшеленеді:. Композиция элементтерінің қатаң
пронорцияларының, олардың сэтті үйлесімі мен ақылды сәулетгік 
дексрының арқасьшда ғимарат монумеюалды түрде керемет 
көрінеді.



Қазақтардын діни ғймараттары сан алуандығымен 
ерекшелеиетіні кеңінен белгілі. Құлпытас ескерткіштерінің 
қатарына аңыздармен көмкерілген Қозы Көрпеш - Баян С.үлү 
мазары жэне уакыт бойынша бүрьпғғы Домбауьш жатады. 
Қазақстанда мұндай құрылыстар аз емес. Бұл тастан қаланған 
дөңғелек киіз үй тәрізді ескерткіштер, казактардан "Үйтас" немесе 
"қауьш" атауын алды. Ғалымдардың пайымдауынша, оЛардың шығу 
теп Қазақстанныд малшыларында алғашқы дэуірДе' өмір сүрген 
конус немёсе сфероиДті шошала күмбезі бар бір камёралы 
кұрылыстардың ежелгі түрлеріне байланысты.

Қозы Көрпеш-Баян Сұлу мазары-Семей облысы Аягөз өзенінің 
жағасында орналасқан. Лиро-эпостық поэма кейіпкерлерінің 
есімдерімен байланысты Мазар-біздің заманымызға дейін жеткен 
Қазақстандағы көне ескерткіштердің бірі. Жалпы биіктігі 11,65 м 
кесенеге кірер алдында халық дэстұрі бойынша Қозы Көрпеш, Баян 
Сұлу, оның қарындасЫ мен келіні бейнеленген төрт мүсін жұптасып 
орнатылды. 1856 жылы оларды Ш. Уэлиханов суреттеді. Ескерткіш- 
жас жігіт пен қыздың қайғылы махаббатының өлместігінің, 
олардың адам рухының биіктігінің символы.

Өзіндік діни қүрылыстар Қазақстанның батысында: Маңғыстау, 
Үстіртте жэне Ембі өзенінің алқабында, қызғылт, сұр жэне сарғыш 
реңктегі эдемі эктас-ұлутас кен орындарына бай аудандарда 
таралған.

Сәулетші М.М. Меңдікұлов көп жылдар бойы осы шөлейт 
аудандардың ескерткіштерін зерттеді жэне шын мэнінде ғьшым мен 
қалың жұртшьшық үшін Каспий маңы шеберлерінің дэстүрлі 
кұрьшыс өнерінің бірегей қорығьш апггы. Мұнда ең көп кездесетін 
қабір тастары - сағана тамы, кереге тамы, қүлпытасы, қойгасы, 
үштасы жэне сағана болып табылады.

Үлутастың ірі блоктарынан құралған тікбүрышты 
параллелепипед болып табылагын Сағана тамы XIX ғасырдың аяғы- 
XX ғасырдың басында ең үлкен дамуға ие болды. Олардың сыртқы 
жэне ішкі қабырғаларының беттері бедерлі және контурлы 
оюлармен, ою-өрнектермен әдемі безендірілген.

Бүл аймақгың тарихи ескерткіштерінің үлкен тобы жерасты 
қүрьшыстары болып табьшады. Олардың ішіндегі ең көнесі - б.з. д. 
ІХ-Х ғасырларға жататын Шақпақ ата мешіті. Қабырғалар қабықпен 
қапталған; төбені қоддайтын бағандар күрделі ою-өрнектермен



беззндіріііген. Бұл тас мешітте Шақпақ ата сопысы шэкірттерімен 
бір]’е жаудан корғанған ісезінде жасырынған. Өмірінің сонғы 
жылдарыида ол жалғыз өмір сүріп, жер астындағы қонысын тастап 
кетледі.

Маңғыстаудың киелі жерлері тзфалы айтқанда Шерқала туралы 
айтпай кетуғе болмайды. Жартасқа кашалған бекіністі қала УІІІ-ІХ 
ғасі,ірларда араб жаулап алулары кезінде белгілі болған. Адам 
колымен адынбас қамалға айналдырған тау арыстанға үқсап, 
тарихқа «арыстан қала» ретінде енді.

Қорытьшды: Қай уақытта да тарих, археолоғия, сәулет 
ескерткіштері корғау мен камқорлықты қажет етгі жэне кажет етеді 
де, оны Қазакстан Республнкасында қамтамасыз ету -  адамғершілік 
парыз деуге болады. Бүл ескерткіштерді үрпаққа сақгап қалу қажет 
жэне сэулет-археолошялық қүндьш>іқтардың деректерін қорғаудың 
эдістері мен тэсіадерін білу қажет.

Әдебиет:
1.Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана. 

Алы:а-Ата, Знание, 1988г.
2.Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

красведческой работы. Алматы, 1977г.
3.Рабинович М.Г. Археологпческие материалы в зкспозиции 

краеведческих музеев. -М., 1961.
4. Памятники истории и культуры Казахстана. -Алма-Ата, 1989.
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Дзрістің мақсаты: осы тақырып бойынша негізгі ұғымдармен 
танысу, ономастика мен топонимиканың құрылымын зерттеу. бұл 
ғылымдардың өлкетанудағы орнын анықтау.

Жоспар:
1. Ономастика түсінігі
2. Топонимика тусінігі

Негізгі түсініктер: ономастика, топонимика, географиялык 
атаулар, тошним, антропонимиқа, космонимика, хрематонимика, 
карабонимиқа, эргонимика, прагмонимика.

1. Ономастика, барлык түрлердің жалқы есімдері, олардьщ 
дамуы мен қызмет ету заңдылықтары туралы ғылым. Негізінен 
лингвистикалық, ономастика аталып өткен объехсгілердің 
ерекшеліктерін жэне олардың атауларына байланысты дэстүрлерді 
анықхауіа комектесетін тарихи-географиялық, этнографиялық, 
мэдени, соңиологиялық, әдеби ісүраушыларды қамтиды, бүл 
ономастиканы тіл білімінің шеңберінен шығарып, оны дербес пэнге 
айналдырады, исгізінен лингвистикалык эдістерді пайдалана 
отырып, гуманитарлык ғылымдар кешенімен, сондай-ақ Жер жэне 
Ғалам тураяы ғьілымдармен тығыз байланысты.

Жалқы есімдер табиғагга жэне қоғамда болып жатқан 
өзгерістерге айқын эсер етеді, сондықтан жалқы есімдер 
мэтіндердің, сондай-ак тарихи жэне археологиялық ескерткіштердің 
хронологы бола алады. Жалқы есімдердін ерекше консерватизмінің 
арқасында олар тілдің анағүрлым көне күйінің айғақтарын сақтай 
отырып, өздері жасалған дәуірден аман калады жэне тек тілдік 
әдістермен алуға болатын үлкен тілдік жэне тілден тыс 
ақпараттарды қамтиды.

Заттар әлемінің барлық алуан түрлілігі (іпынайы, болжамды 
және адамның қиялымен ойлап табьшған) атаулардың бастапқы 
негізін қүрайды- жалпы зат есімдер үқсас фактілерді жалпылау 
ретінде жэне жалпы зат есімдердің кемегімен белгілі бір заттарды 
бөліп көрсету ретінде көрінеді.

ТАҚЫРЬШ 11: Ономастика. Топонимика
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Атаулы заттардьщ жер усті (жэне жерсіз) кеңістігінде 
орналасканы сияқты. сөйлеушінің санасында оларды атайтын 
сөздердің де кеңістіктік орналасуъ,і бір аймак турғьшдары үшін 
үқсас, шалғай аумақтардьщ түрғындары үшін әртүрлі. Бүл аталған 
нысандардың нақты орналасуы сияқгы болмауы мүмкін, бірақ ол 
бар жэне атау белгілерін қолдайтын күрылым ретінде қызмет етеді. 
Ономастикалық кеңістііс - бүл эртүрлі мэдениет адамдарының 
сашсында болатын жэне эр дэуірде әртүрлі тәсілдермен 
толтырьілатын номиналды континуум. Әрбір адамның санасында 
ономастикалық кеңістік үзік-үзік болады. Ол тек арнайы зерттеу 
аркылы толық ашылады.

Жаратылыс кітабына сәйкес, бірінші болып адамдардың өздері, 
жер бетіндеғі белғілі жерлер, жануарлар (үй жэне жабайы) жэне 
көрінетін аспан денелері аталды. Бұл нысандар мен олардың 
атаулары ежелгі адамның ономастикалық кеңістігін толтырды. 
Уақыт өте келе бүл кеңістік кеңейіп, объектілердің жаңа тұрлері 
атадды.

Ономастика багыттары:
Топонимика-географиялық объ.ектілердің тиісті атауларын 

зертгейді (Қазақстан, Каспий теңізі, Алматы, Тэуелсіздік даңғьгаы, 
Ертіс өзені, Балқаш көлі).

Антроііонимика - адамдардың есімдерін зерттейді (Талғат 
Бигельдинов, Мүқтар Әуезов). Аятрононимшса халықгық және 
канондық жеке атауларды зерттейді, сондай-ақ бір атаудьщ эртүрлі 
формаларын: эдеби және диалект, ресми жэне бейресми ажыратады. 
Әр дәуірдегі эр этностың өзіндік антрононимикасы бар-жеке 
есімдердің тізілімі. Антропонимдер жиьштығы антропонимия деп 
аталады.

Космошшика - ғарыш кеңістігі аймақтарының атауларьщ- 
шоқхсұлдыздарды, галактикалардьщ (Андромеда галактиқасы) 
атауларын талдайды.

,.Асгронимика — ғарыш объектілерінің немесе жеке аспаң 
денелерінің атауларьга зерттейді (Күн, Ай, Меркурий, Галли 
ісомегасы, Керестің ергежейлі планетасы, Сириус жұлдызы). ,

Зіоонимика-жануарлардың ез атаулары мен лакап атгарымең 
(Шарик, Мурка, Бритни, Беся, Арнольд, Букингем) айналысады.
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Хрематонимика -  мәдени мұралардың жалкы атауларың 
зерттейді («Орлов» алмасы, Дурандал Ғылымы, «Гамаюн» 
зеңбірегі).

Карабонимика-кемелердін жэне қайықтардың (Аврора, Варяг, 
Бородино, Меркурийдің естелігі) есімдерін зерттехаді. Алексушин 
бұл терминді бұрьтн ұсынылған "наутонимика" жэне "каронимика" 
терминдерінің орнына ұсьшды.

Эргонимика-адамдардың іскерлік бірлестіхстерінің атауларын 
зерттейді. Мысалы, эмпоронимдер - дүкендердің атаулары, 
фирмонимдер - фирмала;рдың атаулары. Бүған барлар, кафелер, 
шаіштараздар, бильярд клубтары, кәсіподақтар жэне т. б. атаулар 
кіреді.

Прагмонимика-әр түрлі тауарлардың атауларын зерттейді. 
Мысалы, парфюмерлер-парфюмерлік өнімдердің, хош иістердің 
атаулары ("Сһапеі", "I ' аёоге","Ьаигеп"), чоконимдер - шоколад 
өнімдерінің атаулары ("Қара-кұм").

Ономастика фунщиялары
Ономастикапық зерттеулер эртүрлі халықтардың кеші-кон 

жолдары мен бүрынғы қоныстанған жерлерін, тілдік және мэдени 
байланыстарын, тілдердің неғұрлым көне күйін жэне олардың 
диалектілерінің арақатынасын анықтауға кемектеседі. Жалқы 
есімдерді зерттеу олардың берілуі мен сақгалуының нақты 
заңдылықтарьша байланысты үлкен маңызға ие. Өзінің элеуметгік 
функциясының арқасында - белгілі бір объектіні қарапайым даралау 
белгісі ретінде қызмет ету - жалқы есім өзінің этимологиялық 
мағынасын толығымен бүркемелеумен, яғни оны кез келген басқа 
атаумен байланыстьфу мүмкін еместігімен өзінің негізгі мэнін 
сақтауға қабілетті бір тілдегі сөздер (мысалы, орыс тіліндегі скифтік 
«Дон», фин-угор «Москва», «Волга» т.б. сияқгы өзен атауларымен 
салыстыруға болады).

Демек, белгілі бір тілдің тарихындағы революциялық өзгерістер 
кезінде ғана емес, бір жүйенің тілі екіншісімен толығымен 
ауыстырылған кезде де сақталатын жалқы есімдердің орасан зор 
тұрақтылығы. Бұл белгілі бір атауларға этимологиялық түсініктеме 
беру арқылы сэйкес атау, алғаш жасалған тілдің табиғатьш анықтау 
мүмкіндігіи белгілейді.

2.Қазіргі қоғамның өмірін географиялық атауларсыз елестету 
мүмкін емес деп жазады топонимика саласындағы танымал маман



Э.М. Мурзаев. Олар барлык жерде және эрқашан ерте балалық 
іхгактан бастап біздің ойьшызбен бірге жүреді. Жер бетіндегі 
барлык адамдардың мекен-жайы бар және бүл мекен-жай адамньщ 
туған жерінен басталады. Туған ауыл, ол түратын көше, қала. ёл - 
бэрінің өз есімдері бар. Топонкмика-геоірафиялык атауларды 
зерітейтіи сгшыстырмалы түрде жас ғылым.

Топокшмика сөзі гректің екі «іороз»- жер, елді мекен жэне 
«опота» - атауы сөзінен жасалған. Географиялык картада оның 
барлығы елдердің, теңіздердің, аралдардың, өзендердің, көлдердің, 
калалардың атауларымен белгіленген. Ал бү,і бар тоіюнимдердін аз 
ғана бөлігі. Ормандардың, шабындыкгардьщ,1 егістіктердің, 
батпақтардың, өзендердің бүрылыстары мен арык суларының, 
сайлардың бүрандалы шүңқырларының, ауылдар мен ауыл 
бөліктерінің де өз атаулары бар.

Мүндай атаулар, әдетте, географиялық анықтамал&қгарда 
жазылмаі ан жэне жазбаша күжаттарда сирек ксздсседі, оларды тек 
жергілікті тұрғыңцар жақсы біледі. Әр ауылда эдёгте ондаған 
осындай атауларды жазуға болады. ІІІағын объектілерДің атауларын 
зерітеу топонимиканьщ арнайы бөлімінің микротопонимиясының 
такырыбы болып табылады, ол аііғашқы қадамдарды жасайДы. 
Барлық пюірафиялык атаулардың мағынасы бар. Ешбір халык 
өзекді, көлді немесе ауылды кездейсоқ дыбыстардың тіркесімі деп 
атаған жок.

Демек, кез-келген, тіпті ең қиын жэне бір қарағанДа түсініксіз 
географиялық атауды түсіндіруге болады. Халыкіыц тілі катып 
калған нәрсе емес, ол өзгереді, дамиды, кейбір создер мүлдем 
жоғгілады, кейбіреулері мағынасын өзгертеді. Сондыктан белгілі бір 
өзеннің, ауылдың, қаланьщ атын түсіндіру қиын. Бірак таң 
калдыратьіны, казіргі атаулардың арқасында ана тілінің ескірген, 
үмыг болған сөздері, шетел сөздері, тіпті жойыльш кеткен сездер де 
бар. Әрбір сөздің артында таңғажайып оқиғалар, көбіне аңыздар, 
кейде қызыкгы окиғалар жатьф. Зертгеліп отырған өлке 
топснимиясында ең көп тараған -  жасалу тәсілі жүрнак. Елді мекен 
атаулары ов-ев, -ино, -ск, -исчи, -ичи, -ня, -ка, -ники, -ец-иц, -енк, - 
та жұрнактары арқылы жасалған. Олардың таралуы бірдей емес.

'Гопонимика -  ономастиканың географиялык атауларды 
(тононимдерді), олардьщ пайда болу, даму, қызмет ету 
зандылыктарын зерттейтін бөлімі. Топонимдердің (белгілі бір
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аумактың) жиыитығы топонимика деп аталады. Топоним-бұл жер 
бетіндегі табиғи немесе адам жасағйй кез-келгеи затқа қатысты 
атау. Аталған объектілердің сипатына карай: су объектілерінің 
атаулары -  гидронимдер (Қара теңіз, Есіл ©зені); жердің кұ.рлык 
бетіндегі объектілердің атаулары -  оронимдер (Тянь-Шань таулары, 
Боровиңкий төбесі, Алтай таулары); жер асты объектілерінің 
атаулары -  спелеонимдер (Қызыл үңгір); үсақ объектілердің 
атаулары -  микротопонимдер; елді мекендердің атаулары -  
ойконимдер (Нүр-Сүлтан каласы, Шемонайха ауьшы); калаішілік 
объектілердің атаулары -  урбанонимдер (Әл-Фараби даңғьшы, Абай 
көшесі, "Алма" дүкені, "Алма" кафесі).

Қорытынды: Жаііпы, ономастика тарих үшін аса күнды 
материал болып табылады, көбіне жойылып кеткен халықгардың 
қоныстанған жерлёрі мён ісөші-қон жолдарьш анықтайды, 
жергілікті мифтерді сйпаттайдьі, қоныс түрі, әлеуметтік жэне 
отбасылык катынастар туралы түсінік береді. Топонимика (әсіресе 
гидронимия) кебінесе лсойьшып кеткен тілдер мен халықтар туралы 
ақпараттың жалғыз көзі болып табьшады.

Әдебиет:
1.Сперанский А .В ., Что такое топонимика, Москва, 1985.
2.Попов А.И. Основы топонимического исследования. 

//Всесоюзная конференция по топонимике СССР.-Л, 1965.
3.Никонов В.А. Краткий топонимический словарь.-М, 1960.
4. Мурзаев Э.М. География в названиях. -М, 1982.



ТАҚЫРЫП 12: Мұражайтаиу негіздері

Дзрістің мақсаты: тақырып бойынша иегізгі ұғымдарды 
караетыру, . мұ^ажайтану негіздерін зерделеу, туристік-елкетану 
кызметіндегі мұрйжайтанудьщ рөлін анықтау.

Жоспар:
1. Мүра:жайлардың’маңьізы
2. Жипактау жұмілсы
3. Экскурсиялык жұкъіс
4. Өлқетану бурышьш ұйымдастыру

Негізгі түсініктер: мүражай, мүражайтану, мүражайлардьщ 
негізгі жэне косалқы қорлары, материалдық көздер, табиғи көздер, 
экспозиция.

Мүражайлар деп (грек. шизеіоп - музаға арңадған орьш, муза- 
ғибадатханасы)- ншза -  муза) -тарихты, матершілдық жэне рухани 
мэдениетті меңгеретіи, сақтайтын, зерттейтін жэне ңасихаттайтьш 
ғьшыми, ағартушыльщ оі;у орьшдары — бастапқь;і табиғат пен адам 
коғамының дамуы турглы білім көздерін үсьінады. Мүражай 
экспозицияларымен танысу адамға эртүрлі тарихи дәуірлер мен 
халықтардың ескерткіштеріи салыстыруға, үлттык мәдениет пен 
өнердің даму үрдісінқабылдауға мүмкіндік береді.

Мүражайтаиу -  муражайлардьщ пайда болуьш, олардың 
элеуметтік Қйзметтерін, мүражай ісінің теориясы мен әдістемесінің 
мэселелерін зерттейтін ғи лыми пэн.

Мүражайтану нысаны мұражайлардың пайда болуы мен жұмыс 
істеуінің әлеуметтік ж;іғдайымен байланысты заңдылықтарды 
зер ттеу; мұражайларда олардың мамандануына сәйкес шоғырланған 
басгаиқы көздердің ерекше жақтарын, сондай-ақ табиғат 
кұбылыстары мен қогамдык өмірдің дамуындағы ерекше 
аспектілерді зерттеу бо,пып табылады.

Мұражайтанудың ғьшым ретінде калыптасуына үлес қосқан 
Дрезден “Жасыл күмбез” мүражайының директоры Дж. Грассе 
(1833 ж.) болды. Өзі негізін салған “Музеология жэне кітаптану” 
журналында мұражайтануды жаңа ғылыми пэн ретінде көрсетін, 
коғамдық пікірді қалыптастыру мақсатын көздеген ол, “Музеология
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ғылым ретінде” атты мақаласьга жарыкка шығарды. Осылайша 
“музеология” термині ғылыми айналымға еюізіліп, ресейлік 
дәстұрде бұл сөздін баламасы “музейтану” болды. Мүражай ісі 
қоғамдағы озгерістермен, тығыз байланыстағы ерекше сала. Оп 
ғылымның, білімнің, мәдениеттің калынтасуына тікелей эсер ететін 
ғыдыми мекеме.

Ғылымда бұрынғы қолданылған «музеография» деген терми і 
мұражайға қатысты барлык шығармаларда қолданылып келіп, XX 
ғасырдың ортасынан бастан тек мұражайды сипаттауға ғана 
пайдаланылды. «Мұражайтану» терминін көбінесе «Мұражаіі 
ісіндегі ғылыми шім» немесе «Мұражай теориясы» деп карастырды. 
Бұл ұғымдардың барльіғы мұражай мен ғылым арасындағы 
байланысты терең керсете алмайды. Мұражайтану өзінің теориялық 
жұйесін, ұғымдарын, эдістерін және баска ғылыми салалар 
арасындағы орнын тэжірибені теориямен біріктіріп, корытындылау, 
материалдарды жұйелеу арқылы ұзақ мерзімнен соң тапты.

Мұражайтану пәні негізінен «мұражай жэдігері», «мұражай», 
«мұражай ісі» сияқгы терминдердің төңірегінде оқьпылып. 
зерттеледі. Мұражай ісінің теориясы мен тәжірибесін тарих, 
мэдениет тарнхы, өнертану, элеуметтану, этнография, археология 
ғылыми салалары да зерттейді.

Біздің заманьмызға дейін жеткен материалдық дереккөздердіғ; 
құрамы мен саны мұражай экспозицияларының сипатын да, бұс 
дереккөздер койылған мұражайлардың түрін де анықтайды.

Мәселен, Қазақстанда тілті феодализм дэуірінің көрнекті 
оқиғалары мен қайраткерлеріне арналған мемориалдык: 
мұражайлардың мүлдем болмауы қажетті материалдардын 
сакталмағандығымен түсіндіріледі.

КСРО-ның Азия өңірінде Қазақстанда мүражайлар саны көп 
болды.

Келу саны бойынша Қазақстан Азияда екінші (Өзбекстаннан 
кейін) орын алды (1976 жылы 1,2 млн. келу).

Іс жүзінде кептеген бір бейінді өлкетану мұражайлары: тарихи, 
археологиялық, жаратылыстану, эдеби, ісөркем. этноғрафиялық, 
мемориалдық бар.

Алайда, туристік құрьшымдар үшін тақырыптық 
экскурсияларды емес, экскурсияларды жиі ұйымдастырады, көп 
салалы елкетану мұражайларын қолданған дұрыс.



Мұражайлардың негізгі жэне көмекші корларын ажырату 
іідетке айналған.

Мұражайдың негізгі корына материалдык және рухани 
мәдениеттің барлық түпнұскалық ескерткіштері, сондай-ақ тарих, 
ча(:жғат жэне коғам туралы білімнің бастаикы көздері больш 
і абылатын табнғат ескертаіштері кіреді.

Мүражайдьщ көмекші коры әртүрлі ескерткіштерді түсіндіру 
иемесе оларды ауыстыру үшін қүрылады.

Негізгі қордың барлық заттары жоғалған немесе бүлінген кезде 
кайгарылмайды, тіиті еіер олар бірнеше данада болса да, өйтісені 
олар тарихи дереккөз рет дце ерекше болып табылады.

Қосалкы материал қайталануы немесе ауыстырьшуы тиіс.
Өлкетану мүражайларының негізгі қорының қүрамына мыналар 

ісіреді:
1. Заітардың келесі гоптарына бөлінетін за:стай ескерткіштер: 

Д) еңбек қүралдары, өнеркәсіптік жабдык немесе оньщ белшектері;
б)кару; в) йумизматика; г) түрмыстық затгар.

2. Бейнелеу материалдары: өнер туындьшары, фотосуретгер, 
сызбалар, жоспаряар, карталар.

3. Жазбаша дереккездер: кітаптар, газеттер, қүжаттар,
колжазбалар.

4. Табиғи ескерткіштер: топырақ үлгілері, кгізбалар, флора мен 
<]іауна ескерткіштері.

Туристермен мазмүнды шолу экскурсиялары үшін 
муражайларда белгілі бір экспозиңиялардың күрылысына назар 
аудару керек.

Экспозидия - (лат. зкспозиция-кермеге қою), мүражай және 
корме залдарында не месе ашык ауада әртүрлі көркем 
гуьшдьшардың, мэдени ескерткіштердің, тарихи қүжаттардьщ 
белгілі бір жүйесі бойьщша орналастырылуы.

Экспозициялардың мақсаты мен міндеттері — барлық 
:жспонаттарды көркемдік және ғылыми қүндыльщ, олардың тарихи- 
мэдени үдерістегі орны, материалдың сипаттамасы түрғысьшан 
барыиша толык қамтуды қамтамасыз ету.

Туристерге экскурсия жасау үшін мүражайдың белгілі бір 
•)кспозицияларын таңдағанда, жауапты маман мұражай тарихының 
эртүрлі аспектілеріш бір;.;ей дәрежеде көрсетпейтінін білуі керек. 
Сондықтан, тарихн заттар арқылы тереңірек және бейнелі түрде
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көрсетілетін экспозидияларға басты назар аудару керек: күрамы, 
сипаты, адам дамуыиын; әртүрлі ісезеңдеріндегі ауыл 
шаруашылығындағы, колөнердегі, өндірістердеғі күралдардың 
эволюдиясы, қару-жарақ, үй емірі, түрлі әлеуметтік топтардьщ 
ыдыс-аяктары, колданбалы өнер, күрылыс техникасы, сәулет, 
кескіндеме, халықтың бостандық үшін күресі.

Сондықган мүражайда дайьшдык жүмыстарын жүргізе отырып, 
ең маңызды және қызықты болып көрінген нәрсені жазып алу керек. 
Бүл кейіннен мүражай экскурсияларын мағыналы жоспарлауға 
комектеседі.

Өлкетану мүражайларының негізгі үш бөлімінің бірі аймақтыл 
табиғат белімі. Келушілерді онымен таныстыру өте пайдаль, 
ейткені ол қоныстану тарихының ерекшеліктерін, аймақтыід 
дамуын, ондағы зкономиканың жекелеген аспектілерін дамытуды, 
калаларды орналастыруды, басқа аймақтармен байланыстарды жэнг 
т. б. түсінуге көмектеседі.

Табиғат бөлімінің экспонаттары үшін мынадай бөлімде]) 
ынғайлы: 1) топырақ; 2) қазба байлықтар; 3) флора мен фауна.

Тарих ескерткіштері үшін ғылымда қабылданған тарихи 
дамудың периодизаңиясына сәйкес бөлімдер салу ыңғайлы.

Мүражай корларын сактаудың маңызды міндеттерінің бірі -  бар 
зкспонаттармен ғьшыми-зертгеу жүмыстарын жүргізу. Бүл, әсіресе, 
сол немесе басқа экспонатп.х керсетуге ол туралы обьективті 
ақпараттьщ жеткіліксіздіғі кедергі болған кезде ете маңызды. 
Мысалы, Алматы археология мүражайында сақтаулы түрған әйгілі 
«Алтын адам» мамандар үшіи әлі жүмбак күйінде қалып отыр. 
Дегенмен, шетелде сүйек тінінің бөліктері арқылы да аныкіаі 
алатын осындай ғылыми мекемелер бар

Мүражай заттары халықгың назарын ең бастысы, тірев: 
экспонаттарына аудару үшхн таңдалады жэне қойьшады. Шағын: 
мүражайларда экспозиңияның жоспары ете қарапайым: немірі, 
тақырып атауы, шынайы ескерткіштер, хсөмекші материалдар.

Әртүрлі меншік нысанындағы қазіргі заманғы туристік 
қүрылымдардың көпннлігінде мүражай экспонаттарын барлык 
ғылыми-эдістемелік қағидалар бойынша орналастыруға аряалған 
үй-жайлар жоқ.

Сондықтан мамандардың көпшілігі елкетану мэліметтерін енер 
мүражайлары сиякты жинактап, пайдалануы керек. Өлхсетану



■ _________

объектілері түсті фотоішенкаға түсіріледі, алынған слайдтардан 
диафильмдер түзіліп, келушіяерге көрсетіледі.

Туристік күрылым дардың тарихи-өлкетану мүражайлары 
кобінесе бүрынғы жылдары қоғамдык үйымдар қүрған 
муражайлардың бейнесі мен үқсастьнъінда қүрьшады.

Айырмашьшығы, біріншіден, туристік қүрылымдардьш 
олкетану материалы белғілі бір үйымның нақты турдарының 
мазмүны мен технологиясын дамьпуға көмектесетіндей етіп 
таңдалады.

Екіншіден, туристів: фирмалардың өлкетану материалының 
негізғі максаты туристерді барынша көп тарту үшін өз қызметін 
жарнамалау больш табь лады. Өлкетану шағын: мүражайларының 
көпшілігінде жарнама мамандары айналысатьшы бекер емес.

Дегенмен, өлкетану материалдарының ақылға қонымды 
таңдауы туристік фирманың кеңсесін, негізінен туристердің жаңа 
топтарымен таныстьтру эңгімелері өтетін бөлмені дүрыс 
үйымдастыруға мүмкіндік береді.

Ол үшін қолдануға болады:
1. илакаттар ~ жергілікті халық белгілері ж:эне күннің немесе 

колайсыз ауа райыньщ жақьшдау белгілері бар кестелер (қысқа 
мерзімді болжам);

2. туристік фнрманың маршрупарында өлкэтану мазмүнымен 
карпгографиялык материал;

3.фирманың маршруттарывдағы табиға:гтың, тарихтың,
мэдениеттің, шаруашылыктың көрнекті объеюіперінің кысқаша 
сипаттамасы бар фотосур зттері (ашык хаттары, с]феттері);

4. корғауға алынған жануарлардьщ фотосуреттері, ашық 
хаттары, кептірілген үлгілері), улы, дэрілік, жеуге жарамды жэне 
т.б., туристерді, туған жерді кызыктыратын басқа да өсімдіктер;

5. кең таралған жергілікті пайдалы қазбалар мен тау
жыныстарының, жануарлар мен өсімдікгердің қысқаша
идентификаторлары;

6. табиғатты корғау, туристік табиғатгы пайдалану мәселелері 
туралы заңдардан негізгі ережелерді таңда}^.
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Қорытынды: Мұражайтаігу қүрылымына мыналар: мұражай іс і 
теоряясы; мұражай ісі тарихы, оның ішінде музей тарихы 
тарихнамасы; мұражай деректануы; мұражайлар мен музейтану 
кызметінін барлык накты аспсястілерінің ғылыми эдістемесі кіреді. 
Мұражайтаиу коғамдық жэне жаратылыстану ғылымдарымен де 
байланысты, әсіресе, ғылыми пэндермен, соның ішінде тиісіі 
мұражайлардың (тарих, археология, этнография, әдебиеттану, 
зоология, геология, өнертану, өлкетану, туризм және т.б.) 
түрл ерімен байланысты.

Әдсбиет:
1.Бахта В.М. Краеведение и музейное дело в СССР: Учебное 

пособие. М : МГИК, 1977.
2. Вуколов В.Н. Краеведение с основами музееведения. Учебная 

программа спец.курса. Алматы, 1993
3.Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебник дш: 

вузов. -М.: Высшая школа, 1988.
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ТАҚЫРЫП 13: М үражайлардьщ түрлері мен жіктелуі.
Қорлар және табиғн ескерткіштер

Мақсаты: мұражай түрлерімен танысу, қорлар мен: табиғи 
ссісерткіштерді зерттеу, мүражайлардын жіктелуін карастыру.

Жоспар:
1. Мүражай түрлері
2. Мүражайлардың жіктелуі
3. Қорлар және табжи ескерткіштер

Негізгі түсшіктер: табнғи ескерткіштер, мүражай профилі, 
білім беру мүражайы, ауылшаруашылық мүражайлары, мүражай 
түрлері.

Мұражайларды тилке бөлу мәселесі қазіргі мүражайгану 
гыпымында енді қолға алына бастады, овы зерттеу соңғы 
онжылдықтарда мүражаіі ісінің теориясында, әдістемесінде жэне 
практикасында болған елеулі өзғерістерге йайланысіы өзінің 
өзектілігін сақтап келеді.

Мүражайларды жію;еу-бүл мүражай желісін үйымдастыру мен 
дамыту жэне мүражай қызметін жүзеге асыру үшін маңызды 
белғілерге сэйкес топтастыру деген соз. Қазіргі заманғы 
мүражайгану мүражайларды жіктеудің бірнеше жүйесін үсьшады: 
кызмет ауқымы бойынша (орталық, оңірлік, жергілікті 
мүражайлар); меншік нысаны бойынша (мемлекеттік, 
ведомстволық, »;оғамдь[қ, жеке); экімшілік-аумақтық белгісі 
бойынша (республикалық, өлкелік, облыстык, қалалык, аудандық 
және т.б.).

Сонымен қатар, түрі бойынша жіктелім бар. Түрді тавдау 
мүражайдың әлеуметтік функцияларын орындауьша жэне олардың 
кызметіндегі басымдылығьша байланысты болады. Осы жіктелімге 
сэйкес мүражайлар ғылыми-зерттеу, оқу-ағарту және білім беру 
больш болінеді.

Ғылыми-зерттеу мүражайлары (академиялық мүражайлар) 
көбінесе ғьшыми мекемелерде қүрылады. Мүндай мүражайға, ең 
алдымен, ғылыми зертгеулерді уйымдастыруга негіз болатын 
коішекциялар қажет. Қорларды калыптастыру жэне оларды
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зерделеу ( (яғни, ол ең алдымен ғылыми және құжаттамалық, 
кауіпсіздік және зерттеу функцияларын орындайды) оның 
жұмысындағы басты нэрсе болып табылады. Мұндай муражай/іа 
экспозициялық жэне корме алаңдары мүлде болмауы, 
экспозициялар үйымдастырмауы, көрмелер откібеуі мүмкін.

Оку мүражайлары ең алдьмен тәрбиелік функцияны шешуге 
бағытталған. Әдетте, олар мектептерде, жоғары оку орындарында 
жэне басқа оқу орындарында, кейде кафедраларда (әсіресг 
эскерилендірілген: кеден, Ішкі істер министрлігі жэне т.б.
кызметкерлер арасында арнайы дағдыларды дамыту қажет) 
қүрылады. Мектеп, университет жэне баска да мүражайлар оқу 
процесінде қажетті дағдыларда алуға көмектесетін, сонымен қата]з 
білім беру бағдардамалары мен педагошкалык әдістерді жүзеге 
асыруға көмектесетін коллекцияларды қалыптастырады. Бірақ оку 
мүражайлары көбінесе жабық типтегі мүражайларға жатады: 
олардың экспозициялары келушілердін шектеулі санына қол 
жетімді.

Ағартушылық мүражайлар (бүқаралық мүражайлар) барлыі; 
жастағы, әлеуметтік топтардығі келушілеріне жэне т.б. бағьпталған, 
оның қызметіндегі ең бастысы -  келушілермен жүмысты 
үйымдастыру (экспозиция арқылы, зерттеушілердің мүражай 
коллекцияларына қол жеткізуін үйымдастыру, рекреациялық 
жүмьютарды жүргізу және т. б.). Ағартушьшық мүражайьшығ:; 
кызметі, эдетте, казіргі заманғы мүражайдьщ барлық әлеуметтік 
функцияларьга орындаумен байланысты. Дэл осы мүражайла]:' 
келушілерге толықгай ашық (көпшілікке қол жетімді). Білім беру 
мүражайларының арасында белгілі бір аудиторияға бағытталғав 
балалар мүражайлары бар. Олар балалардың психологиялық және 
жас ерекшеліктеріне бағытталған. Мүндай мүражайлардьщ 
коллеіщиясында сирек кездесетін (ерекше) заттармен катар, 
баланың күнделікті өмірде кездесетін түрлері де бар, олар оқу 
мақсаттары бар арнайы жасалған модельдер. Қол тигізуте, 
қозғалысқа келтіруғе, ойынға пайдалануға болатын экспонаттар 
маңызды. Әлемдік мүражай тэжірибесінде пайда болған алғашқы 
Балалар мүражайы Бруклин мүражайы болып саналады (1899). 
1960-1980 -жьшдар мүражай-ансамбльдер, мүражай-қорықтар 
желісін дамытуға. байланысты музейдің ғылыми-қүжаттық 
функциясын жүзеге асыруы негізінде жіктелім жасалуда. Осы

72



жіктелімге сәйкес коллекциялық және ансамбльдік типтегі 
мұражаюіар ереіанеленеді. Коллеіщиялык типтегі мұражайдьщ 
негізінде мұражайдың профиліне сэйкес келетін затгар жиынтыгы 
жач ыр (негізгі күш-жігер оны қалыптастыруға баштталған). 
Мұндай мұражайлар қүжатгауды мұражаіілар корларьш сактау, 
жинақтау, зерделеу аркылы жүзеге асырады. Ансамбль үлгісіндегі 
мүражайлар жылжьшайтын ескерткінггерді, интерьерлерді, 
ланцшафгтарды сактау арқылы қүжаттау функциясын жүзеге 
асырады (негізгі күш-жігер кальгатасқан табиғи жэне мэдени- 
тарихи ортаны сақгауға бағытталған).

Мүражай желісінің дамуы жіктеулердің күрделенуіне экеледі. 
Алайда, осы уақытқа дейін негізгі жіктеу профиль бойынша 
мүражайлардың жіктелуі больш қала береді.

Мүражай профилі-мүражайдьщ бейіндік нэніс, ғьілымдар 
кешеніне, өнер түріне, мэдениет немесе өндіріс саласына катынасы. 
Сондай — ак, мүражай элеуметтік қүбылыстарды құжатгайтын 
аумактық, хронологиялық шекараларға ие болуы мүмкін (мысалы, 
жаңа өнер мұражайы өнер мүражайларының тобына жатады, бірақ 
сонымен біріе өз қызметінде тек казіргі заманғы өнер, классикалык 
өнер -оларі үшін, профильді емес).

Ғылымның, мэдениеттің жэне ондірістің дамуы жаңа бейіндік 
пэндердің, мэдеюіет салаларының, жана салалардың бөлінуіне алып 
келеді, бұл тиісінше осы белгі бойынша жіктелуге де әсер етеді — 
бейіндік топтар кобейе түсуде. Профильді жіктеу мүражайларды 
үлкен топхарға бөледі, оларды өз кезегінде кіші топтарға бөлуге 
болады. Кейіннен бұл кіші топтар мұражайлардың жаңа 
мамшдандьфылған тобына айналуы мүмкін. Профильге сәйкес 
тольщ жікгеуді құрудың барлық киізшдьпаарымен мұражайлардың 
келесі тогггарын бөлуге болады:

1. Тарихи мұражайлар:
а) жаллы Тарихи (бүкіл адамзат тарихы);
5) ұлтіъи; тарих (жекелеген елдердің тарихы);
:з) аймақтық тарих (жекелеген аймактардың тарихы);
:г) ясеке кезеңдердің немесе тарихи окиғалардьщ, 

құбылыстардың тарихы (тарихи-революциялық, декабризм тарихы, 
дін немесе атеизм тарихы жэне т. б.);

д) тар мамандандырьшған (археолоғиялық, этнографиялңқ, 
нумизматикальщ, эскери-тарихи жэне т.б.).
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2. Мәдениеттің жекелеген салаларыньщ мүражайлары (сөздің 
тар мағынасында):

а) көркем мұражайлар:
б) әдеби мұражайлар;
в) музыкалық мұражайлар;
г) театр мұражайлары;
д) дене шьшықтыру жэне спорт мүражайлары.
3. Педагогикалык мұражайлар.
4. Жаратьшыстану мұражайлары.
5. Өнеркәсіптік мұражайлар:
а) сауда, өнеркәсіп және қолөнер мұражайлары;
б) техникальщ мұражайлар (жекелеген салалар мұражайлары);
в) жеке кэсіпорындардың мұражайлары.
6. Ауылшаруашылық мұражайлары.
7. Кешенді.
Тарихи мұражайлар. Мұндай мұражайлардың коллекциялары 

адамзат тарихын ежелгі дэуірден бүгііігі күнге дейін қүжаттайды, 
жалпы адамзат тарихы туралы материалдарды қамтуы мүмкін, тек 
ұлттық тарихқа назар аудара алады жэне тар мамандандырылған 
болуы мүмкін: археологиялық, этнографиялык, нумизматикалык 
жэне т. б.

Көркем мүражайлар. Олар бейнелеу өнерінің даму тарихын 
күжатгайтьш жэне адамньщ эстетикалық қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға арналған коллекцияларды сақтайды.

Әдеби мұражайлар-әдебиет тарихын құжаттайды. Көркем 
эдебиет сияқты олар әлем эдебиетінің тарихымен, кез-келген 
үлтгық эдебиетпен, белгілі бір бағыттардың, ағымдардың, топтар 
мен жазушылардың шығармашьшығымен айналыса алады.

Музыкалык мүражайлар-музыкалық мәдениетгің тарихын 
қүжаттайды. Бейіндік тон музыка мәдениеті мен музьша тарихы 
музейперін (элемдік жэне жекелеген үлттық музыкалық 
мэдениеттер (классика мен фольклор), кейде жекелеген музыкалық 
бағыттар мен мектептер), көрнекті музыканттардың өмірін, еңбегін 
кұжаттайды.

Театр мүражайлары-театр мен театр өнерінің тарихын 
құжаттайды. Әлемдік театр мен театр өнерінің тарихына арналған 
театр мүражайлары, жеке ел, жеке бағыт, мектеп, жеке театр жэне 
көрнекті театр қайраткерлерінід мемориалдьщ мүражайлары бар.
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Жаратылыстану мұражайлары -  табиғатта. болып жатқан 
процестерді, оньщ ішінде адам мен коғамның қоршаған ортамен 
әрекеттесу нроцесінде кркатгалады. Бұрын бұл тогіқа технолошя, 
өнеэкәсіп., ауыл шаруашылығы мүражайлары кіретін, қазір олар 
жеке профильдік топтарға бөлінген. Бір уақытта бірнеше 
жаратылыстану ғылымдары бойынша жннақгарды жиңайтын 
күр,:т;елі мүражайлар бар; жэне белгілі бір пэн бойынша 
колтекциялары бар: ботаникалық, зоологиялық, палеонтологиялық, 
геологиялық., минералогияльщ, топырақтану, антропологиялық, 
меднциналық жэне т.б. мүражайлар бар.

Технояогия мүражайлары - технология мен технологияНың 
даму тарихын күжаттау.

Өндірістік мүражайлар -  өнеркәсіп салаларының (қолөнер, 
колонер, мануфактура және фабрика), жекелеген кәсіпорындардың 
дамү тарихын жэне қазіргі жағдайьш қүжатгайды.

Кешенді мүражайлар-эртүрлі мамандандырьшған пәндерге 
катысты элеуметтік маңызды қүбылыстарды қүжатгайтын 
мүражайлар. Олардьщ коллекцняларында білімнің эртүрлі салалары 
бойннша барлық түрдегі көздер бар. Мүражай қызметі 
гумглитарлық жэне жаратылыстану (олкетану мүражайларында да), 
тек гуманитарлык (тарихи-көркем, эдеби-көркем жэне т.б. 
мүражайлар) немесе тек жаратылыстанз' пәндерінің (ғьшым мен 
техника мүражайлары, политехникалык мүражайлар жэне т. б.) 
кешенімен үсынылуы мүмкін. Іс жүзінде кешенді мүражайлар 
мүражай-қорілктар, мүражай-сарайлар, ашық аснан астьшдағы 
мүрг.жайла.р, тарихи кеңістік мүражайлары деп саналуы керек.

ІУІүражай қорлары-мүражайға тиесілі мүражай затгары мен 
ғылыми-кемекші материалдардың ғылыми үйымдастырьшған 
жиынтығы. Мұражай қорлары мұражай кызметінің жетекші 
бағыттарын іске асыру үшін негіз, сондай-ақ бейіндік ғылымдар 
мұражайы үт ін  дереккөз базасы болып табьшады. Мұражай 
корлары тарихи түрде мұражай өзінің негізгі функцияларының бірі 
ретінде қоғамда болып жатқан үрдістер мен қүбылыстарды 
күжаттауды жүзеге асыру барысында қалыптасады. Мүражай қорын 
жиш.қтау нақгы мұражайдың тұжырымдамасына сәйкес, сондай-ақ 
жүйелік емес түсімдер (сыйлықтар, ҚР музей қорын қайта бөлу 
жэне т.б.) нэтижесінде жүзеге асырьшады. Музей қорлары негізгі, 
ғыльми-қосалқы, ,дублеттік, айьфбастау, уақытша сақгау,



коллекциялык, шикізат материалдары корына (жаратылыстану- 
ғылыми мұражайларда) бөлінеді. Еліміздегі барлық музейлердің 
музей заттары ҚР музей қорына енгізілген.

Қорытынды: Үсынылған жіктеу негізгі емес. Кейбір бейіндік 
тогітарды (жаратылыстану, өнеркәсіп жэне ауыл шаруашылығы 
муражайларыиаи техникалық мұражайлар) бөлу мэселесінің өзі, 
тіпті кейбір бейіндік топтардың, соның ішінде халыкаралык 
деңгейде ұйымдастырушыл ык дизайнына карамастан, әлі де 
пікірталас тудырады.

Әдебиет:
1. Попов В.И. Музеи в современном мире на службе взаимо- 

понимания народов. -М-Л, 1977.
2. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебник для 

вузов. -М.: Высшая ппсола, 1988.
3.Музейное дело в СССР.-М.: Сов. Россия, 1973.
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ТАҢЫРЫП 14: Өлкетану және экекурсиялық
әзірлемелердің мазмұны мен адістемесі

Дәрістін мақсаты: өлкетану жэне экскурсиялық эзірлемелердің 
мазмұнын қарастыру, осы эзірлемелерді өткізу әдістемесін 
зерделеу.

Жоспар:
1. Экскурсия түсінігі жэне оның негізгі бағыттары
2. Экскурсияға дайындык кезеңдері, оньщ әдістемелік 

эзірлемелері

Негізгі түсініктер: экскурсия, кіріспе, негізгі бөлім, экскурсия-
лык эзірлеме.

Экскурсия екі маңызды үрдістің нәтижесі болып табылады: 
оны дайындау жэне өткізу. Олар өзара байпанысты, өзара тәуелді. 
Ойданбаған дайындықіген экскурсиянын жоғары сагіасын 
камтамасыз ету мүмкін емес. Жаңа экскурсияны дайындау 
жү& ысында екі яегізгі бағытты бөліп көрсетуге болады:

- экскурсияньщ жаңа тақырыбын әзірлеу (жалпы жана немесе 
тек осы экскурсиялық мекеме үшін жаңа);

- бүрын осы мекемеде эзірленген жэне өткізілген экскурсияға 
жаңадан жүмыска қабылдаған немесе бүрыннан қызмет атқарьш 
жүрген шдті дайындау.

Бірінші бағьгг -  экскурсиялық мекеме үшін жаңа экскурсия 
күру үрдісі. Жаңа экскурсияны дайывдау шығармашылық топқа 
жүктеледі. Ол такырьгатьщ күрделілігіне байланысты 3-тен 7 адамға 
дейін, ал кейбір жағдайларда одан да көп адамды қамтиды. 
Олардың көпшілігі мекемеде жүмыс істейтін гидтер. Көбінесе 
кеңесші рстівде әртүрлі сала мамандары шақырылады -  мүражай 
зертгеушідері. университет жэне орта мектеп мүғалімдері және т.б.

Эдеғте шьп-армашылык топ мүшелерінің эркайсысына бір 
бөлімді, экскурсияның бір тақырысшасьга немесе тақырыпшаньщ 
бір немесе бірнеше сүрақтарьга эзірлеу тапсырылады. Жұмысты 
бакьглау үшін шығармашылық топ жетекшісі сайланады.

Жана экскурсияны дайындау үш негізгі кезеңнен өтеді:
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- Алдын ала жүмыс -  болашақ экскурсияға кажетті 
материалдарды таңдау, оларды зерттеу (яғни, берілген тақырып 
бойынша білімді жинақтау, экскурсияньщ максаты мен міндеттерін 
аныктау урдісі). Сонымен қатар, экскурсия салынатын 
нысандардың таңдауы бар.

- Эксісурсияның тікелей дамуынын; өзіне мыналар лсатады: 
экскурсиялык маршрутты кұрастыру; нақты материалды өадеу; 
экскзфсияның мазмұны, оньщ бірнеше сұрактардан тұратын негізгі 
бөлімі бойынша жұмыс; мэтін жазуды бакылау; экскурсия өткізу 
әдістемесі бойынша ясұмыс; экскурсия кезінде көрсету мен 
баяндаудьщ ең тиімді әдістемелік тэсілдерін тавдау; жаңа 
экскурсияның әдістемелік эзірлемелерін дайындау; гидтердің жеке 
мәтіндерді жазуы.

- Соңгы кезең -  маршрут бойьшша экскурсияны қабылдау 
(қорғау). Экскурсиялык мекеме басшысьшен жаңа экскурсияны 
бекіту, өз таішрыбын қорғаған гидтерді маршрут. бойынша 
жұмысқа қабылдау.

Қарапайым тұрде, тақырыбына, туріне жэне өткізу формасына 
карамастан барлық экскурсиялардьщ схемасы бірдей: кіріспе, 
негізгі бөлім, қорытынды.

Кіріспе әдетте екі бөлімнен тұрады:
- ұйымдастьфушылық (экскурсиялық топпен танысу және 

экскурсанттарға жолдағы кауіпсіздік ережелері мен маршруттағы 
өзін-өзі ұстау туралы нұскау беру);

- акпараттық (тақырып, маршруттың ұзақтығы шығу жэне кері 
қайту уакыты, санитарлық аялдамалар және экскурсияның 
аякталатын жері туралы қысқаша хабарлама).

Негізгі бөлім накты экскурсиялық объектілерді корсету мен 
эңгімелеуге негізделген. Оньщ мазмұны бірнеше такырыпшалардан 
іұрады, олар объектілерде ашылуы жэне такырыппен біріктірілуі 
керек. Экскурсияның ішкі тақырыптарының саны эдетте 5-тен 12-ге 
дейін болады. Сонымен бірге экскурсия кұру ұшін тақырыптың 
мазмұнын ашуға көмектесетін объектілер ғана болатындай 
иысандарды таңдау маңызды.

Қорытынды, кіріспе сияқты, экскурсиялық объектілерге 
қатысты емес. Ол 5-7 минут уақытты алуы керек жэне екі бөліктен 
тұруы керек. Біріншісі -  экскурсияньщ негізгі мазмұныньщ 
қысқаша мазмұны, экскурсияның максатын жүзеге асыратын



тақырыл бойынша корытынды. Екіншісі - бұл тақырыпты кеңейтіп, 
тергңдете алатьга баска экскурсиялар туралы ақпарат, Қорытынды 
кірісяе мен негізгі бөлім сияқты маңызды.

Экскурсияиың кызыкгы болуы шарт. Бірақ ол туристер ушін 
каж:етсіз акдарат ағынымен жүктелмеуі де керек, сондыктан 
материалды үсыну тәсілі жалыктырмай, оны туристердің жаксы 
каб ылдауына ыкпая етеді. Осыған байланысты зкскурсия такырыбы 
міндетті түрде экскурсанттардың белгілі бір санатына (ересек 
немесе баіталар, жастар, қала немесе ауыл түрғындары, 
гуманитарлық қызметкерлер, шетелдіктер және т.б.) бағьпталуы 
кер<ж. Мүндай есепке алу экскурсиялық кызмет көрсетуде 
дифференциялаиғая тәсіл деп аталады. Онда тұгьгаушылардьщ 
мүдделері ғана емес, мақсаттары да ескерілуі: керек. Еғер экскурсия, 
мысалы, фольклорлық экскурсияньщ бір белігі ретінде үсьшьшса, 
онда эңгіме мен көрсетілімде неғізгі екпін өлкенің тарихына, 
ескерткіштеряіе, үлттық ерекшеліктеріне аударылуы керек. Егер 
эксі<:урсия іскерлік тур бағдарламасьша кірсе, онда эртүрлі іскерлік 
жэнг коғамдық орталықтарды және т.б. көрсетуғе назар 
аудг рукерек. Курортгық демалыс аясьшда экскурсиялық қызметті 
ұйымдастыру кезінде табиғи ландшафттарды, ескерткіштерді, 
объектілерді бакылайтын экскурсиялық серуендер тартымды болып 
табылады.

Жаңа экскурсияиъі дайыидау үрдісінде белгілі бір ретпен 
оршластырыяған біркатар негізгі кезеңдерді бөліп көрсетуге 
болзды. Оларды экскурсиялық мекеме тэжірибесіиде қалыптасқан 
реттілікпен қарастырайық.

Алғаш рет «экскурсиялык дайьшдық кезеңдері» түсінігі 1976 ж. 
енгізілген.

Соньшен бірге он бес кезең аталды:
[. Экскурсияиың мақсаты мен міндеттерш анықтау.
2. Тақырыпты таңдау.
3. Әдебиеттерді таңдау және библиографияны кұрастыру.
4. Эксжурсиялык материалдардың көздерін анықтау. Тақырьш 

бойьшша мұражайлардың экспозшшяларымен жэне қорларымен 
танысу.

5. Экс-курсиялық объектілерді ірііктеу жэне зерделеу.
(і. Эксвурсия бағытын құру.
7. Маршругты жүріп ету немесе айналып ету.
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8. Экскурсияньщ бакьшау мәтінін дайындау.
9. "Экскурсовод портфелін" жинақтау.
10. Экскурсияны өткізудің эдістемелік тэсілдерің анықтау. :
11. Экскурсия жүргізу техникасын анықтау.
12. Әдістемелік әзірлемені қүрастыру.
13. Жеке мзтіндерді қүрастыру.
14. Экскурсияны кабылдау (тапсыру).
15. Турды бекіту.

Қорытынды: Экскурсиялық бағдарламалардың адамгёршілік, 
эстетикалық мазмұнының байлығын пайдалану, руханияттың 
экскурсйялық іскерлігіне кызмет ету, өмір салтының әсемдігі өте 
танымал жэне коғам салаларына оң әсер етеді. Жалпы, 
экскурсиялық қызметтік жаңартылған форматы жүмыс орындарын 
ашуға, халықты жүмыспен қамтуға, халықтың білім беру жэне 
мәдени деңгейін ісөтеруге ықпал етуге, азаматтардың омірін 
жақсартуға жэне олардьщ оз қаласьша деген кызьнуіііылыгығі 
арттыруға, үйлеріне, кошелеріне, саябақтарьша эдемі, тартымды 
корініс беруге мүмкіндік береді.

Әдебиет:
1 .Долженко Г.П. Экскурсионное дело. - М.: ИКЦ «МарТ». 2005.

- 272 с.
2.Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 

2000. - 224 с.

%

80



ТАҚЫРЫП 15: Эксхурсиялық-өлкетану жүмысының
кегізгі формалары мен здістері

Дәрістін мақсаты: экскурсиялық-өлкетану гкұмысыньщ негізгі 
формалары мен әдістерін анықтау.

Жоспар:
1. Экскурсияльік-өлкетану жұмысының формгшары
2. Экскурсиялық-өлкетану жұмысының эдістері

Негізгі түсініктер: эдіс, экскурсиялык эдістеме, экскурсиялық- 
елкетану жүмысының формалары.

Әдістеме өз атауьш ірек тілінен "әдіс" сөзінен алды, ол сөзбе- 
сөз аударғанда "бір нэрсеге жол", сонымен қатар зерттеу немесе 
білім жолы; теория; ілім дегенді білдіреді. Әдістеме сөздің кең 
мағынасында-белгілі бір жүмысты орынды орыңдау, мэселені 
ше:игу, мақсатка жету тгсілдерінің жиынтығы, ал тар мағынада- 
белгілі бір тақырып пен белгілі бір топ үшін дэрістер, эңіімелер, 
экскурсиялар өткізудің ғгакты эдістемелік эдістерінің жиынтығы. 
Әдістеме жалпы жэне жеве болып бөлінеді.

Жалпы эдістеме көхггеген ғылымдарды зерттеуде негіз болатын 
оісыту тэсілдері мен талаптарды қамтиды (оқу материалын 
үсынудың дэйектіліғі мен анықтығы, оньщ аудитория үшін қол 
жеіімділігі).

Жеке әдістеме жахпы эдістеменің нүсқауларына сүйене 
отмрып, балапар м:ен ерес ектерді оқыту мен тэрбиелеудің тэсілдері 
мен эдістерін, қандай да бір объектілерді байқау, зерделеу жэне 
зер ггеу тэсілдерін айқындайды. Осылайша, әрбір жеке эдіс белгілі 
бір ғылыммен байланысты жэне такырыптың мәнінен туындайды, 
белгілі бір қызмет түрінің негізі болады.

Экскурсиялык-өлкетану эдістемесі жеке здістеме болып 
табылады, себебі ол жүмыстың бір түріне негізделтен білімді тарату 
үрдісімен байланысты. Экскурсиялык әдіс-бүл экскурсияға 
қойылатын талаптар мен ережелердің жиынтығы, сонымен қатар 
эрт\'рлі тақырыптарға жэне адамдардың эрғүрлі топгарына 
экс: сурсияларды дайындау мен откізудің эдістсмелгк эдістерінід 
жиынтығы.
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Экскурсиялык әдістеме бірнеше аспектілерде карастырыладъг: 
экскурсия жетекшілерінің кәсіби шеберлігінің негізі ретінде; 
материалды "беруді" жетілдіретін механизм ретінде; экскурсия 
жетекшісінін қызметін реілеу урдісі ретінде. Экскурсия эдісі гидке 
қысқа уақыт ішінде экскурсаттардың санасына үлкен көлемде 
білім беруге көмекгесетін тетік рөлін атқарады. Бүл әдіс туристерге 
сол тақырыпты ашатын дэрістерге карағанда әлдеқайда көп нэрсекі 
көруге, есте сақтауға жэне түсінуге көмектеседі. Экскурсил 
эдістемесі экскурсанттардың объектілермен қарым-қатынасынг., 
талдаудың эртүрлі түрлеріне, көрнекі салыстыруларға, 
экскурсанттардың барлық сезім мүшелерін қолдану мүмкіндігін 
ескере отырып жасалған.

Кез —  келген эдіс-бүл белгілі бір жүмысты ең оңтайлы 
ережелерге, үсыныстарға сэйкес нақты орьшдау жэне оның жоғары 
тиімділігін камтамасыз ету мүмкіндігі. Іс жүзінде бүл жүмысты 
жүргізудін белгілі бір дағдьшарының жиынтығы: Жаңа экскурсия 
жасау, келесі экскурсияны дайындау, ұсынылған технология 
бойынша экскурсия жүргізу, экскурсияға қатысупгылардьщ алған 
білімдерін бекіту, білімдерін жетілдіру.

Экскурсиялык жүмыс әдістемесі келесі сүрақгарға жауаг: 
береді:

1. Экскурсия не үініи дайындалды жэне өткізіледі (мақсаты.. 
міндеттері)?

2. Экскурсияда қандай сүрақтар қойылады (оның мазмұны неге 
арналған)?

3. Экскурсияны қалай еткізуге болады (эдістемелік эдістер)?
4. Экскурсанттардың назарьш қалай оятуға және сақтауға 

болады?
Экскурсия эдістемесі бір-бірімен байланысты бірнеше 

бөліктерден түрады:
- жаңа тақырыпты әзірлеу эдістемесі;
- гидгің өзі үшін жаца, бірақ осы бюрода әзірленген тақырьшты 

әзірлеу эдістемесі;
- экскурсоводты кезекті экскурсияға дайындау эдістемесі;
- экскурсия жүргізу эдістемесі;
- экскурсиялық жұмыстан кейінгі әдістемелер.

%
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Экскурсия тікелей карым-катьгаас нысаны ретінде 
субъектілердің (гид пен экскурсанттардың) бірлескен іс-әрекеті 
негізінде өзара байланысы мен өзара әрекетін білдіреді. Қарым- 
катынастың белгілі бір түрі бола отырып, зкску];)сия миллиондаған 
адамдарға ақпараттың айтарлыктай көлемін алу 'лұмкіндігін береді, 
ақыл-ой әрекетініц тэсілдерін калыптастырады. Іс-шараның баска 
катысушьшарымен қарым-қатынас жасай отырып, экскурсант 
эмпатия және сәйкестендіру арқылы адамның эмоңияларын, 
сезімдерін, мінез-кұлык формаларын игереді. Қарым-қатынас 
үрдісінде топқа кіретін тұлғалардьщ іс-эрекеттерінің кажетті 
ү.йымдасуы мен бірлігіне қол жеткізіледі, олардың эмоционалдық 
озара түсіністігі жүзеғе асырылады, сезімдер, көңіл-күйлер, ойлар, 
көзқарастар қауымдастығы қалыптасады. Адамдардың 
экскурсиядағы қарым-қатынасын қарым-қатъшастың рухани- 
ақпараттық түріне, субъе-стілер мен объектілер арасындағы қарым- 
катьшастың екі формасының, сондай-ақ жеке жэне топтык 
катьшастардаң жиынтығына жатқызу керек. Психология және 
педагогика негіздерін б:лу гидке эксісурсиялық үдерісті дүрыс 
ұйымдастыруға көмектеседі. Практикада қарым-қатынас гид 
кызметіндегі коммуникативті кезең болып табьгаа,цы.

Экскурсовод пен экскурсанттардың дүрыс үйымдастырылған 
карым-катынасы экскурсяя сиякты педагогикалійқ үрдістің негізі 
боліып табылады. Коммуникативті күраутііы-гидтгң кәсіби 
ше(5ерлігінің маңызды болігі. Экскурсияның тиімділігі экскурсия 
жеіекшісінің тақырып бойынпіа кең білімімен, осы білімді 
аудиторияға үсыну әдіетемесін қолдана білуімен ғана емес, 
сонымен қатар экскурсиялық мекеменің, мүражайдың 
экскурсияшыларымен, басқа да кызметкерлерімен, автобус 
жүрғізушісімен қарым-қатынас жасау қабілетіме:н де анықгалады. 
Аудиториямен қарым-қатынаста сақгық, қалыпты диалог жүргізу 
қабілеті сияқты қасиетгер:; маңызды рөл атқарады.

Экскурсия туралы дүрыс түсінік бірнеше аспектілердің 
үйлесімін береді. Осы аспектілердің бірінде кез-келген нақты 
эксісурсияны, экскурсияның белгілі бір түрін қарастыру оньщ мэнін 
анықтауға мүмкіндік бермейді.
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Қорытынды: Өлкетану экскурсиясы, оныд негізгі формалары 
мен әдістері өлкетанудың негізгі функцияларын қолдана отырьш 
экскурсияны кеңейтуді камтиды. Осының аркасында экскурсиялык- 
өлкетану зерттемелері экскурюияларды өткізудің жаңа нысандары 
мен эдістемелерін жасауға ықпал етеді

Әдебиет:
1. Кулаев К.В. Экскурсионңая деятельность: теоретические и 

методологические основы. - М.: Турист, 2004. - 96 с.
2. Емельянов Б.В. Организаңия работы курсов по 

переподготовке и подготовке экскурсоводов. - М.: Турист, 1989. - 
118 с.

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. - М.: ИКЦ «МарТ», 
2005. - 272 с.

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорг, 
2000. -224 с.
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«Туристік өлкетану» пәні бойынша практикалық 
сабақтарды өткпу жосиарлары

ТАҚЫРЫП 1: Қаза қстан Республикасындағы өлкетанудын 
мәні мен міндеттері

Мақсаты: елкстанудың ғылым ретінде мэнін қарастыру, 
Қазақстандағы өлкетанудың міндеттерін зерттеу, өлкетанудың 
гуризммен байланысын анықтау, өлкетанудың негізгі түрлері мен 
эдіістерімен танысу.

Сүрақтар:
1. Өлкетану үзгымы
2.Өлкетанудың туригіммен байланысы
3.Өлкетану түрлері
4.Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың тарихы
5.Өлкегану әдістері

Сабақгы өткізу қүр ылымы:
1. Осы такырып бойынша ауызша сауалнама.
2. Кіші топтарда "Өлкетанудың туризммен байланысы" 

тақырыбын талқьшау.
3. «Өлкетану лсүмысшгын әдістемесі» тақырыбьгаа зертханалық 

таисырма (туған өлкеде)

Әдістемелік нүсқаулар:
Практикалық сабакта белсенді болу үшін студент білуі керек:
- өлкетанудын ғылым ретінде түсінігі болуы;
- өлкетану, туристік өлкетану, кіші аумак, туған өлке, 

елкетанудың нысандары мен түрлері анықтамаларын білу;
- өлкетанудың түрле]>ін, өлкетанудың эдістерін, Қазақстандағы 

өлкетанудың мэнін білу.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетіі пайдалану;
- такырып бойынша вегізгі үғымдарды қолдану;
- өз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылыкпен 

түсінуге жэне өз үстанымьш дамыту;
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- өз шещендік қабілетін керсету.
Практикалык сабақгың соңьгада студенхтер тақырып бойынгаа 

накты тужырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1. Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

краеведческой работы. Алматы, 1977г.
2. Жучкова В.К. «Организация и методы комплексных физикс- 

географических исследований». М,, 1977г.
3. Строева К.Ф. «Красведение», М. 1973 г.
4. Берг Л.С. Предмет и задачи краеведения. // Как изучать свой 

край. -Л.: 1975.

ТАҚЫРЫІІ2: Туристік қызметтегі физика-географиялық
Зерттеулер. Туристік қызметті жүргізудің мәні мен әдістері

Мақсаты: туристік іа.ізметтегі физика-географиялық зерт- 
теулерді карастыру, туристік қызметті жүргізудің мэні мен эдістерін 
анықтау.

Сүрақтар:
1. Физика-географиялык зерттеулерді міндеттері
2. Геолоі иядык.зсрттеу
3. Климаттық зерттеу
4. Гндрологиялық және гляциалдык зерттеу
5. Топырақ жамылғысын зерттеу

Сабақгы өткізу қүрьшымы:
. 1. «Физика-герграфиялык зерттеулер» таішрыбы бойынша 

ауызша сұрау, әр сүрақты ашу
2. «Туған тілке бойынша физика-географиялық зерттеулер>> 

такырыбына есеп дайындау (аумақтьщ экімшілік жагдайы, 
географиялық орналасуы, зерітеу жүргізу уақыты, туіан өлк«: 
табнғатының жалпы сипаттамасы).

Әдістемелікңүсқаулар:
Практикалык сабакта белсенді болу үшін студент білуі керек:



- физика-географияліиқ зерттеулер бойьгаша түсінігі болуы;
- климат, гляциология, топырақ, гидрология, флоп, фауна, 

ландшафт терминдерінің аныктамаларын білу;
- физика-географиялық зерттеулерді жүргізу қүрылымын білуі 

керек.
Студент білуі керек:
- көрсетілген эдебиетті пайдалану;
- тақырып бонпынша негізгі үғымдарды қолдану;
- өз бетінше қорытынды жасауга, оларды шығармашылыкпен 

түсінуге жэне өз үстанымын дамьггу;
- оз шешендік кабілеіін көрсету.
Практикалык сабақтың соңьгада студенттер тақырьш бойынша 

иақты түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Вукояов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско-
краеведческой работы. Алматы. 1997г.
2.Жучкова В.К. «Организация и методы комплексных физико- 

географических исследов ший», М., 1977г.
3. Кармашіая книга натуралиста и краеведа.. -М.: Географгиз, 

1961.
4. Никонова Г.Н. Краеведение. Мосісва 1984 г.

ТАҚЫРЫП 3: Геофизикалық зерттеулер

Мақсаты: геофизикатық зерттеулердің күры: гымын қарастыру.

Сүрақіар:
1. Геофизика түсінігі
2. Геофизикалық зерттеудің мэні
3. ¥ңғымаларды гео4'Изикальщ зерттеу

Сабақты өткізу қүрылымы:
1. «Геофизикаілық зертгеулер» такырыбы бойьпппа ауызша 

сүрау, эр сүрақты ашу.
2. «Геофизикалық зерттеулерді физика-географияльщ зерт- 

теулермен салыстыру»
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Әдістемелік нүсқаулар:
Практикалык сабакта бедсенді жүмыс істеу үшін студеит білуі 

керск:
- геофизикалық зерттеулер туралы түсініктері болуы;

геофизика, гидрогеология, геофизикагЕык зерттеулер 
аныктамаларын білу;

- осы зерттеулердің қүрьшымын білу.
■Студент білуі керек:
- көрсетілген эдебиетті иаіадалану;
- такырьш бойынша негізгі ұғымдарды колдану;
■- өз бетінше корытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсіңуге жэне. өз үстанымьщ дамыту;
- өз шешендік кабілетін көрсету.
Праістикалык сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

нақты түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Нөвое в науках о Земяе. М., Изд. Агар, 1998 г. І8ВМ 5-89218- 

080-8
2.Состав и свойства вещества в недрах Земли. М. РИЦ ВИМС', 

2005 г.ІЗВИ 5-9018.37-12-6

ГАҚЫРЫ Н 4: Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің негізгі 
үғымдары

М ақсаты: осы тақырып бойьшша негізгі үғымдармен таішсу, 
Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарлзр 
элемінің сирек кездесетін, жойылып бара жаткан түрлерін 
қарастыру.

Сүрақтар:
1 .Өсімдіктер элемі
2.Жануарлар элемі
3. Қазакстанның Қызыл Кітабы
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Сабақты өткізу курылымы:
1. «Өсімдіістер мен жануарлар элемінің негізгі ұгымдары» 

такырыбындағы ауызша сауалнама, эр сұрақты ашу.
2. Қызыл кітапқа енгізілген Қазақстанның жойылып бара 

жагқан жзне сирек кездесетін өсімдіктерінің, жануарлары мен 
кұстарының ареалын контурлык картаға түсіру

Әдіст емелік нүсқаулар:
Практикалық сабакта белсенді жүмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- Қазақстанның жэне туған өлкенің өсімдік жамылғысы мен 

жаісуарлар элемі туралы түсінігі болуы;
- фауна, флора, фенология, зоофенология анықтамаларын білу;
- Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілғен жануарлардың, 

өсімдіктер мен кустардың жойылып бара жатқан жэне сирек 
кездесетін түрлерін білу.

Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетгі пайдалану;
- такырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
- өз бетінше корьттынды жасауға, оларды шығармашьшыкпен 

түсінуге жэне өз ұстанымын дамыту;
- өз шешендік кабілетін көрсету.
Практикалык сабақтың соңында сіуденггер тақырып бойынша 

накты түа:ыріымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Вуколов В.Н., Назарчук М.Қ. Основы туристско- 

красведческой работы. Алматы. 1997 г.
2.Жучкова В.К. «Организация и методы комплексных физико- 

геог рафических исследований», М., 1977г.
3. Карманная книга натуралиста и краеведа. -М.: Географгиз, 

1961.
4.Жучкоіза В.К., Раковская Э.М. Природная среда-' методы 

исследования. -М.: Мысль, 1982.
5. Красшія книга Казахстана
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ТАҚЫРЫП 5: Фенологиялық бақылаулар.
Фитофенологиялык және зоофеиалогиялық бақылаулар

Мақсаты: фитофенологиялық жэне зоофеналогиялық
бакылауліГрды қарастыру, осы бакылауларды жүргізу әдістері мен 
принциптерін анықтау.

Сұрақтар:
І.Фитофенологиялык бақылаулар 

* 2.3оофенологиялық бақылаулар

Сабақты өткізу қүрылымы:
1.«Фенологияльтқ бақылаулар» тақырыбьшдағы ауызша 

сауалнама, эр сұрақгы ашу.
2. Туған өлкенін аумағында мекендейтін осімдіктің, жануардьщ 

немесе қүстың бір тұріне фитофенологиялық немесе зоофенология- 
лык бақылау жүргізу. Баяндама немесе буклет түрінде үсыну.

Әдістемелік нүсқаулар:
Практикалық сабақта белсенді жүмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- фенологиялық бақьшаулар туралы түсінікке ие болу;
- фауна, флора, фенология, зоофенология анықгама.чарын білу;
- фенологиялық бақылау жүргізудің қүрылымын білу.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетгі пайдалану;
- тақырьш бойынша негізгі үғымдарды қолдану;
- өз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне өз ұстанымын дамыту;
- өз шешендік кабілетін көрсету.
Практикалык сабақгың соңында студенттер тақырып бойьшша 

нақгы түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско- 

краеведческой работы. Алматы.1997 г.
2. Карманная книга натуралиста и краеведа. -М.: Географгиз, 

1961.
3.Жучкова В.К., Раковская Э.М. Природная среда- методы 

исследования. -М.: Мысль, 1982.
4. Красная існига Казахстана.
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ТАҚЫРЫП 6: Экономикалық-әлеуметтік-географиялық
зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерь Туристік
қызмет-гегі аумақіык-өндірісіік кешендер

М ақсаты: экономикалық-әлеуметіік-географиялык зерттеулер- 
дің максаттары мен міндеттерін зерделеу, туристік қызметтегі 
аумактық-өндірістік кешеидердің ерекшелігін қарастыру.

Сұрақтар:
1 .Экономикалық-элеуметгік-географиялық зертгеулердің

максаттары мен міндеттері. .
2. Эшзномикалық-элеуметтік-географиялық зерттеулер жүргізу 

кур ллымы
3.Туристік қызметтегі АӨК.

Сабақты өткізу құрылымы:
1. "Экономикалыд-әлеуметгік-географиядык зерттеулердің 

мақсаттары мен міндеттсрі. Туристік, қызметтегі. аумаісгык- 
өнд рістік кешендер, эрбір мэселені қарастыру.

2.Туған олкенің, облыстың немесе қаланың контурлық 
картасына табиғи туристік - рекреаңиялық рееурстар мен элеуметтік
- экономикалық ресурстарды салу.

Әдістемелік нұсқаулар:
Пракгикалық сабақга белсенді жұмыс істеу ұшін студент білуі 

керек:
-зкономикалық-элеуметтік-географиялык; зерттеулердің

міндеттері мен мақсаттары туралы, туристік қызметтеГі АӨК 
турглы тусішкке ие болу;

- халыктың анықтамаларын, этнографияны, демографияны, 
реқріеациялық мотивтерді, демографияны, табиғи ресурстарды жэне 
т. б. білу;

-экономикалық-әлеуметтік-географиялық зерггеулердің
кұрылымьш жэне туристік қызметтегі аумақтық-өндірістік 
кешендердің мэнін білу.

Студент білуі керек:
- көрсетілген здебиетті найдалану;
- такырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
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- өз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылыкпен 
түсінуге және өз үстанымын дамыту;

- өз шешендік кабілетін көрсету.
Практикалык сабақтың соңьшда студенттер тақырып бойынша 

накты түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Ердавлетов С. Р. География туризма Казахстана. - Алма-Ата: 

Гылым, 1992.
2.Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин для ВУЗов. 
Алматы, 2002.

3. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М, Знание, 1974.

ТАҚЫРЫП 7: Әлеуметтік-географиялық зерттеулер.
Экономикалық-географиялық зерттеулер

Мақсаты: әлеуметтік-географиялық, экономикалык-
географиялык зерттеулерді зерттеу, осы екі зерттеудің өзара 
байланысын анықтау.

Сүрақгар:
1. Әлеуметтік-географиялық зерттеулердің қүрылымы
2.Экономикалык-географиялық зерттеулердің қүрылымы

Сабақгы өткізу қүрылымы:
1. "Әлеуметтік-географиялык зерттеулер. Экономикалық- 

географиялық зерттеулер", эр сүрақты қарастыру.
2. Дэріс материалына сүйене отырып, «Туған өлкенің, 

облыстьщ немесе қаланың экономикалық және әлеуметтік- 
іеографиялык зерттеулері» тақырыбына есеп дайындау.

Әдістемелік нүсқаулар:
Практикальщ сабақга белсенді жүмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- экономикалык жэне элеуметтік-географиялық зерттеулер 

туралы түсінігі болуы;
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-әлеуметтік-экономикалык ресурстардың, табиғи
жағдайлардың, шаруашыяык салаларының, рекреацияяык ортаның 
жэне т. б. анықтамаларын білу;

Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- такырьш бойынша негізгі ұіъімдарды ковдану;
- өз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылыкцен 

түсінуге және өз үстанымын дамыет;
- өз шешеидік қабілетін корсету.
Праісгиі?:алық сабактьщ соңында студенттер тақырьш бойьшша 

накты тұжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин для ВУЗов. 
Алматы, 2002.

2.Географические аспекты исследования рекреационных 
сисгем.-М ., 1979

З.Энңикіопедический словарь юного географа-краеведа. -М.: 
Пех;агогшса, 1981.

ТАҚЫРЬШ 8: Туристік қызметтегі инфрақүрылым.
Туристік қызметтегі әлеуметтіік-экономикалық ресурстар

Мақсаты: туристік инфракұрьілымның негізгі қүраушьшарын 
карастыру, туристік кызметтегі әлеуметтік-экономикалык 
ресурстарды анықтау, инфракұрыльш меи әлеуметтік- 
экономикалык ресурстардың өзара әрекеттесуін анықтау.

Сүрақтар:
1. Туристік қызметтегі инфрақүрылым
2. Инфракұрылымның негізгі қүраушьшары
3. Туристік қызметтегі әлеуметгік-экономикальщресурстар
4. Қазақстанда туризмнің инфраіхүрылымыи дамыту



Сабақты өткізу күрылымы:
1. "Турисгік кызметгегі инфрагсүрылым. Туристік кызметтегі 

әлеуметтік-эконоіушкалык ресурстар", әр сү.рақты карастыру.
2. Туган өлкедегі туристік кызметтің инфракұрылымын 

қарастыру жэне талкылау жэне туған өлкедегі туристік қызметтегі 
элеуметтік-экономикалық ресурстардың рөлін анықтау.

3. "Туған өлкенін әлеуметтік ресурстары" зертханалық 
тапсырмасын дайьшдау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Практикалык сабакта белсенді жүмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- туристік қызметтегі инфрақүрьшым туралы түсіңігі болуы;

- туризм индустриясының, ендірістік инфракүрылымның, 
элеуметгік инфрақүрылымның, элеуметтік-экономикалық 
ресурстардьщ жэне т.б. анықгамаларьш білу;

- Қазақстандағы туризм инфракүрылымының мэселелерін білу.
Студент білуі керек:
- көрсетілген эдебиетті пайдалану;
- такырып бойынша негізғі үғымдарды қолдану;
- өз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылышен 

түсінуге және өз үстанымын дамыту;
- өз шешендік қабілетін көрсету.
Практикалық сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

нақты түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1. Покропивный С. Ф,- Экономика предприятия
2. Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Теоретические основы 

инженерноғо прогнозирования. - М.: Наука, 1973.
3. Настольный словарь финансово-экономических терминов п 

понятий/Под ред. М А. Коробейникова - М СпортАкадемПресс
1999.

4. Определение приоритетных направлений организаңионно- 
экономического развития предприятия. Консультаңионная фирма 
«Эккон» /Менеджмент в России и зарубежом. - 1998. -№4

5. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство

94 %



ТАҚЫРЫП 9: Тарихи өлкетану негіздері. Мурағат

Мақсаты: тарихи өлкетанумен, оның негізгі мақсаттарымен 
жоие міндеттерімен танысу, археология, мұрағат, топонимика, 
спулет, мүражайтану сияқты негізгі ұғымдардың мэнін қарастыру.

Сұрақтар:
1. Тарихи өлкетанудың мақсаттары мен міндеттері
2. Археолошя және тарих
3.Мұрағаттар
4.Топонимика
5.Архнтектура
6. Мұражайтану негіздері

Сабаічты откізу қурылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сүрау.
2. "Мүрағаттар", "Мұрағаттармен жүмыс" такырыбына 

баяндама қорғау

Әдістемелік нускаулар:
Практикалық сабақта белсенді жұмыс ісгеу үшін студент білуі 

керек:
- өлкетанудың тарихи зерттелуі -:гуралы түсінігі болуы;

археслогия, топонимика, сэулет, мұражай, мүрағат, 
ескерткіштер анықтамаларын білу;

- мұрағат, сэулет, топонимика туралы түсінігі болуы.
Студент білуі керек:
- көрсетілген эдебиетті пайдалану;
- такырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
- өз бетінше қорытьшды жасауға, оларды шығармашылыкнен 

түсінуге жэне өз үстанымын дамыту;
оз шешендік қабілетін көрсету.

Практшсалық сабақтың соңында студентгер тақырып бойынша 
накты тұжырьмдар жасауы керек.
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Әдебиет:
1.Сперанский А .В ., Что такое топонимика, Москва, 1985.
2. Попов А.И. Основы топонимического исследования. 

//Всесоюзная конферендия по топонимике СССР.-Л, 1965.
3.Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. -М, 1960.
4.Вуколов В.Н. Основы туристско-краеведческой работы// Сб. 

типовых учебных программ, естественно-научных, 
общепрофессиональных и специальных дисдиплин для ВУЗов. 
Алматы, 2002.

ТАҚЫРЫП 10: Сәулет ескерткіштері және археология
негіздері

Мақсаты: археологияның мэні мен негіздерін қарастыру, 
ескерткіштердің жіктелуімен танысу,. сэулет ескерткіштерінің 
аймактағы туризм мен өлкетанудың дамуымен байланысын 
анықтау.

Сұрақтар:
1 .Археология негіздері
2.Архитектура ескерткіштері
3. Қазакстанның тарихи-сәулет ескерткіштері

Сабақты өткізу кұрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сұрау.
2."Туған өлкенің сәулет, мәдениет, табигат, тарихи 

ескерткіштері" тақырыбына презентаңия дайындау (әр ескерткіштің 
бірегейлігі мен толық сипаттамасын көрсету)

Әдістемелік нүсқаулар:
Практшсалық сабақта белсенді жұмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- археология негіздері туралы туралы түсінігі болуы;
- археология, сэулет, мүражайтану, мұрағат, ескерткіштер- 

анықтамаларьш білу;
- Қазақстанньщ тарихи жэне сәулет ескерткіштерін білуі.
Студент білуі керек;
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- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- тақырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
- оз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне өз ұстанымын дамыту;
- оз шешендік қабілетін көрсету.
Практнкалық сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

иақты тұжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана. 

Алма-Ата, Знание, 1988г.
2.Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

краеведческой работы. Алматы, 1977г.
3.Рабинович М.Г. Археологические материалы в экспозиции 

краеведческих музеев. -М., 1961.
4. Памятники истории и кудьтуры Казахстана. -Алма-Ата, 1989.

ТАҚЫРЫП 11: Оиомастика. Топонимика

Мақсаты: ономастика және топонимика құрылымын зерттеу, 
осы ғылымдардың өлкетанудағы ролін анықтау.

Сұрақтар:
1 .Ономастика түсінігі
2.Топонимика түсінігі

Сабақты өткізу құрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сұрау.
2. Зертханалық тапсырма: "Туған жердің топонимикалық

сөздігі"

Әдістемелік нұсқаулар:
Практнкалық сабақта белсенді жұмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- топонимика, ономастика туралы түсінігі болуы;
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- ономастика, топонимика, географиялық атаулар, топоним, 
антропонимика, космонимика, хрематонимика, карабонимика, 
эргонимика, прагмонимика анықтамаларын білу;

- топонимикалық сөздік куру туралы түсінігі болуы.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- тақырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
- оз бетінше қорытынды жасауга, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне оз ұстанымын дамыту;
- оз шешендік қабілетін көрсету.
Практикалық сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

нақты тұжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Сперанский А.В. Что такое топонимика, Москва, 1985.
2.Попов А.И. Основы топонимического исследования. 

//Всесоюзная конференция по топонимике СССР.-Л, 1965.
3.Никонов В.А. Краткий топонимический словарь.-М, 1960.
4. Мурзаев Э.М. География в названиях. -М, 1982.

ТАҚЫРЫП 12: Мүражайтану негіздері

Мақсаты: тақырып бойынша негізгі үгымдарды қарастыру, 
Мүражайтану негіздерін зерделеу, туристік-өлкетану қызметіндегі 
мүражайтанудың рөлін анықтау.

Сүрақтар:
1. Мүражайлардың магынасы
2. Жинақтау жүмысы
3. Экскурсиялық жүмыс
4. Өлкетану бүрышын үйымдастыру

Сабақты өгкізу қүрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сүрау.
2. Өз туған өлкесіндегі мүражайлар, олардың қызметі, мүражай 

қоры туралы баяндама немесе презентация түрінде айту
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Әдістемелік нұсқаулар:
ГІрактикалық сабакта белсенді жұмыс істеу үшін студент білу і 

керек:
- мүражайтану негіздері, елкетану бүрышын үйымдастыру 

і уралы түсінігі бонуы;
- мүражай. мүражай'і ану, мүражайлардын негізгі жэне көмекші 

корлары, материалдык көздер, табиғи кездер, экспозиция 
ааыктамаларын білу;

- экскурсиялық жүмь::с туралы түсінігі болуы.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетгі пайдалану;
- такырып бойынша кегізгі үғымдарды қолдану;
- ез бетінше қорьпь; нды жасауға, оларды шығармашылыкпен 

'і үсінуге және өз ұстанымын дамыту;
- өз шешендік қабілетін көрсету.
Практикалык сабақтьщ соңында студенттер гақырьш бойынша 

нақты тұжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Бахта В.М. Краевсдение и музейное дело в СССР: Учебное 

пособие. М.:МГИІС,1977.
2. Вуколов В.Н. Краеведение с основами музееведения. Учебная 

программа спец.курса. Алматы, 1993
3 .Музееведенг:е. Музеи исторического нрофиля: Учебник для 

пузов. -М.: Высшая школа, 1988.

ТАҚЫРЬІП 1.3: Мұражайлардың типтері мен жіктелуі. 
Қорлар жәие табиғи ескерткіштер

Мақсаты: мұражай түрлерімен танысу, қорлар мен табиғи 
ескзрткіштерді зерпеу, м_үражайлардьщ жіктелуін қарастыру.

Сұрақтар:
1 .Мұражайлардың таштері
2.Мұражайлардьщ жіістемілі
3. Қорлар мен табиги ескерткіштер
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Сабақты өткізу кұрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сұрау.

" 2'Мұражайлар жіктеліміне негізделген әлемнің қызықтк: 
мұражайьі туралы презентация немесе репортаж дайындау.

Әдістемелік нұскаулар:
Практикалық сабақта белсенді жұмыс істеу үшін студент білуі 

'Керек:
- мүражайлардың жіктелімі туралы түсінігі болуы;
- табиғат ескерткігатерғ мүражай профилі, оқу мүражайы, 

ауылшаруашьшық мүражайлары, мүражай түрлерінің 
анықтамаларын білу;

- корлар мен табиғат ескерткіштері туралы түсінігі болуы.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- тақырып бойынша негізгі үғымдарды колдану;
- өз бётінше корытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне оз үстанымьш дамыту;
- ез шешендік кабілетін көрсету.
Практикалык сабактың соңьюда студенттер тақырып бойьшша 

накты түжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Попов В.И. Музеи в совремеішом мире на службе 

взаимопонимания народов. -М-Л, 1977.
2.Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебник для 

вузов. -М.: Высшая школа, 1988.
3.Музейное дело в СССР.-М.: Сов. Россия, 1973.
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Мақсаты: өлкетану жэне экскурсиялық эзірлемелердің
мігімұнын қарастыру, осы әзірлемелерді өткізу эдістемесін зерделеу

Сұрақтар:
1. Экскурсия ұғымьг жэне оның негізгі бағыттары
2. Экскурсияны дайындау кезеңдері, оның әдістемелік эдістері

Сабақты өткізу құрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сұрау.
2. Топтарда өлкетану мен туризмдегі экскурснялық қызметтің 

маңызы туралы талқылау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Практикалық сабақта белсенді жұмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- өлкетану жэне экскурсиялық материалдардың мазмұны 

іуралы түсінігі болуы;
- экскурсия, кіріспе, негізгі бөлім, экскурсия материалдарын 

дайындай білу;
- экскурсияны дайындау кезеңдерін жэне оның эдістемелік 

эдістерін білу.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- тақырып бойынша негізгі ұғымдарды қолдану;
- оз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне өз ұстанымын дамыту;
- өз шешендік қабілетін көрсету.
Практикалық сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

нақты тұжырымдар жасауы керек.

Әдебиет:
1.Долженко Г.П. Экскурснонное дело. - М.: ИКЦ «МарТ», 2005.

- 272 с.
2.Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 

2000. - 224 с.

ТАҚЫРЫП 14: Өлкетану және экскурсиялық
азірлемелердің мазмуны мен әдістемесі
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ТАҚЫРЫП 15: Экскурсиялық-өлкетаиу жүмысының
нысандары мен әдістері

Мақсаты: экскзфсиялық-өлкетану жүмысыыың негізгі
формалары мен эдістерін аныі<;тау.

Сүрақтар:
1. Экскурсиялық -өлкетану жүмыстарының формалары
2 . Экскурсиялық-өлкетану жүмысының әдістері

Сабақты откізу қүрылымы:
1. Осы тақырып бойынша ауызша сүрау.
2. Ойын-ситуация, бір тои -  сіздің туған қалаңыздағы 

экскурсиялар туралы білу үшін туристік агенттікке келген туристер. 
Екінші топ —: туристік фирманың менеджерлері, олар оздері 
үсынатын экскурсиялық қызметтер туралы айтып, экскурсияларға 
мысалдар келтіріи, эрқайсысына қысқаша сигіаттама берулері керек.

Әдістемелік иүсқаулар:
Практикалық сабақта белсенді жүмыс істеу үшін студент білуі 

керек:
- өлкетану-экскурсиялық жүмыстың түрлері мен эдістері 

туралы түсінігі болуы;
- өлкетану жүмыстарының әдісін, экскурсиялық эдістемесін, 

нысандарын білу;
- экскурсияны дайындау кезеңдеріи және оның әдістемелік 

эдістерін білу.
Студент білуі керек:
- көрсетілген әдебиетті пайдалану;
- тақырып бойынша негізгі үғымдарды қолдану;
- оз бетінше қорытынды жасауға, оларды шығармашылықпен 

түсінуге жэне өз үстанымын дамыту;
- оз шешендік кабілетін көрсету.
Практикалық сабақтың соңында студенттер тақырып бойынша 

нақты түжырымдар жасауы керек.
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Әдебиет:
1. Кулаев К.В. Экскурсионная деятельность: теоретические и 

ме годологические основы. - М.: Турист, 2004. - 96 с.
2. Емельянов Б.В. Организация работы курсов по 

псреподготовке и подготовке экскурсоводов. - М.: Турист, 1989. - 
118 с.

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. - М.: ИКЦ «МарТ», 
2005. - 272 с.

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт,
2000. - 224 с.



Практикалық сабақтарды өткізу бойынша
эдістемелік нұсқаулық

Рефераі
Рефсрач гы жазу кезінде келесі курылымды устану керек:
1) Бірінші бетінде рефераттың такырыбы, факультет, Білім 

алушыньщ тобы, аты-жөңі жазылады.
2) Жоспар (мазмұны). Мұнда рефераттың негізгі бөлімі жэне 

кай бетте екені көрсетіледі.
3) Такырыбы мен жоспардан кейін кіріспе жазылады. Мунда 

берілген материалдың мақсаты мен міндеті жэне тақырыптьщ 
өзектілігі көрсетіледі.

4) Негізгі бөлім:. Мунда рефератгың жоспарланған бөлімдері 
жазылады.

5) Қорытынды бөлім. Такырып мәселесіне қатысты автордын 
озінің қорытындысы мен ұсынысы.

6) Рефератты жазу үшін пайдаланылғап эдебиетгер тізімі.
Реферат квлемі ісомпыотермен терілсе 10 беттен, алл қолмен

жазылса 12 беттен кем болмау керек. Барлық беттері номірлену 
керек (бірінші бетіне номір қойылмайды, бірақ жалпы сан бетіне 
кіргізіледі). Жаңа болімді міндетті түрде келесі жаңа бетке жэне 
оның такырыбью жазу кереіс.

Еркін жүмыс
Еркін жүмыс — студенттің аймак бойынша жасаған жүмысын 

жинақгап, ой түйіндену, ол с/іудентіің қалаган түрінде өткізіледі. 
Негізгі талабы откен такырьшты жан -жакты зерттеу керек жэне 
үсынылған деректердің дэлелдемесін көрсету хсерек. Пайдаланған 
эдебиеттердің жаңалығына назар аудару керек.

Баяндама
Баяндама жазу кезінде келесі қүрылымды үстану керек:
1) Бірінші бетінде баяндама тақырыбы, факультет, Білім 

алушының тобы, аты-жөні жазыяады.
2) Қорытынды болім. Тақырьт мәселесіне қатысты 

автордың өзінің корытындысы мен үсынысы.
3) Баяндама жазу үшін пайдаланылган эдебиеттер тізімі.
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Баяндама келемі компыотермен терілсе 4-5 беттен, ал қолмен 
жазылса 6-7 беттен кем болмау керек. Барлык беттері нөмірлену 
керек (бірінші бетіне номір қойылмайды, бірак жалпы сан бетіне 
кіргізіледі).

Слайд-шоу
Слайд-шоу тақырьшқа сай элекіронды түрде болуы шарт. Білім 

алушы такырыпты қорғау барысында көрсетіліммен сэйкестендіріп 
түсіндіруі қажет.

Эссе
Такырыпты ашу барысындағы білім алушьшың ойы жазылады. 

Эссе мөлшері 2-3 бетгі қүрайды

Жазбаі жүмысы
Жазба ж}|(мысы студенттің ойыи жинақтау эдісі. Онда студент 

накты тақырып аясында өз шешімдерін дэлелдеме түрінде үсынады, 
міндетті түрде әдебиеті көрсетіліп, нақты фактілермен сараптама 
жасауы керек, талдау жүмысы бір логикалық жүйеде күрылуы 
керек, болмаса бір эдістемені де басшылыққа алуға болады.



«Туристік өлкетану» пзиінің тақырьгатары бойынша
Білім алушылардың өзіндік жұмыстары

ТАҚЫРЫІІ 1: Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың 
негізгі мәні мен міндеттері.

Мақсаты: Қазакстан Республикасындағы өлкетанудың негізгі 
мэні мен бағыттарына тоқталу.

Өзіндік жұмысіы уйымдастыру

I. Теорнялық қайталау
Өлкетану —  белгілі бір жердің, каланың, елді мекеннің бір 

бөлігін оқьш білу. Мундай жумыспен жергілікті турғындар 
айналысады, себебі бұл аймақ мамавдарға (архитекторлар, 
бйологтар, зтнографтар, тарихшылар, экологтар) туған өлке болып 
саналады.

Өлкетану бастапқы түсініктері: өлке — жер, жақ, ел, өлке; 
өлкегаиу эдебиет, жергілікті басылымдар, аймак -  белгілі бір елге, 
облысқа я бірнеше мемлекетке тиісті, өлкетану библиографиясы, 
тарихи библиографиясы, аймақгық әдебиет.

Өлкетану дегеніміз -  бір территорияны ғылыми негізде жан- 
жакты зерттеу. Өлкетанудың зерттеу объектілері болып 
табылатындар: табиғат, тұрғындар және өлке экономикасы, өлке 
тарнхы, өлке өнері, табиғат, климат, тарихы, түрғындары, мәдениет 
жэне түрмысы жатады. Өлкетану- көпкырлы, кешелді қүбылыс. 
Өлкетану өз мазмүны бойынша тарихи, эдеби, этнографиялық, 
биологиялық, географиялык, экономикальгк болып бөлінеді

XX ғ. 20-шы жылдары экімшілік-саяси немесе шаруашылык 
белгісімен ерекшелетін шағын территорияны синтетикалык зерттеу 
эдісі ретінде қарады. 1930-жылдары өлкетануды жергілікті халықты 
біріктірген, өлкені жан-жақты зерттеуге қызыққан қоғамдық 
қозғалыс ретінде анықтады. Оны тіпті ерекше ғылым деп 
атаушылар да бодды.

Қазіргі уақьггта өлкетану түсінігі ол жергілікті түрғындардың өз 
туған өлкесі деп есептейтін ел бөлігін, қала немесе басқа да елді 
мекенді жан-жакты зерттеу.

%
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Өлкетанудың төмендегідей түрлері бар: мемлекеттік, қоғамдық, 
мсктеп жэне тарихи өлкетану.

Өлкені зерттеудің коздері:
1. олкенің топонимикасы (географиялық атауларды зерттеуге 

арналған ғылым, өлкенің картасы);
2. мүрағат қүжаттары;
3. баспа шығармалары, өнімдер ;
4. заттар;
5. жергілікті өсімдіктердің үлгілері (флора), жануардың түрлері 

(фауна);
6.статистикалық деректер;
7.өлкетану библиографиясы;
8. тарих жэне мәдениет ескерткіштері;
9. табиғат процестері мен объектілерін бақылау;
10. пайдалы қазбалар;
11. мектеп олкетану музейі.

II. Терминдерді анықтау жэне толықтыру:
1...... - белгілі бір аумақты, ауданды, қаланы, ауылды т.б. елді

мекендерді, облысты, аймақты мемлекет территориясыз жеке 
боліктерін жан-жақты зерттеумен жэне оқып-танумен айналысатын 
қоғамдық қүбылыс.

2. ... - арнайы органдардың қатынасымен мүражай жүмысын 
үйымдастыру, әкімшіліктердегі, кітапханалардағы, гылыми-зерттеу 
институттарындағы мэдениет пен ғылымға байланысты бөлімдердің 
жүмыстары.

3. ... - қоғамдық олкетанушылардың, туристердің, қогамдық 
үйымдардың жеке адамдардың күшімен үйымдастырылады. Олар 
олке ерекшеліктеріне байланысты, олке тарихы мен онда омір 
сүрген белгілі адамдардың оміріне байланысты деректер жинау т.б. 
жүмыстармае айналысады

4. ... - мектептердегі оқу багдарламалары жэне олардан тыс 
атқарылатын туған олкеге қатысты жүмыстар бойынша білімді 
жетілдіруге, сондай-ақ эртүрлі туристік олкетану шаралары 
барасында түрлі тэрбие беруге байланысты жүмыстар.
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5. ... - ол белгілі бір ауданның, облыстың, өлкенің тарихын, 
ондағы болған оқиғаларды, тарихи архитектуралық ескеткіштер мен 
олардың ерекшеліктерін оқып-танысумен айналысады.

III. Ребус. Жасырын сөзді тапқан соң, сол сөздің мағынасын 
ашыңыздар:

IV. Сұрақтарға жауап беріңіздер және сұрақ кұрастырыңыздар:
1. Өлкетану дегеніміз не?
2. Өлкетану түсінігі қай жылы пайда болды?
3. Өлкетанудың неше түрі бар?
4. Өлкетанудың қанша зерттеу көзі бар?
5. Өлкенің топонимикасы деген не?
6. Өлкетану мазмүны нешеге болінеді?
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Мақсаты: Туристік қызметгегі физика-географиялық
зертгеулер. Туристік визметті жүргізудің мэні мең әдістері туралы 
жалнылама мэлімет беру.

Өзіндік жүмысты үйымдастыру

][. Теориялық қайталау
•Элкетанудағы физика-географиалық зерттеулер негіз болып

табьшады. -

Зерттеу кезеидер бойынша жүзеге асырылады:
::) Әдвбиет жэне картографиялык материалдармен таіп.ісу, 

есептерді оку. Әдістері: сипатгамалық салыстырмалы картоірафия.
2) Негізгі учаскелерден өтетін далалық маршруттар.
3) Талдау.
4) Қорытынды: туристік кызметте пайдалану үшін зерттеу.
- Ггоморфология -  жер беттері жэне олардың пайда болуы 

туралы ғылым. Дереккөздер -  карталар, сызбалар.
- Орография -  жоталардың, биівтіктердің, өзен аңғарларьшың, 

бассейндердің ясәне басқа да релъефтердің өзара орналасуын 
зерпейді. Зерттеу — топографиялық картада.

- Климат -  географиялық жағдайлармен аныкталатын белғілі 
бір аумактағы үзақ мерзімді ауа райы режимі. Негізіңен ол -  ендік, 
бойлілқ, мүхиттың шалғайлығын, теңіз деңгейінен биіктікті 
күраііды. )'Кыл мезғілдері бойынша бүршақ, түман, аяз жэне ерігенді 
көрсету маңызды.

- Ауа-райы — белгілі бір уақыт аралығьшдағы атмосфераның 
күйі. Ол температура, ылғалдыльпі;, кысым, жед жылдамдығы, 
бүлттылықнен сипатгалады. Метеорологияльіқ құбылыстар -  түман, 
кәктайғақ, боран, еру, бүршақ, т.б. Дереккөздер — анықтамалықтар, 
карталар, метеорологиялык қызметтер. Білім негізінде қауіптерді 
болжауға болады. Жергілікті белгілер ерте заманнан бері 
қолдг нылған. Аспанньщ, бүлттардьщ жағдайьшың сенімді белгісі. 
Жел, кемпірқосақ, жымыңдаған жүлдыздар, пештен шыккан түтін,

ТАҚЫРЫП 2: Туристік кызметтегі физика-географиялық
зерітеулер.

Гуристік қызметті жургізудің мәиі мен әдістері.
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кұстардың үшуы, жануарлардың іс-әрекеті. Қарт адамдар. 
Аспаптар, барометр, термометр, биіктік өлшегіш. Өлкетанудағы 
туристік-рекреациялык іс-шаралардың ерекше құндылығы 
жорыктар кезінде ауа-райының жай-күйін тікелей бақьшау, 
жергілікті белгілер мен ауа-райының өзгеруінің белгілерін білу. 
Белгілі бір аумақтағы ауа райының өзгеруінің жалпы заңдылықтары 
мен жергілікті белгілерін білу негізінде турйстік қызметті 
үйымдастырушы ауа райының қауіпті өзгерістерін болжай алады 
және кауіпсіздікті камтамасыз ету үшін кажетті шешімдерді немесе 
нақты шараларды қабылдай алады.

II. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер:
1.Туристік қызметтегі физика-географиялык зерттеулер қалай 

жүргізіледі?
2. Ауа-райы деген не?
3. Климат деген не?
4.Жел деген не? Қандай жергілікті желдерді білесіздер?
5.Жердің климаттық белдеулері.
6. Метеорология дегеніміз не? Өлкеңіздегі метеорологиялық 

станңиялар.

III. Есепті шығарыңыздар:
А) Ауа температурасының тэуліктік және жылдык өзгерісі. Жер 

бетінің температурасы тэулік, ішіиде жэне жыл ішінде өзгеріп 
отырады. Тэуліктік жиынтық пен тэуліктік орташа температураны 
есептеңіздер.

Мамырдьщ 10 күнінің ауа температурасы өлшеу нэтижелері: 
Сағат 10.00-де +Ю0С
Сағат 7.00-де +50С,
Сағат 13.00-де +150С,
Сағат 19.00-де +60С

Б) Төмендегі кестені пайдаланып, орташа жылдық 
температураны аныктаңыздар.

АЙЛАР (°С)
1 II ІП ІҮ Ү ҮІ ҮІІ ҮПІ IX X XI XII

-30 -25 -16 5 19 20 35 24 18 9 -5 -10
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IУ.Сурак пен жауапты сәйкестендіріңіздер:
17-18 ғасырлар Ежелгі Грекия 20 ғасырда тропиктерді, Арктика мен 

Антарктиданы зертте у
Д.Іумбольдт Климат пен оның завдылықтары 

туралы бастапқы 
көзқарастар Ежелгі 
Г рекияда қалыптасты

Л.Л.Каминский Палеоклиматология мен 
биоклиматология саласындағы 
және Жер климатын топтау жөніндегі 
жұмыстар

Л.С.Берг Жел режимі жэне ылғал айналымы 
жөніндегі зерттеулер

В.Ю.Визе Жер шары климатының жазбасы мен 
түсінігін жасау
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VI. Кроссвордты шешіңіздер:
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1) Бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералык сұйык 
тамшылардың жиынтық атауы.

2)Циклон және тайф)'н ретінде белгілі осы үлкен қүйындататын 
борандар ғимаратігарды киратып, жодарды бүзады?

3)Жер бетімен қозғш^атын және жолында барлығын қирататын 
әуе кұйыны?

4)Ауа райыны қандай өлшеммен өлшейді?
5)Ауа райының көп жылдык режимі не деп аталады?
6) Атмосфераның жергілікті жердеғі белгілі бір уакытга немесе 

уақыт аралыгында (тэулів, ай) байқалатьш қүбылмалш жағдайы?

VII. Сөздерді көп нүкте орнына койыңыз (көп жылдық, көп, 
географиялық, фиэикалыв;, климат)

Климат — белгілі бір жердегі ауа райынын .....(1) режимі, яғни 
осы жерде болуға тиісті ауа райы жағдайларының жиынтығы мен
оның бір ізбен өзгеріп отыруы. Ол..... (2.) (климат жасайтын)
проңестердің, күн радиаііиясының, атмосфералық циркуляцияныц, 
жер беті бедерінів, туынлысы. Белгілі бір жердің климатьш толык 
білу, оның басқа ясердің климатьгмен салыстырғандағы 
ерекшеліктерін айыру, сонымен қатар берілтен жердің климатының
өзгеруін байқау тек .... (3) жылдар бойы жүргізілген байқауларды
жүйелеу, корыту негізінде айкындалады. Жер шарының әр
нүктесіндегі климаттың эр түрлі болуы —  ...... (4) қүрайтын
факторлардың, яғни осы процестерді ліасайтын ..... (5)
жағдайлардың айырмашылығынан туады.



М ақсаты: геофизикалық зерттеулерді қарастыру, бакылау
деректерін жүргізу жүйесін зерттеу, геофизикалык жэне физикалык- 
географиялык зерттеулерді салыстыру. Ландшафт үғымын, оның 
зертеулерін, рекреяция үғымын оның салаларын жэне ландшафт 
ұғымымен байланысы туралы білімдерін қалыптастыру. Осы 
мәлеметтерді пайдалана, отырып ландшафтану мен рекреацияның 
байланысуын тауып, зертеп жазуды үйрету.

Өзіндік жүмысты үйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Геофизика — жердің қүрылымын физикалық әдістермен 

зертгейтін ғылымдар кешені. Геофизика кең мағьшада қатты Жер 
физикасын (жер қыртысы, ман:тия, сүйьщ сыртқы жэне қатты ішк: 
ядро), мүхиттар физикасын, қүрлықтьщ беткі сулары (көлдер., 
өзендер, мүздар) жэне жер асты сулары, сонымен қатар жер асти 
суларының физикасын (метеорология, климатология, аэрономия) 
зерттейді.

Сейсмиксшық барлау. Серпімді толқындардың қозуы мен 
тіркелуіне негізделген Жердің күрылымын зерттеу эдістерін 
қамтитын барлау геофизикасының бөлімі. Жер қыртысынын 
жыныстары серпімділік касиеттерімен ерекшеленеді - Янг модулі, 
ІІуассон қатынасы жэне тығыздығы, бүл серпімді толқынның 
оларда эртүрлі жылдамдыкпея таралуына, ал салыстырмалы түрде 
біртекті қабаттар шекарасында шағьшу, сыну жэне өту 
күбылыстарын бастан кешіруіне әкеледі. Пайда болған екінші 
реттік толқындар олар өтетін тау жыныстарының қүрылымы мен 
ісұрамы туралы ақпаратгы қамтнды.

Гравитацияпық барлау. Гравитацнялык барлау немесе 
гравиметрия -  геологиялық денелердің тығыздығының өзгеруіне 
байланысты ауырлық күшінің үдеуінің өзгеруін зерттейтін 
геофизикальщ әдіс. Гравитациялық барлау жер қыртысы мен 
мантияның жоғарғы қабатын аймақтық зерттеуде, терең 
тектоникалық бүзылыстарды анықтауда, пайдалы қазбаларды 
негізінен руданы іздеуде, жарылсыстьщ алмасты қүбырларын бөлуде 
белсенді қолданьшады.

ТАҚЫРЫП 3: Геофизикалық зерттеу
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Электрлік барлау -  электр барлау әдістері турақты электр 
пемесе айнымалы электромагниттік өрістің параметрлерін өлшеу 
арқылы геологиялық қиманың параметрлерін зерттеуге мүмкіндік 
береді. Электрлік барлаудың мысалы индукциялық поляризация 
одісімен зерттеу болып табылады.

Үңгымалардың геофизикальщ зерттеулері (ГИС 
1 еофизические исследования скважин) -  ұңғыманың өзін де, жалпы 
кен орнын да кейінгі сапалық жэне сандық геологиялық багалау 
үшін ұңғыманың учаскесін зерттеу мақсатында геофизикалық 
эдістерді қолдана отырып бұргыланған, ондірістік жэне басқа 
үңғымаларды зерттеу.

II. Төменгі сөздерге анықтама беріңіздер:
•Табиғат- 
•Ландшафт- 
•Ландшафттану- 
•Г еожүе-
•Физикалық география-

III. Осы суреттерді еуреттеп бірнеше сөйлем жазыңыздар. Осы 
адамдар немен айналысып тұр жэне ол қалай аталады?
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IV. Қазақстан көлдердің дұрыс анықтамасын тауып,
сэйкестіріңіздер.

1.Балқаш

2.Алакөл

З.Бурабай

4.3айсан

5.Сасықкел

a)Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының 
аумағыида орналасқан тұйық көл.
b)Қазақстанның көлдерінің Оңтүстік Алтай және 
Сауыр, Тарбағатай жоталары арасындағы 
тектоникалық ойыста жатқан тұщы көл. Көл теңіз 
деңгейінеи 395 м биіктікте. Жағалауы жайпақ. 
Тектоникалық бөген көлдер типіне жатады.
c)Алакөл қазаншұңқырының солтүстік-батыс 
жағында орналаеқан кол.
ё)Қазакстанның оңтүетік-шығысындағы түйық кол. 
Аумағы женіиен Касиий, Арал теңіздерінен кейінғі 
үшінші орында. Алматы, Жамбыл, Қарағанды 
облыстарының шегінде, Балқаш-Алакел ойысында, 
теңіз деңгейінен 340 м биіктікте жатыр. 
е)Ақмола облысының Кекше тауының шығыс 
баурайында, теңіз деңгейінен 320,6 м биіктікте 
орналасқан.¥зындығы 4,5 км, ені 3,9 км, орташа 
тереңдігі 4,5 м, ең терең жері 7 м, жағалауының 
үзындығы 13,6 км, су жиналатын алабы 164 км2

V. Кроссвордты шешіңіздер:

Сүрақтар:
1. Бүл терминді орыс ғалымы Л.С. Берғ енғізғен. “Тарихи 

қалыптасып, бір түтастығын сақтай отырып, үдайы дамитын 
табиғат кешені” немесе “табиғи ғеожүйе” деғен де анықтамасы бар.

2. Қазақстаидағы Алматы жэне Шығыс Қазақстан облысының 
аумағында орналасқан түйық кол, Қазақстандағы ең ғажайып 
көлдердің бірі.

3. Ландшафт ғылымының қалыптасуына алғашқылардың бірі 
болып қандай орыс ғылымы айтарлықтай үлес қосты.

4. Адамның еңбек проңесінде жүмсаған дене жэне рухани 
күштерін қалпына келтіру мен дамыту. Бүл эр түрлі салаларымен 
(әлеуметтану, экономика, физиолоғия, медиңина, архитектура жэне 
т.б.) айналысады.

5. Жер беті табиғаты туралы, халықтар мен олардың 
шаруашылық іс-әрекеттерін зерттейтін ғылым
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VI. Блиц-тест:

1. “Табиғи геожүе” -  синонимі
a) Ландшафт
b) География
c) Жер шары
2. Географиялық ландшафтар туралы ғылым саласы.
a) Ландшафтану
b) Физикалық география
c) Геоморфология
3. Орманды далалық, далалық, шөлейттік, шолдік типтер қай 

ландшафт түріне жатады?
a) Таулық
b) Ормандық
c) Жазықты
4. Ландшафт (нем. Іапсі — жер, ксһаіі — ?)
a) өзара байланысты білдіретін жүрнақ
b) табигат
c) зерттеу
5. Физикалық география қанша салага бөлінеді?
a) 6
b) 7

VI. Геофизикалық зерттеулерді қарастырып, бақылау жүйесін 
зерттеңіздер. Геофизикалық жэне физикалық-географиялық 
зерттеулерді салыстырып, кесте толтырыңыздар
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ТАҚЫРЫП 4: Өсімдіктер мен фауна әлемі туралы негізгі
түсініктер

Мақсаты: Өз өлкеңдегі жануарлар мен өсімдіктер дүниесін 
зерттеу. Табиғатты корғауға тэрбиелеу, қамкорлык жасауға баулу, 
табиғатты сүюғе үйрету, тәрбие беру. Ботаникалық жэне 
зоолоғиялық зерттеулерғе шолу.

Өзіндік жүмысты үйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Туристік-олкетану жүмысы үрдісінде өсімдіктер мен жануарлар 

дүниесін қорғауға байланысты мәселелерді қарастырмас бүрын 
тақырыптың негізгі үғымдарын анықтау қажет. Ең алдымен бұлар 
ареал, флора жэне фауна үғымдарын қамтиды. Жануарлардың, 
өсімдіктердің, пайдалы қазбалардың жэне т.б. белгілі бір түрлерінің 
таралу аймағы ареал деп аталады.

- Өсімдіктер дүниесі -жердің немесе ауданның өсімдік 
жамылғысы, түрі мен саны, үйлесімі.

- Жануарлар дутіесі-і\уыш\т мекендейтін жануарлар түрлерінің 
жиынтығы.

Туристік-өлкетану үйымдарының цызметкерлері:
1) туристке ариалған жорықтар мен саяхаттарда табиғатты 

қорғау ережелеріи негіздейтін ақпаратқа;
2) табиғатты қорғау іс-шараларының кешеніне назар аударуы 

тиіс. Ботаника-пайдалы өсімдіктерді анықтайтын бақылау. 
Зоология-ганымдық бақылау.

- Фенология -  жануарлар дүниесінің маусымдық дамуы. Екі 
бөлім -  фитофенология жэне зоофенология. Туристердің 
зоологиялық бақылаулары эдетте екі міндетті қамтиды:

3) танымдық (саяхат ауданындағы белгілі бір жануарлардың 
номенклатурасы мен ареалы туралы ақпарат);

4) қорғау (белгілі бір ауданда маршруттың қауіпсіз өтуіне 
байланысты жануарлар туралы ақпарат).

Өлкетану мәліметтерін жүйелі түрде жинау үшін туристерге 
фенологиялық бақылау дағдылары қажет.

Фенология -бүл тірі табиғаттың маусымдық дамуын зерттейтін 
ғылыми пэн. Фенологиялық бақылаулар кез-келген арнайы
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жабдықты немесе кең білімді қажет етпейді, бірақ ол туристік 
саяхатты мазмұнды етеді. Табиғат дамуының ең қызықты жэне 
көркем кезеңдеріне сэйкес келетін оларды откізудің оңтайлы 
мерзімдерін анықтауға мүмкіндік береді. Өсімдіктерге жүргізілетін 
бақылаулар фитофенологияпьщ, ал жануарларға жүргізілетін 
бақылаулар зоофенологияпык, деп аталады. Фенологиялық 
бақылаулардың үлкен практикалық маңызы бар, өйткені олардың 
негізінде жеміс ағаштарының, саңырауқұлақтардың, жидек 
түқымдарының, балық аулау, аң аулау мерзімдері анықталып, 
зиянкестердің дамуына жол берілмейді.

II. Төмендегі сөздерге анықтама беріңіздер:
1. Фенология (зоофенология, фитофенология) -
2. Флора -
3. Фауна -
4. Қызыл кітап -
5. Боганика —
6 .Зоология -

III. Суретте бейнеленген қустар жайлы; олардың Қазақстанда 
(өлкелеріңізде) таралуы жайлы не айта аласыздар?



IV. Кроссвордты шешіңіздер.

1. Тірі организмдер дүниесіндегі негізгі екі топтың бірі.
2. Нақты бір жер аумағында өсетін немесе өткен геологиялық 

дәуірлерде өскен осімдік таксондарының тарихи-эволюциялық 
қалыптасқан жиынтығын не дейміз?

3. Өсімдіктер адамға пайдалы қандай қасиеттерге ие?
4. Тірі табиғаттың маусымдық дамуын зерттейтін ғылыми пэн 

атауы.
5. Өсімдіктерді бақылау қалай аталады?
6. Шашылған өсімдіктердің кеппешоп коллекциясы.
7. Өсімдіктер жайлы ғылымдар жиынтығы, биологияның бір 

саласы
8. Белгілі бір аумақта мекендейтін барлық жануарлар 

түрлерінің жиынтығының атауы.



V. Өз өлкеңіз бойынша қарастырыңыздар:
Емдік есімдіктер Емдік жануарлар

Қауіпті есімдіктер Қауіпті жануарлар

VI. Сұрактарға жауап беріңіздер:
1.Сирек кездесетін жэне жоғалып кету қаупі бар жануарлар, 

осімдіктер мен саңырауқұлақтардың түрлері туралы үнемі 
толықтырылп отыратын мәліметтер жинақталған ресми құжат?

2. Организмдердің систематикалық топтарының 
популяңиялар, түр, т.б. таралу аймагы?

3. Балықтарды зерттейтін зоологияның саласы?
4. Ағаш тектес өсімдіктер арнайы топырақта осірілетін 

территория?
5. Қүрғақ ортада тіршілік ететін организмдер?
6. Жануарлар арасында аурудың таралуы?
7. Қазақстандагы осімдіктердің түрлері?
8.Республика аумағында осімдіктердің таралуына жануарлар 

қалай әсер етеді?
9. Өсімдіктер пен жануарлар дүниесінің қалыптасуына 

климаттың қандай эсері бар?
Ю.Өсімдіктер мен жануарлардың қандай түрлері 

«Қазақстанның Қызыл кітабына» енгізілген?
121



ТАҚЫРЫП 5: Фенологиялық зерттеулер.
Фитофенологиялық және зоофенологнялық зерттеулер

Мақсаты: негізгі ұгымдарға аиықтамалар беру,
фитофеиологиялық жэне зоофенологиялық бақылауларды 
қарастыру, осы бақылауларды жүргізудің әдістері мен қағидаларын 
анықтау.

Өзіндік жұмысты ұйымдасіыру

I. Теориялық қайталау
Ағзалардың маусымдық тіршілігі туралы ақпаратты 

жинақтаудың өте ескі жэне осы уақытқа дейін негізгі эдісі - 
фенологиялық бақылаулар, яғни өсу мен дамудың жеке 
кезеңдерінің басталу уақытын визуалды тіркеу. {Фенология (грек 
тілінен. Ғаупо -  көрсетемін жэне Ь о ію х  -  ілім) -  жыл мезгілдерінің 
ауысуына жэне ауа райының өзгеруіне байланысты органикалық 
жэие бейорганикалық табиғаттың маусымдық дамуын зерттейтін 
ғылым}. Фитофенология (грек. фитон-өсімдік). Жеке органдардың 
дамуын немесе бүкіл осімдіктің даму ңиклын бақылауға болады. 
Сондай-ақ, өсімдіктердегі маусымдық өзгерістерғе, табигаттың 
басқа құбылыстарына байланысты олардың басталу уақытына 
бақылау жүргізуге болады. Бұл жағдайда тұтастай алғанда 
табиғаттың маусымдық динамикасы туралы толық әсер 
қалыптасады, табиғаттағы барлық маусымдық құбылыстардың 
өзара байланыс дэрежесі айқынырақ болады. Осындай бақылаулар 
арқылы құбылыстар күнтізбелік ретпен орналасып, табиғат 
күнтізбесін құрайды. Бақылау нэтижелері эдетте кестелер, 
графиктер, карталар түрінде керсетіледі, олар өте көрнекі жэне 
оқуға оңай. Бір табиғи аймақтың шегінде жылдық ңиклдің эрбір 
кезеңі белгілі бір, тек оған ғана тэн, маусымдық құбылыстардың 
жиынтығымен сипатталады. Өсімдіктер әлеміндегі маусымдық 
өзгерістер эсіресе айқын көрінеді, сондықтан өсімдіктер арасында 
эр маусымның көрсеткіші ретінде қызмет ететін бірқатар шағын 
топтар бөлінеді. Олар қазірғі кездегі табиғат жағдайын бағалау, 
маусымдық жұмыстардың уақытын болжау үшін (тұқымды себу, 
өсімдіктерді азықтандыру, зиянкестермен жэне өсімдіктер 
ауруларымен күресу жэне т.б.), табиғатты қорғау шараларын
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анықтау үшін қолданылады. Өсімдік дамуының келесі маусымдық 
фазалары бойынша бақылаулар жүргізіледі: бүршіктердің ісінуі 
жэне ашылуы, жапырақтары, гүлденуі (басы жэне аяғы), жемістер 
мен түқымдардың пісуі (сүтті, балауыз жэне толық пісу), 
жапырақтардың күзгі түсі, жапырақтың түсуі (басы және соңы). 
'Габиғат қүбылыстарын бақылауды халық шаруашылығының 
эртүрлі салалары пайдаланады, өйткені олар дамудың ғылыми негізі 
болып табылады. Фенологиялық бақылаулардың практикалық 
маңызы зор. Олардың негізінде белгілі бір ауыл шаруашылығы 
жүмыстарын жүргізудің, орман отырғызудың, жеміс ағаштарының, 
саңырауқүлақтардың, жидектердің түқымдарын жинаудың, сондай- 
ақ балық аулаудың, аңшылықтың оңтайлы мерзімдері анықталады, 
зиянкестердің жаппай дамуын болжайды жэне алдын алады.

ІІ.Төмендегі создерге анықтама беріңіздер:

Ксерофиттер -
Эфемерлер -

III. Ассоциативті картаны толтырыңыздар:
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IV. Кестені толтырыңыз және жанаураларды сипаттайтын кесте 
эзірлеңіздер

Өсімдік
қауымдастығы

Қалыптасу
жағдай

Жалпы
түрі

Өзіне тэң 
өсімдіктер

Қоршаган
орта
жағдайына
қалыптасуы

Орманды дала

Дала

Шөлейт

Шөл

Биіктік белдеу



ТАҚЫРЫП 6: Экономикалық-әлеуметтік-географиялық
зерттеулердін мақсаттары мен міндеттері. Туристік
қызметтегі аумақтық-ондірістік кешендер

Мақсаты: экономикалық-әлеуметтік-географиялық зерттеулер- 
дің мақсаттары мен міндеттерін анықтау, туристік қызметтегі 
аумақтық-өндірістік кешендердің ерекшелігін қарастыру.

Өзіндік жұмысты ұйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Зерттеудіц м ақсат ы-а эти ж е с і і ід е аумақтық-өндірістік 

кешендер қалыптасатын, халықты орналастыратын аймақ 
шаруашылығының барлық салалары, аумақтық бөліну, өзара 
байланыс туралы ақпарат алу. Бұл туристік жэне рекреаңиялық 
қызметті жоспарлау үшін қажет.

Әдебиет пен картографияны зерттеу әдістемесі, аумақтық- 
өндірістік кешендерді багалау. Мақсаты-туристік қызметке 
жарамдылығы.

Салыстырмалы географиялық талдау-туристік бизнес- 
жоспарды дүрыс багалайды және жасайды. Әдістеме: аймақтың 
статистнкалық материалы, динамика. Қазақстанда осы тақырыи 
бойынша монографиялар жеткілікті. Атластар, анықтамалықтар, 
кәсіпорынмен тікелей танысу. Өлкетану жаңа ақпарат алады.

Халықты зерттеу-қызыкш жэне маңызды, халықтың 
қалыптасу тарнхы-жүмыстың ажырамас бөлігі. Еңбек ресурстары - 
кез келген жүйенің шешуші қүраушысы. Халық-рекреаңия 
субъектісі.

Ха/ш^-белгілі бір аумақта түратын адамдардың жиынтығы.
Көрсеткіиипер-тарихи кезеңдер, этникалық қүрылым, 

демографиялық корсеткіштер, элеуметтік аспектілер.
Бүл кезеңдегі негізгі эдістер картографиялық, олшемсіз 

нүктелік бағалау, аналогтар жэне салыстырмалы географиялық 
қолданбалы болады.

Халықты зерттеу (жынысы, жасы жэне элеуметтік қүрылымы, 
өсімі, еңбек ресурстары, коші-қон үрдістері).

Халықтың аумақтық орналасуын жэне елді мекендердің 
түрлерін зерттеу.

Өлкетануды зерттеу үшін сенімді ақпарат коздері кез келген 
экімшілік деңгейдегі статистикалық материалдар болып табылады.
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Кәсіпорындардың барлық түрлері бойынша статистикалық есеп 
беру қалалар мен аудандар деңгейінде жүргізіледі жэне 
экономиканың қүрылымы мен зерттелген кезеңдегі өнім көлемі 
туралы мәліметтер алуга мүмкіндік береді. Бірқатар жылдардағы 
есептер экономикалық дамудың тарихы мен динамикасын 
көрсетеді, есеп айырысу кезеңіндегі АӨК өзгерістерін болжауға 
негіз болады.

Кәсіпорындармен тікелей танысқан кезде өлкетанушылар 
зерттеулерде жетіспейтін ең жаңа жэне сенімді ақпаратты алады.

Халықты зерттеу өлкетану зерттеулерінің маңызды жэне 
қызықты кезеңі болып табылады, өйткені халықтың қалыптасу 
тарихы өлкетанудың ажырамас бөлігі жэне объектісі болып 
табылады.

II. Қазақстан халықтарына сипаттама беріңіздер:

III. түи/.хіаі.^оу.к? мэліметтерін пайдаланып экономикалық- 
элеуметтік-географиялық зерттеулер жүргізіңіздер.
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Мақеаты: элеумеггік-географишіық, экономикалык-география- 
лыв; зерттеужерді білу.

Өзіндік жүмысты үйымдастыру

I. Теоршшық қайталау
Табиғи тсуристік-рекреациялық ресурстар екі топқа бөлінеді:
а) табиғи ортаның кураушылары бойынша: климаттық, су, 

орман, тау.
б)функционалдық мақсаты бойьшша: сауықгыру, танымдық, 

спорттық.
Әлеуметтік-экономикстык ресурстарга тарихи-мәдени 

объектілер (ескерткіштер мен мемориалдық орындар, муражайлар 
жэне т.б.) және құбылыстар (этнографияльгқ, саяси, өндірістік) 
жатады.

Туризмді дамыту үшін каржылык, материалдык жэне еңбек 
ресурстары кажет екенін есте үстаған жөн. Сондықган 
рекреацюшық ресурстардың мүндай жіктел}'і бар, оларды тікелей 
жэш; жанама деп бөледі.

Рекреациялык ресурстарды корытынды бағаяау және 
рекреациялық қызметті үйымдастыру мүмківдіктерін болжау үшін 
ақпаратты бейнелеудің кешенді картографиялык әдісі қолданьшады. 
Картографиялық эдіс туристік-рекреациялық ресурстардың барлық 
түрлерінің сипаттамаларьш біріктіруге және олардьщ қолданыстағы 
инфрақүрылымдар аясында аумакгық бөлінуін көрнекі түрде 
көрсгтуге мүмкіндік береді.

Бепгілі бір аішацтың экономикасын сипаттайтын ақпаратты 
таңдау, оның экономикалъщ жэне рекреациялык мүмкіндіктері 
арасындагы цатынасты келесі қүрътымга сәйкес жүргізген жөн:

].. Аудан шаруапшлығының жалпы сипаттамасы, оның 
облыстың, республиканың, шектес мемлекеттердің 
шаруашылығындағы орны. Бүл бөлімде мынадай көрсеткіштерді 
беру қажезг: салалардың құрылымы, өнім өндірудегі мамандану, 
көрп і аудандармен өндірістік-шикізат байланысы, шаруашылықтьщ 
экономикалық тиімділігі (иіығындылық немесе пайдалылык) жэне 
т. б.

ТАҚЫРЫП 7: Әлеуметтік-географиялык зерттеулер
Экономикалық-географиялық зерттеулер
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2. Ауданның табиғи жағдайлары мен табиғи ресурстары жэне 
оларды шаруашылыж бағалау.

Табиги жагдайлар, аумақтың географиялық жағдайының, 
табиғи ресурстардың жәие географиялық ортаның басқа 
кұраушыларының жиьштығы (геологиялық күрыдым, рельеф, 
климат, өзендер, көлдер, өсімдіктер мен жануарлар әлемі). Табиғи 
жағдайлар өлкетанудың маңызды объектілері болып табылады және 
өндірістің орналасуына, халықтың қоныстануына, рекреаңияға жэне 
адам қызметінің басқа да нысандарына тікелей әсер етеді.

Табиги ресурстар, қоғамның материалдык және мәдени 
қажетгіліктерін қанағаттандыру үшін әлеуметтік өндіріс үрдісінде 
колданылатын табиғи жағдайлардың барлық жиынтығының бөлігі. 
Табиғи ресурстардың негізгі түрлері: күн энергиясы, жер ішіндегі 
жылу, су, жер минералды ресурстары, өсімдіктер, жануарлар 
элемінің өсімдіктері.

3. Аудан шаруашылыгын дамыту туралы қысқаша тарихи 
анықгама.

4. Аудан халкы туралы мәліметтер.
5. Экономиканың сипаттамасы жэне оның алдағы жылдардағы 

даму мүмкіндіктері. Зерттеудің осы кезеңін орьшдау экономиканьщ 
салалары бойынша ақпараттык-аныктамалық жэне статистикалық 
материалдарды үсынудың жалпы қабылданған жүйесі бойынша 
жүзеге асырылады.

П. Төмендегі сурақтарға жауап беріңіздер:
а) Табиғат ресурстары дегеніміз не?
ә) Табиғат ресурстарын қандай топтарға бөлуге болады?
б) Өздерің тұрған жердің экологиялык жағдайы қалай?
в) Қоршаған ортаға көп зиян келтіріп жатқан жергілікті 

кэсііторьщцарды анықтаңдар.

III. Казақстан облыстары бойынша табиғат ресурстарының 
түрлеріне сипаттама беріңіздер.

IV. Атласты жэне қосымша әдебиеттерді пайдалана отырып, 
төмендегі жоспар бойынша Қазакстанның экологиялык 
дағдарыстағы аудандарын анықтап, карта -  сызба 
құрастырыңыздар.
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Дағдарыс тудырушы себептер:

1. хсалалык енеркісіп
2. сумен ластану
3. тау -  кен өнеркәсібі
4. ауыл шаруашылығы
5. селитебті
6. радиоактивті қалдь. қтармен
7. антропогендік
8. аридтену (шөлге айналу)

V. Еліміздегі экологиялық мэселелер қалай шешімін табуда?

VI. Еліміздің эрбір азаматы табигатты қорғауы үшін не істей 
білуі керек?
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ТАҚЫРЫІІ 8: Туристік қызметтегі инфракурылым.
Туристік кы зм еп егі әлеумеггік-экономикалык ресурстар

М ақсаты: негізгі уғымдарға аныктамалар беру, іуризм
инфрақұрылымының негізгі курамдастарын қарастыру, туристік; 
кызметтегі әлеуметтік-экономикалык ресурстарды анықтау, 
инфракурылым мен әлеуметтік-экономикалык ресурстардың өзара 
байланысын аныктау.

Өзіндік жүмысты уйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Инфрақурылым экономикада жэне кез келген аймаі; 

тұргындарьшың өмір сүруіне белгілі бір жагдайларды қамтамасы;-: 
етуде өте маңызды рөл атқарады. Ол өнеркәсіптік,. 
ауылшаруашылық өндірісі мен туризм индустриясынын; 
калыгггасуына айтарлықгай әсер еткенімен, аумақтьщ мамандануын 
анықтамайды. Материалдьщ ендірістен айырмашы лығы. 
инфрақүрылымның жеткілікті нақты анықталған аумақгьщ сипаты 
бар, туризм индустриясының мамандануьш анықтайтын 
өнеркэсіптік кәсіпорындардың жүмыс істеуін қамтамасыз етеді. 
Инфракүрылым келесі белгілермен сипатталады:

- инфракұрылым элемештері материалдық күндылықтарды 
өндірмейді, тек оларды өндіруге кажетті алғышарттарды жасайды;

- кұрылымдык-функңионалдық обьеісгілер мен инфрақүрылым 
объектілерінің тиімділігі материалдық өндірістің үздіксіз дамуы 
мен жетілдірілуімен тыгыз байланысты;

инфрақұрылым тиісті табиғи, экономикалық жэне 
рекреаңиялық ресурстары, і’еографиялык орналасуы бар аумакты 
толық және үтымды экономикалық пайдалануға ьпщал етеді, оны 
элеуметтік-экономикалык дамудың маңызды ресурсы ретінде 
қарастыруға болады.

Рекреациялык инфраісұрылымды дамытудың негізгі міндеті 
оның сапалық және сандық синаттамаларын элемдік стандартгар 
деңгейіне жеткізу болып табьшады.

Бүгінгі таңда Қазақстан заманауи туристік индустрияның 
барлық қажетті инфрақүрылымьш күруға міндетті. Туристердің 
бізге келуін қаласак, біз бұл бағыттагы көптегеи тәсілдерді шүғыл
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түрде қайта қарауымыз керек: визаларды беру қүны мен мерзімінен 
бастап ірі туристік демалыс және ойын-сауық орталықтарын салуға 
дейін. Көптеген мемлекеттік органдар мен облыстық атқарушы 
органдар туризмді дамытуға мүдделі болуы керек, өйткені туризм 
ортүрлі салалардағы қызметтер мен өндірістің үлкен спектрін 
қамтиды.

II. Туристік жүйе қүрылымын талдаңыздар:



III. Туризм инфракұрылымының жіктелімін толтырыңыздар:

ТУРИЗМ ИНФРАҚ¥РЫЛЫМЫ

Орналастыру
орындары

Тамақтану
кәсіпорындары

і

Коммуникациялық
база

Ілеспелі база

~ Г

IV. Инфрақұрылым мен элеуметтік-экономикалық ресурстар- 
дың өзара байланысын анықтаңыздар

%
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ТАҚЫРЫП 9: Тарихи өлкетану негіздері.
Мұрағаттар.

Мақсаты: тарихи олкетанумен, оның негізгі мақсаты мен 
міндеттерімен танысу, археология, мұрағат, топонимика, сәулет, 
мұражайтану сиякгы неіі и і ұғымдардың мэнін қарастыру.

Өзіндік жұмысты ұі іымдастыру

I. Теориялық қайтаяау
Тарихи өлкетанудың максаты мен міндеттері тарихи 

ескерткіштерді. мэдениет мұрағаттарын, сәулет ескерткіштерін, 
археологияны, топонимиканы, ономастиканы, гидронимияны, 
орономиканы зертгеу, сактау болып табылады.

Тарихи-Ъця ауданның, қаланың немесе ауьпідың белгілі бір 
бөлігінде тарихи жэне мэденн ескерткіпггерді сақгауды зертгеу 
міндетгері бар салалык өх кетанудың ажырамас бөлігі..

Тарих ескерткіштері-яса маңызды тарихи оқигалармен, қоғам 
мен мемлекеттің дамуымен, азаматтык жэне ¥лы  Отан 
согыстарымен, ғылым мен техниканың, хальисгар тұрмысьтың 
дамуымен, аса көрнекті саяси, мемлекеттік. әскери кайраткерлердің, 
халық батырларының, ғылым, эдебиет және өнер қайраткерлерінің 
өмірімен байланысты ғимараттар, кұрылыстар, естелік орындар мен 
затгар.

Археология- бұл тарихты материалдык ескерткіштер бойынша 
зергтеу. Бұл кұрделі заманауи ғылым, оның әдістерін тек жақсы 
дайындалған маман ғана игере алады. Қазба жұмыстарын физика 
немесе химия эксперьменті ретінде қайталауға болмайды. 
Сондықтан қазба жұмыстарын жұргізу тек археология мамаңдарына 
ғана сеніп тапсырьшады.

Археология ескерткіштері-капашықіар, корғандар, ежелгі 
коныстардың, бекіністердің, өндірістердін, каналдардьщ, 
жоодардың қалдықтары, ежелгі жерлеу орындары, тас мұсіңдер, 
жартастагы бейнелер, ежепгі затгар.

Графикалық жэне турлі-түсті эскиздер болуы мүмкін, олар 
ескзрткіштің сыртқы түрін дэл көрсетуі керек.

Мұрағаттар. - Мүрагат -  Орталық мемлекетгік йіұрағат 
белгілейтін кұжаітар лсиынтьны, Карточкалар, корлар жэне т.б.



Өлкетануда жеке тарихи кұбылыстарды жэне жаллы тарихи 
үрдісті тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін мүрагаттъщ 
қүжаттар маңызды дереккөз болып табьшады.

Белгілі бір мекемелердің (үйымдардың, кэсіпорындардьщ) 
немесе бір-бірімен тарихи байланысы бар түлғалардың қызметі 
нәтижесінде қалыптасқан мемлекеттік, саяси, ғылыми, 
экономикалық, мэдени маңызы бар күжаттық материаддар кешені 
мүрагат цоры деп аталады.

Архитектура. Өнер ескерткігитері-монументалды, бейнелеу, 
сэндік-қолданбалы жэне өзге де өнер түрлерінің туындылары;

сзулет және қала күрылысы ескерткііитері~а:у&ші'път,, 
өнеркэсіптік, эскери, діни сэулет, эскери сэулет қүрылыстары; 
сәулет ансамбльдері мен кешендері, тарнхи орталықтар, орамдар. 
алаңдар, көшелер, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі 
жоспарлануы мен күрылысыньщ қалдықтары.

Топонимика. Туган өлке тарихын зерттеудіц тагы бір 
мацызды көзі — топонимика.

Топонимика — жер-су атаулары, тарихы, мағынасы туралы 
ғьшым. Топонимдердің 4 түрі бар:

1 - табиғат кұбылыстары,
2 - елді мекендер,
3 - өнеркэсіптік,
4 - әлеуметгік-экономшсалық жағдайлар.

II. Ерте заманнан қазіргі заманға дейінгі географиялык зерт- 
теулерді кестеге толтырыңыздар.

№ Зерттеген саяхачшьшар Уақыты Зерттеген жерлері мен 
еңбектері

I. Ежелгі 
Геродот 
Страбон 
Птоломей 
Чжан Цянь, 
Сюань - Цзан
II. Орта
Әбу Насыр әл - 
Фараби
Махмуд Қашғари 
Елюй Чу —Цай, 
Чань Чунь 
Плано Карпини % і
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Вильгелъм де Рубрук
III. Жаңа
П.С.Паллас.
И.П.Фальк,
И.П.Рычков,
И.Муравин,
А.И.Бутаков, 
Г.С.Карелин, 
П.П.Семенов -  Тян -  
Шанский,
Н.А.Северцов.,
И.В.Мушкетов,
А.Н.Краснов,
Л.С.Берг,
Ш.Ш.Уэлиханов
Н.Л.Корженевский,
И.П.Г ерасимов,
М.Д.Пономарев,
П.Н.Лебедев,
К.Д.Глинка,
Қ.И.Сэтбаев

Ш . Орталык мемлекетгік мұрағат къізметімеи танысыдыз.

IV. Топонимикалық создік жасаңыздар
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ТАҚЫРЫП 10: Сәулет ескерткіиітері жэне археология
негіздері

Мақсаты: такырытт боііынша негізгі анықтамалар беру, 
археологияның мәні мен негіздерін карастыру, ескерткіштердін 
жіктелімімен танысу, сәулет ескерткіштерінің өлкедегі туризм мен 
өлкетану дамуымен байланысын аныктау.

Өзіндік жұмысты ұйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Археология-материалдык деректерден адамзаттың тарихи 

өткенін зертгейтін тарихн пән. Археология-материалдық дэлелдер 
бойынша адамзаттың өткенін зертгейді. Кейбір археологтар 
археология кең гылыми пәннің саласы деп санайды. Мысалы, 
Британ мектебіне жататьш зерітеушілердің көшнілігі археологияны 
тарихтың бір бөлігі деп санайды. Үлыбританияның көптегек 
университеттерінде археология курсы тарих факультеттерінде 
оқытылады, баскаларында тәуелсіз археология факультеттері бар. 
Американдық мектептің археологтары, керісінше, археологияда 
антропология саласын кореді, нэтижесінде археология курсы кеп 
жагдайда антропологиялык фаісультеттердің бағдарламасына енеді. 
Ежелгі археология мамандары кейде өз мамандыктарын 
классикалық ежелгі ғылым немесе өнер тарихы саласы ретінде 
карастырады.

Археология салалары. Әдетте, археология гылымы тым 
аукымды және оның барлык салаларында бірдей біліктілікке қол 
жеткізу мүмкін емес. Бұл мамандану археологияның бірнеше 
салаларының қалыптасуьша экелді. Ең алдымен, алғашқы (тарихка 
дейінгі) археология мен тарижи кезең археологиясын ажырату 
керек.

Материалдық дереккөздердін - б.үл өндіріс қүралдары жэне 
олардың көмегімен жасалган материалдық игіліісгер: гимарачтар, 
қару-жарақ, зергерлік бұйымдар, ыдыс-аяқ, өнер туындылары - 
адамның еңбек әрекетінің нзтижесі. Материалдық дереккөздер 
жазба деректерге караганда, тарихи оқигаларды тікелей 
баяндамайды, олардың негізінде жасалган тарихи тұжырымдар 
ғылыми қайта қүрудың нзтижесі болып табылады.

Жазу шамамен 5000 жыл өмір сүреді жзне адамзат тарихының 
алдыңгы кезеңі (сонгы мәліметтер бойынша, шамамен 2 миллион
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жыл) археологияньщ дамуымен ғана белгілі болды. Археологтар 
ғылым үшін алғашкы 2 мың жыл ішінде жазбаша дереккөздерді 
(египет иероглифтері, сызықғық Грізк жазуы, Вавилон сына жазуы) 
ашты. Археология жазба пайда болған дәзфлер үшін де, ежелгі 
жэне ортағасырлық тарихты зерттеу үшін де маңызды, өйткені 
матерналдық дереккөздерді зертгеуден алынған ақпарат жазбаша 
ақпаратхардың дереісгерін айтарлыктай толықтырады.

Сәулет ескерткіші (қала қүрылысы) — ұлттық немесе 
халықаралық маңызы бар материалдық жэне рухани
шьпармаппьшьщтың жьшжымайтын (сәулет қүрылыстарынын ішкі 
жэнг сыртқы бөліктері) кернекті объектісі.

II. Сәйкестендіріңіздер:

Кесене Купол
Ғимг.рат Особенность
Тіркслген Здание
Тарихи ескертмштер Мавзолей
Ерекшелік Истроические
Күмбез Реғестрировать

Жауабы
Ғимарат Здание
Тірксліен Регестрировать
Тариш ескерткіштер Исторические памяггники
Ерекілеяік Особенность
Күмсез К-упол
Кесене Міівзолей

][Ц. Сүраі;тарға жауап беріңіздер:

1 .Керей мен Жәнібек ескерткіші 2010 жылы қай қалада ашылды?
2.Пегропавл каласында қай ханның резиденциясы орнапасқан?
3.Түіэкістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі қай 
билеушінің бұйрығымен түрғызылған?
4.2007 жылы Нүр-Сүлтан қаласында қай батырдың ескерткіші 
ашылды?
5. Қазақстанда қаетпа тарихи ескерткіштер бар?
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IV. Сэйкестендіріңіздер:
№ Ескерткіш Қай жьш ғасырға 

жатады
1 Айша-бибі ХІІ-ХІІ
2 Алаша хан кесенесі ХІ-ХІІ
3 Арыстан баб кесенесі XII
4 Бабадяса Хатун кесенесі ХІ-ХІІ
5 Қалншн-Ахун медресесі XIX ғ аяғьгада
6 Қожа Ахмет Йассауи кесенесі 1397
7 - Козы Қөрпеш- Баян сұлу Х-ХІ
8 Махамбет Өтемісұлының жерленген жері 1846
9 М. Хайдар Дулати ескерткіші 1998

V. Сәйкестендіріңіздер:
Кесенелер Орналаскан жері
Айша бибі кесенесі Жезқазған
Қарахан кесенесі Түкістан
Жошы хан кесенесі Тараз
Алаша хан кесенесі Қарағанды
Қожа Ахмет кесенесі Тараз
Бабаджа Хатун кесенесі Тараз

VI. Кроссвордты шешіздер:
1

2

4

5

6

7

8

9



1) Кең мағынада -  елдің халыктық- мәдени мұрасының 
жалпылама атауы қалай талады? (Ескерткіш)

2) Түркістан қаласынан 30 км жерде Икан аулында орналасқан 
тарнхи- ескерткіш? (Жүсін ата)

3) Нұр-Сұлтан қаласының ғапплқтар саябағында қандай мүсін 
бейнеленген? (Алтын жүрек)

4) Берел ауылының оңтүстік-батысында 7 км жерде орналасқан 
оба? (Берел)

5) Көне Отырар жеріндеғі сәуяет өнері ескерткіші? (Арыстан
баб)

6) Қазақстан тарихындағы Отан қорғаушыларына, ержүрек 
батырларына қойылған Нүр-Сүлтан қаласындағы монумент? (Отан- 
ана)

7) Бүл сәулет онері Қазакстан Тзуелсіздігінің 20 жылдығьшың 
белғісі? (Мәнгілік ел)

В) ҚР-ның Елордасы Нүр-Сүлтан қаласьшда орналаскан 
монумент 2009 жылы ашылған ? (Қазақ елі)

9) ХІ-ХІ1 ғ сэулет өнерінің корнекті ескерткіші Жамбьш 
облысында орналасқан? (Айша бибі кесенесі)
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Мақсаты: Жергілікті жердің топонимикасын зерттеу және 
сипаттама беру. Картамен жұмыс жасау. Тапсьфмалар орындау 
арқылы студенттердің білімін жетілдіру.

Өзіндік жүмысты ұйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Ономастика, барлық тұрлердің жалқы есімдері, олардың дамуы 

мен қызмет ету заңдылықгары туралы ғылым. Негізінен 
лингвисгакалық, ономастика аталып өткен объектілердің 
ерекшеліктерін және олардың атауларына байланысты дәстүрлерді 
анықтауға көмектесетін тарихи-географиялық, этнографиялық, 
мэдени, соңиологиялық, эдеби қүраушыларды қамтиды, бүл 
ономастиканы тіл білімінің шеңберінен шығарып, оны дербес пэнге 
айналдырады, негізінен лиш'вистикалық әдістерді пайдалана 
отырып, гуманитарлық гылымдар кешенімен, сондай-ак Жер жэне 
Ғалам туралы ғьшымдармен тығыз байланысты.

Жалқы есімдер табиғатта және қогамда болып жатқан 
өзгерістерге айқын эсер етеді, сондықтан жалқы есімдер 
мэтіндердің, сондай-ақ тарихи жэне археологиялық ескерткіштердің 
хронологы бола алады. Жалқы есімдердің ерекше консерватизмінің 
арқасында олар тілдің анағүрлым көне күйінің айғақгарьш сақгай 
отырып, өздері жасалған дэуірден аман қалады жэне тек тілдік 
эдістермен алуға болатын үлкен тілдік жэне тілден тыс 
ақпаратгарды қамтиды.

Ономастика багыттары:
Топонимика-географиялық объектілердің тиісті атауларын 

зерттейді (Қазақстан, Касгхий теңізі, Алматы, Тәуелсіздік даңғьшы, 
Ертіс өзені, Балқаш көлі).

Антропонимика - адамдардың есімдерін зерттейді (Талғат 
Бигельдинов, Мүқтар Әуезов). Антропонимика халықтық жэне 
канондық жеке атауларды, сондай-ақ бір атаудың әртүрлі 
формаларын: әдеби жэне диалект, ресми жэне бейресми ажыратады. 
Әр дэуірдегі эр этностың өзіндік антропонимикасы бар-жеке 
есімдердің тізілімі. Антропонимдер жиынтығы антропонимия деп 
аталады.

ТАҚЫРЫП 11: Ономастика. Топонимика
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Космонимика - ғарыш кеңістігі аймақтарының атауларын- 
пюқжұлдыздарды, галактикалардың (Андромеда галактикасы) 
атауларын талдайды.

Астронимика -  ғарыш объектілерінің немесе жеке аспан 
денелерінің атауларын зерттейді (Күн, Ай, Меркурий, Галли 
кометасы, Керестің ергежейлі планетасы, Сириус жүлдызы).

Зоонимика-жануарлардың өз атаулары мен лакап аттарымен 
(Шарик, Мурка, Бритни, Беся, Арнольд, Букингем) айналысады.

Хрематонимика -  мэдени мүралардық жалқы атаулары 
(«Орлов» алмасы, Дурандал Ғылымы, «Гамаюн» зеңбірегі).

Карабонимика-кемелердің жэне қайықтардың (Аврора, Варяг, 
Бородино, Меркурийдің естелігі) есімдерін зерттейді. Алексушин 
бүл терминді бүрын үсынылған "наутонимика" жэне "каронимика" 
терминдерінің орнына үсынды.

Эргонимика-адамдардың іскерлік бірлестіктерінің атауларын 
зерттейді. Мысалы, эмпоронимдер - дүкендердің атаулары, 
фирмонимдер - фирмалардың атаулары. Бүған барлар, кафелер, 
шаштараздар, бильярд клубтары, кэсіподақтар жэне т. б. атаулар 
кіреді.

Прагмонимика-эр түрлі тауарлардың атауларын зерттейді. 
Мысалы, парфюмерлер-парфюмерлік өнімдердің, хош иістердің 
атаулары ("Сһапеі", '7 ' ас1оге","Ғаигеп"), чоконимдер - шоколад 
онімдерінің атаулары ("Қара-қүм")

II. Мэтінді толықтырыңыздар:

ТОПОНИМ - (географиялық атау, географиялық есім) онимдер
бөлігі. Жердегі табиғи нысандардың ________  атауы жэне белгілі
аймақта (қала, ауыл, аумақ, мемлекеттің бөлігі ретінде, байланыс
жэне т. б.) тіркелген, ______ _ тікелей әрекетінен қалыптасқан
нысандар: гидроним, ойконим, ороним, спелеоним, хороиим, 
урбаноним, дромоним, агрооним, дримоним, инсулоним, некроним, 
т. б.

ТОПОНИМИКА (грек. Торок-орын, опута-атау) —
ономастиканың ______________  зерттейтін саласы; топонимика
_______ _ атауларының қалыптасу себептерін, ________________
ерекшеліктерін, даму жолдарын жэне қолданылу мәселелерін жан- 
жақты зерттейді.
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III. Сәйкестендіріңіздер:

1. Гидроним
2. Патроним
3. Фитоним
4. Мифоним

5. Несоним

6. Топоним 
семантикасы
7. Ономастика

а) географиялық атаулар мәні, сипаты, мазмұнын зерттеу 
ә) түрлі жалқы есімдерді зерттейтін тіл білімінің бір бөлігі.
б) аралдардың өзіндік аттары
в) табиғи және адам қолымен жасалған су нысандарының 
жалқы атауы.
г) адам атына әкенің немесе атасының есіміне байланысты 
қойылған атаулар жиынтығы.
ғ) нақты географиялық нысан аттарының жиынтығы.

д) аңыз-ертегілер, жырларда кездесетін ономастикалық 
кеңістік атаулары.

. Номенклатура е) эр түрлі өсімдіктің жалқы атауы.

IV. Гидронимдерді картаға белгілеңіздер:7 нысаннан кем емес.



V. Берілген эрітердеи өлкетануга байланысты сөз 
кұр астырьщыздар:

п с н О г Е о Г и я

Е э т Г р о л Г У м

Л Е о н А я Т д !.( Ь Б

Р т м и ф и А т л О

Е А У 3 и Т Н й Е М

К Р Е м р У У п 3 У

И Ц А д ш А Т о и А

я л А н т Ф Е н ц Л

VI. Сөзжүмбақгы шешіңіздер:



Сүракгар:
1 .Белггіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут 

бойынша жасалатын саяхатты камтитын туристік кызмет 
көрсетулер кешені дегеніміз не?

2. Қала ішндегі нысанның (данғьш, көше, ьлқшам аудан, 
қиьшыс, бульвар) жалкы атауы?

3. Қазақ өлкесін зерттеу жұмыстарына өз үлестерін қосқан орыс 
географы, ІІетербург ғыльм академиясының академигі?

4. Жағалауға жақын орналасқан нысанның (тас, риф, шығанақ) 
жалқы есімі?

5. Белгілі бір өңірдің табиғатын, халкьш, шаруашылығын, 
тарихын, мәдениетін зерттеумен шұғылданатын ғьшым мен 
мәдениет саласы?

6. “Қозы Көрпеш-Баян сұлу” ескерткіші қандай ескерткіш 
тұріне жатады?

7. Шаршауды тоқгату, психикалық, физикалық жэне 
интеллектуалдьвқ күшті калпына келтіретін психофизикалық 
проңесс?

8. Уакытша болатын елге (жерғе) жиырма төрт сағаттан бір 
жьшға дейінгі кезеңге келетін жэне ақылы қызметпен айналыспай, 
сол елде (жерде) кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға?

9. Латын тілінен аударғанда «қалпына келтіру» деген мағынаны 
білдіреді?

10. Өлке ерекшеліктеріне байланысты, өлке тарихы мен онда 
өмір сүрген белгілі адамдардың өміріне байланьісты деректер 
жинау т.б. жұмыстармен айналысатын өлкетану түрі?

УП. «Өз өлкемнің топонимикасы» тақырыбына эссе 
жазыңыздар.
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М ақсаты: такырып бойынша негізгі ұғымдарды карастыру, 
муражайтану негіздерін зерделеу, туристік-өлкгтану қызметіндегі 
муражайганудың рөлін анықтау.

Өзіндік жұмысты ұйымдастыру

I. Теориялық қайталг.у
Мұражайлар деп (гргк. тизеіоп - музаға арналған орын, муза- 

ғибадатханасы)- тиза -  муза) -тарихты, матершшдық жэне рухани 
мэдениетті меңгеретін, сақтайтын, зерттейтін жэне насихаттайтын 
ғыяыми, ағартушьшық о:ку орындары -  бастапқы табиғат пен адам 
қоғамының дамуы туралы білім көздерін ұсынады. Мұражай 
экспозицияларымен танысу адамға әртүрлі тарихи дәуірлер мен 
халықтардың ескерткіштерін салыстыруға, үлтгык мэдениет пен 
өнердің даму үрдісін қабылдауға мүмкіндік береді.

Мүражайтанудың ғылым ретінде қалыптасуына үлес қосқан 
Дрезден “Жасьш күмбез” мұражайының директоры Дж. Грассе 
(1883 ж.) болды. Өзі неі ізін салған “Музеология жэне кітаптану” 
журналында мұражайтавуды жаңа ғылыми пәк ретінде көрсетіп, 
к о і  амдык пікірді калыпта.стыру мақсатын көздеген ол, “Музеология 
ғькшм ретінде” атты мақаласын жарыққа шығарды. Осылайша 
“музеология” термині ғьшыми айналымға енгізіліп, ресейлік 
дэстүрде бұп сөздің баіамасы “музейтану” боады. Мұражай ісі 
қоіамдағы өзгеріс;термен, тығыз байланыстағы ерекше сала. Ол 
ғылымның, білімнің, мәд<;ниеттің қалыптасуына тікелей эсер ететін 
ғылыми мекеме.

Мұражайдың көмекші қоры эртүрлі ескертісіштерді түсіндіру 
немесе оларды ауыстыру үшін құрылады.

Негізгі қордың барлық заттары жоғалған немесе бүлінген кезде 
қайтарылмайды, тіпті егер олар бірнеше данада болса да, өйткені 
олар тарихи дереккөз ретінде ерекше болып табьшады.

Қосалқы материал қаііталануы немесе ауыстырылуы тиіс.
Өлкетану мұражайларының негізгі қорының кұрамына мыналар 

кіреді:
1. Заттардьщ келесі '.'оптарына бөлінетін заттай ескерткіштер: 

А) еңбек кұралдары, өнеркэсіптік нсабдық немесе оның бөлшектері;
б)қару; в) нумизматика; г) тұрмыстық заттар.

ТАҚЫРЫП 12: Мү)эажайтану негіздері
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2. Бейнелеу махериалдары: өнер туындылары, фотосуреттер, 
сызбалар, жоспарлар, карталар.

3. Жазбаша дереккөздер: кітаптар, газепер, құжаттар,
колжазбалар.

4. Табиғи ескерткіштер: топырак үлгілері, қазбалар, флора мен 
фауна ескерткіштері.

II. Қазақстан тарихи-елкетану мүражайларын танып-білу керек.
1. Семейдің облыстық тарихи - өлкетану музейінің қүрьшу 

тарихы қандай?
2. Қостанай облыстьіқ тарихи-өлкетану музейінің құрылу 

тарихы қандай?
3. Жамбыл облыстык тарихи-өлкетану музейінің қүрылу 

тарихы қандай?
■: 4. Маңғыстау облыстық тарихи - өлкетану музейінің қүрылу
тарихы қандай?

5. Оңтүстік Қазақстан обл истық облыстық тарихи - өлкетану 
музейінің құрылу тарихы қандай?

6. Жезқазған облыстык тарихи - өлкетану музейінің құрылу 
тарихы қандай?

7. Қызылорда облыстьж тарихи - өлкетану музейінің күрылу 
тарихы қандай?

8. Ақтөбе облыстық гарихи - өлкетану музейінің құрылу 
тарихы қандай?

9. Солтүстік Қазақстан облыстык тарихи - өлкетану музейінің 
құрылу тарихы қандай?

10. Қарағанды облыстық тарихи - өлкетану музейінің кұрылу 
тарихы қандай?

III. Сәйкестендіріңіздер: 
Жамбыл обяыстьщ тарихи-

1 өлкетану мүражайы. Тараз 
қаласында қашан аіііылған? 
Мүражайдып нсгізгі

2 ғимараты бүрынғы саудаі ср Т. Л. 
Аркельдің үйівде орналаскан, бүл 
қай мұражай?
Қостанай обдыстық тарихй-

3 влкетану мүражайы қай зкылы 
ашылды?

4 Мүражайдың қалыптасуы мен

В

1915 жьшы 1 тамызда

Семейдің облыстық тарихи- 
өлкетану музейі

Солтүстік Қазақстан облыстық 
С тарихи-өлкетану мүражайы

В 1931 жылы ^
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дамуына атақты ғалым 
шығыстанушы М.Е.Массон мен 
жергілікті аймақтанушылар 
В.П.Тризна, И.К.Шпота, 
М.А.Быков, М.И.Мекленбурцев, 
т.б. еңбектері зор, бұл қай 
мұражай?
Бұл мүражайдыц жалпы көлемі —

5 940,3 ш.м, экспозиция — 413,2 ш.м,
қор сақтау бөлімдері — 129,2 ш.м. 
1883 жылы саяси жер аударылған 
орыс демократтары Е.П.

 ̂ Михаэлис, М.И. Долгополов, П. Д. 
Лобановский және қазақ халқының 
ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 
бастамасымен қүрылған музей.

 ̂ Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайы қашан құрылды?
1932 жылы ашылып, 1938 жылы 
облыстық өлкетану мұражай 

д дәрежесіне ие болды, ал 1964
жылдан бастап мұражайдың атауы 
тарихи-өлкетану деп өзгертілген 
мұражай.
Негізі 1975 жылы қаланды.
1981 жылы 19 ақпанда алғашқы

9 тұрақты экспозиция келушілерге 
көрсетіле бастады. Бұл қай 
мұражай?
Қызылорда облыстық тарихи -

10 өлкетану мұражайьт қай жылы 
ашылды?

1929 жылы
Е

Қарағанды облыстық тарихи- 
өлкетану мұражайы

Ғ

^ Жезқазған облыстық тарихи- 
өлкетану мұражайы 
1939 жылы

Н

Оңтүстік Қазақстан облыстық 
тарихи -  өлкетану мұражайы

I

Маңғыстау облыстық гарихи - 
I өлкетану музейі

IV. Сөзжумбақты шешіңіздер:
м

¥
Р
а
ж
а
й
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Сщрақтар:
1. Ресейдегі элемге эйгілі мұражай? (Эрмитаж)
2. Тарихи маңызы бар қүжаттар сақталатын мекеме? (мүрағат)
3. Париждегі 350 мың экспонаты бар мүражай? (Лувр)
4. Испаниядағы атақты мүражай? (Прадо)
5. Лувр мұражайы қай қалада орналасқан? (Париж)
6.«¥рпақ пен уақыттың байланысы» деген атау алған 

телефондар мүражайы қай қалада орналасқан? (Астана)
7. Семей қаласындағы мүражай? (Абай)

V. Суретте қандай мүражайлар көрсетілген?



Сурет 5.

VI. Өз өлкелеріңіздің тарихи-әлкетану мұражайы жайлы эссе 
жазыңыз.
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ТАҚЫРЫП 13: Мұражайлардың түрлері мен жіктелуі. 
Қорлар және табиғи ескерткіштер

Мақсаты: мүражай түрлерімен танысу, қорлар мен табиғи 
ескерткіштерді зерттеу, мүражайлардың жіктелуін қарастыру. 
Мүражайды қоғамдық-әлеуметтік ииститут ретінде көрсету. Көне 
тарих пен бүгінімізді жадымызға сақгап отыратын, көп салалы 
жәдігерлердің иесі мүражайлардың өзіндік тарихын болашақ 
үрпаққа таныту жэне насихаттау.

Өзіидік жүмысты үйымдастыру

I. Теориялық қайталау
Мүражайларды жіктеу-бүл мүражай желісін үйымдастыру мен 

дамыту жэне мүражай қызметін жүзеге асыру үшін маңызды 
белгілерге сэйкес топтастыру деген соз. Қазіргі заманғы 
мүражайтану мүражайларды жіктеудің бірнеше жүйесін үсынады: 
қызмет ауқымы бойынша (орталық, оңірлік, жергілікті 
мүражайлар); меншік нысаны бойынша (мемлекеттік, 
ведомстволық, қоғамдық, жеке); экімшілік-аумақтық белгісі 
бойынша (республикалық, өлкелік, облыстық, қалалық, аудандық 
жэне т.б.).

Ғылыми-зерттеу мүражайлары (академиялық мүран<айлар) 
көбінесе ғылыми мекемелерде қүрылады. Мүндай мүражайға, ең 
алдымен, ғылыми зерттеулерді үйымдастыруға негіз болатын 
коллекңиялар қажет. Қорларды қалыптастыру жэне оларды 
зерделеу (яғни, ол ең алдымен ғылыми жэне қүжатт^амалық, 
кауіпсіздік жэне зерттеу функцияларын орындайды) оның 
жүмысындағы басты нәрсе болып табылады. Мүндай мұражайда 
экспозициялық жэне көрме алаңдары мүлде болмауы, 
экспозициялар ұйымдастырмауы, көрмелер өткібеуі мүмкін.

Оқу мұражайлары ең алдымен тәрбиелік функцияны шешуге 
бағытталған. Әдетте, олар мектептерде, жогары оқу орындарында 
жэне басқа оқу орындарында, кейде кафедраларда (әсіресе 
әскерилендірілген: кеден, Ішкі істер мпнистрлігі жэне т.б.
қызметкерлер арасында арнайы дағдыларды дамыту қажет) 
құрылады. Мектеп, университет жэне басқа да мұражайлар оқу 
процесінде қажетті дағдыларды алуға көмектесетін, сонымен қатар
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білім беру бағдарламалары мен педагогикалық әдістерді жүзеге 
асыруға көмектесетін коллекцияларды қалыптастырады.

Ағартушылық мүражайлар (бүқаралық мүражайлар) барлық 
жастағы, элеуметтік топтардың келушілеріне жэне т.б. бағытталған, 
оның қызметіндегі ең бастысы -  келушілермен жүмысты 
ұйымдастыру (экспозиңия арқылы, зерттеушілердің мүражай 
коллекцияларына қол жеткізуін ұйымдастыру, рекреациялық 
жүмыстарды жүргізу жэне т. б.).

II. Сәйкестендіріңіздер:

1 «Коллекция жасау» терминін енғізғен А) б.з.д. 307ж
2 Өз үйінің маңын мифтік күдайлар мүсініне 

толтырьот, оны «музалар храмы» немесе 
«музейон» деп атаған

В) Дункан Камерон

3 Мысырдағы Александрия шаһарында 
салтанатты түрде «мусеон» ашылды

С) Цицерон

4 Шынайы музейлер дүниеғе келе бастады Э) 16-18ғғ. Батыс 
Еуропада

5 Музейлердің рухани мэнін алғаш рет багалаған Е) Н.М.Дружинин
6 Гиғиена музейі ашылды Ғ) Платон
7 Музейтану мэдениеттің ерекше түрі ретінде 

қалыптаса бастады
0) Жак Луи Давид

8 1727 жылғы «Музеография» еңбеғінің авторы Н)1930ж
9 «Музейлік зат» ұғымын енғізғен I) К.Ф.Энкель
10 «Коммуникация» ұғымын енғізген У) 16-18ғ. аралығында

III. Музей заттарының қасиеттеріне талдау жүргізіңіздер:
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IV. Берілген сөтжұмбақты шешіңіздер:

м

¥

Р

А

Ж

X

й
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1.Музейлік коммуникация ұғымын 1967 ж. енгізген канадалық 
ғалым

2.Музей іеінің ерекшеліктері мен рөлін анықтайтын музей 
функциясының бірі

3. Музей затының ақпараттық қасиетін екіге бөлген ғалым
4. Энкель өзінің тыйым салынған шығармаларын қандай 

есіммен жарыққа шығарды?
5.Музейлердің рухани мэнін алғаш рет бағалаған француз 

суретшісі
6.Жануарлар мен есімдіктер, мииералдық үлгілер жинағы 

сақталатын камера
7. Музейлерді зерттейтін ғылыми пэн

V. Суреттерді сақталатын камерасына қарай орналастыры- 
ңыздар.

І.Шатцкамера Кітаптар, қолжазбалар

2.Галерея
Сирек кездесетін заттар
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5. Штудио-музеум Көркемдік және қолөнер туындылары

6. Раритегкамера Жануарлар мен осімдіктер үлгісі

7. Натуркамера Коиеден қалған заттар жииагы

VI. Кестені толтырыңыздар:

Не білемін? Не білдім? Не білгім келеді?
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Мақсаты: өлкетану және экскурсиялық эзірлемелердің
мазмұнын қарастыру, осы әзірлемелерді өткізу эдістемесін 
зерделеу.

Өзіндік жүмысты үйымдастыру

I. Теориялық қайталау 
Экскурсия екі маңызды үрдістің нәтижесі болып табылады: 

оны дайындау жэне өткізу. Олар өзара байланысты, өзара тэуелді. 
Ойланбаған дайындықпен экскурсияның жоғары сапасын 
қамтамасыз ету мүмкін емес. Жаңа экскурсияны дайындау 
жұмысында екі неғізгі бағытты бөліп көрсетуге болады:

- экскурсияның жаңа тақырыбын әзірлеу (жалпы жаңа немесе 
тек осы экскурсиялық мекеме үшін жаңа);

- бұрын осы мекемеде эзірлеиген жэие өткізілген экскурсияға 
жаңадан жұмысқа қабылдаған немесе бұрыннан қызмет атқарып 
жүрген гидті дайындау.

Жаңа экскурсияны дайындау үш негізгі кезеңнен өтеді:
- Алдын ала жұмыс -  болашақ экскурсияга қажетті 

материалдарды таңдау, оларды зерттеу (яғни, берілген тақырып 
бойынша білімді жинақтау, экскурсияның мақсаты мен міндеттерін 
анықтау үрдісі). Сонымен қатар, экскурсия салынатын 
нысандардың таңдауы бар.

- Экскурсияның тікелей дамуының өзіне мыналар жатады: 
экскурсиялық маршрутты құрастыру; нақты материалды оңдеу; 
экскурсияның мазмұны, оның бірнеше сұрақтардан тұратын негізгі 
бөлімі бойынша жұмыс; мэтін жазуды бақылау; экскурсия өткізу 
әдістемесі бойынша жұмыс; экскурсия кезінде көрсету мен 
баяндаудың ең тиімді эдістемелік тэсілдерін таңдау; жаңа 
экскурсияның әдістемелік эзірлемелерін дайындау; гидтердің жеке 
мәтіндерді жазуы.

- Соңғы кезең -  маршрут бойынша экскурсияны қабылдау 
(қорғау). Экскурсиялық мекеме басшысымен жаңа экскурсияны 
бекіту, өз тақырыбын қорғаған гидтерді маршрут бойынша 
жұмысқа қабылдау.

ТАҚЫРЫП 14: Өлкетану және экскурсиялық әзірлемелердің
мазмүны мен әдістемесі
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Жаңа экскурсияны дайындау үрдісінде белгілі бір ретпен 
орналастырылған бірқатар негізгі кезеңдерді бөліп көрсетупе 
болады. Оларды экскурсиялық мекеме тэжірибесінде қалыптасқан 
реттілікпен қарастырайық.

Алғаш рет «экскурсиялық дайындық кезеңдері» түсінігі 1976 ж. 
енгізілген.

Сонымен бірге он бес кезең аталды:
1. Экскурсияның мақсаты мен міндеттерін анықтау.
2. Тақырыпты таңдау.
3. Әдебиеттерді таңдау жэне библиографияны қүрастыру.
4. Экскурсиялық материалдардың көздерін аиыктау. Тақырып 

бойынша мүражайлардың экспозицияларымен және қорларымен 
танысу.

5. Экскурсиялық объектілерді іріктеу және зерделеу.
6. Экскурсия бағытын күру.
7. Маршрутты айналып өту немесе айналып өту.
8. Экскурсияның бақылау мэтінін дайындау.
9. "Экскурсовод портфелін" жинақтау.
10. Экскурсияны өткізудің эдістемелік тэсілдерін анықтау.
11. Экскурсия жүргізу техникасын анықтау.
12. Әдістемелік әзірлемені күрастыру.
13. Жеке мэтіндерді қүрастыру.
14. Экскурсияны қабылдау (тапсыру).
15. Турды бекіту.
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II. Экскурсия мақсаттары, міндеттері жэне өткізу формасы 
кестені талдаңыздар:

№ Мақсаттары Міндеттері Өткізу формасы

1
Демалыс Емдік шөптер, шие,

саңырауісұлақтар, жемістер
іздеу

Серуендеу

2
Оқу Оқу пэні (ботаника, 

география, тарих) бойынша 
оқушылардың білім алуы

Сыныптан тыс сабақ

3 Ғылыми Өлкетану мұражайы үшін 
экспонатты анықтау

Экспедиңия

4
Жалпы 
білім беру

Жалпы мэдени ой өрісінің 
кеңеюі

Туристік жорықтағы 
эңгіме, коліктік 
саяхаттағы жолшыбай 
экскурсиялық ақпарат

5
Мәдени-
ағартушыл
ық

Тарих, архитектура, әдебиет 
пен басқа да салалар 
бойынша білім деңгейін 
жоғарылату

Көп жоспарлы шолу 
экскурсиясы

6 Мәдени-
тәрбиелік

Білімді тэрбиемен 
үйлесімділікте алу

Тақырыптық экскурсия

III. Экскурсиялар жіктелімін толықтырыздар:

IV. «Өлкетану және экскурсиялыц әзірлемелердің мазмүны мен 
эдістемесі» тақырыбына кроссворд құрастырыңыздар.

V. Жаңа экскурсия дайындаңыздар.

ч
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ТАҚЫРЬШ 15: Экскурсиялык-өлкетану жумьісының
негі:ігі формалары мен здістері

ІУІақсаты: эксісурсияльщ-олісетану жұмысының негізгі
формалары мен әдістерің анықтау.

іЭзіндік жүмысты ұйымдасіыру

][. Теориялық қайталау
Әдістеме өз атауын грек тілінен "эдіс" сезінен алды, ол сөзбе- 

сөз аударғанда "бір нэрсеге жол", сонымен қатар зерттеу немесе 
білім жолы; теория; ілім дегенді білдіреді. Әдістеме сөздің кең 
мағь: насында-белгілі бір жүмысты орынды орьшдау, мәселені 
шешу, мақсатка жету тәсілдерінің жиынтығы, ал тар мағьгаада- 
белгілі бір тақырып пен белгілі бір топ үшін дәрістер, әңіімелер, 
экскурсиялар өткізудің нақгы әдістемелік ә.дістерінің жиынтығы. 
Әдістеме ж:ап:пы жэне жеке болып бөлінеді.

Жалпы әдістеме ісөптеген ғылымдарды зертгеуде негіз болатын 
оқыту тэсілдері мен талаптарды қамтиды (оқу, материалын 
ұсынудың дэйектілігі мен анықгығы, оның аудитория үщін қол 
жеті.мділігі).

Жеке здістеме жалпы эдістеменің нұсқауларына сүйене 
отырып, балалар мен ересектерді оқыту мен тәрбиелеудің тэсілдері 
мен әдістерін, қандай да бір объектілерді байкау, зерделеу және 
зертгеу тэсілдерін айқындайды. Осылайша, эрбір жеқе эдіс белгілі 
бір ғылыммен байланысты және такырыптьщ мэнінен туындайды, 
белгіпі бхр кызмет түрінІң негізі болады.

с>кскурсиялық-өлкетану әдістемесі жеке әдістеме бояып 
табылады, себебі ол жұмыстың бір түріне негіздеяген білімді тарату 
үрдісімен байланысты. Экскурсиялық эдіс-бүл экскурсияға 
қойыдатын талаптар мен ережелердің жиынтығы, сонымен қатар 
эргүрлі тақырыптарға және адамдардың эртүрлі топтарына 
экскурсияларды дайындау мен еткізудің әдістемелік эдістерінің 
жиынтығы.



Экскурсиялык жүмыс әдістемесі келесі сұрақтарға жауап 
береді:

1. Экскурсия не үшін дайындалды жэне өткізіледі (мақсаты, 
міндеттері)?

2. Экскурсияда қандай сүрақтар қойьшады (оның мазмүны неге 
арналған)?

3. Экскурсияны калай өткізуге болады (әдістемелік эдістер)?
4. Экскурсанттардың назарын қалай оятуға және сақтауға 

болады?
Экскурсия әдістемесі бір-бірімен байланысты бірнеше 

бөліктерден түрады:
- жаңа тақырыпты әзірлеу әдістемесі;
- гидтің өзі үшін жаңа, бірақ осы бюрода әзірленген тақырыпты 

әзірлеу эдістемесі;
- зкскурсоводты кезекті экскурсияға дайындау эдістемесі;
- экскурсйя жүрГізу эдістемесі;
- экскурсиялық жүмыстан кейінгі эдістемелер.
Экскурсия туралы ! дүрыс түсінік бірнеше аспектілердің 

үйлесімін береді. Осы аспектілердің бірінде кез-келген нақгы 
зкскурсияны, экскурсияның белгілі бір түрін қарастыру оның мәнін 
аныктауға мүмкіндік бермейді.

II. Тақырыптық экскурсиялар тарихи, өндірістік, табиғат 
танымдык (экологиялық), әдеби, өнертану, сэулетгік-қала 
қүрылыстық болып бөлінеді. Тақырыптық экскуфсияларды 
талдаңыздар:
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Таісырыптык экскурсиялар

тарихи өндірістік әдеби өнертану сәулет-кала кұрылысгык

- тарихи-өлісетану;
- археологиялық;
- этнографиялық;

I - эскери-тарихи, эскери даңк орындары;
| - тарихи-биографиялык (атііқгы адамдардын өмір сұрген жэне қызмет еткеі 
; жерлері);
{ тарихи мұражайльщ

г
г
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III. Экскурсиялық инновациялардьщ мысалдарын 
толыктырьщыздар:

Критерий
типтеу

Инновация түрлері Мысалдар

Инноваци
ялык
үрдісті
жеткізуші

-өнт.мді - жаңа және айтарлыктай 
жаксартылған зкскуреиялык кызметтерді 
енгізу;
-технологиялық - экскурсияяык енімді 
өндірудің немесе таратудың жана немесе 
едэуір жетіядірілген әдісін енгізу; 
-материалдык-техникалық - экскурсияяық 
қызметке жаңа техникаіык күралдарды 
енгізу;
-үйымдастырущылық-б аскарушылық - 
экскурсияяык қызметті үйымдастырудьщ 
тиімді қүрылымдары мен рәсімдерін 
енгізу;
-маркетинг - экскурсиялық қызметте жаңа 
енгізіяген немесе айтарлыісгай 
жетілдіріяген маркетині' әдістері.

Радикалды
дәреже

- эвояюциялық (карапайым) - үздіксіз 
жүреді және өндіріс, сату жэне түтыну 
сферасынан шығатын идеялар мен 
ұсьшыстардьщ қүралы больш табылады;
- революіщяяык (радикалды) - бүл нарық 
кажеттіліктеріне реакция емес. Әяеуметгік 
қажетгіліктерге тэуелді емес 
жаналыктармен, енертабыстармен 
байланысты.

Өзгерістер
дід
тереңдігі

- негізгі инновациялар - материалдык 
элем туралы білім негізінде қалыптасады, 
дамудың жаңа технологияяық режимінің 
негізі болып табылады;
-жетілдіруші (өспелі) - негізгі 
инновацияларды әзірлеуге жэне өзгертуге, 
ояарды таратуға бағыттаяған;
-псевдо инновацияяар - өзгермеген 
конструкгивті колданумеи экскурсияяьщ 
өнімдердегі аздаған өзщіістер.

IV. «Экскурсиялық-өлкетану жұмысының негізгі формалары 
мен әдістері» такырыбына кроссворд күрастырыздар:
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ГЛОССАРИЙ

Астроиимика -  ғарыш объекхілеріыің немесе жеке аспан 
дезіелерінің атауларын зерттейді (Күн, Ай, Меркурий, Галли 
кометасы, Керестің ергеж:ейлі планетасы, Сириус жүлдызы).

Антропонимика - адамдардың есімдерін зертгейді (Талғат 
Бигельдинов, Мүктар с(уезов). Антропонимика халыкдык жэне 
канондық жеке атаулгрды, сондай-ақ бір атаудың эртүрлі 
формаларын: эдеби жэне диалект, ресми жэне бейресми ажыратады. 
Әр дэуірдегі әр этностың өзіндік антропонимикасы бар-жеке 
есімдердің тізілімі. Антропонимдер жиынтығы антропонимия деп 
аталады.

Аттрактивтілік (тартымдылық) -  туристік ресурстардың, 
табиғи жэне мэдслш-тар ихи объектілердің туристік қүндылығьш 
куәландыратын негізгі жүйелік қасиеті.

Атмосфера- (ігрекше атмос- бу, сфера -  шар) — жер шарын 
айнала қоршаған ауа қабығы. Жермен қоса айналады.

Бальнеология-медипинаның минералды сулар, емдік 
балшықтар, олардың шығу тегі, күрамы жэне емдік- 
прсфилактикалык қолдану мүмкіндікгері зерттелетін Биосфералық 
корықтар болімі.

Биосфералық қорықтар -  белгілі бір табиғи аймаққа тэн 
биосфераньщ гендік қорын сақтау жэне дамыту, ғылыми-зерттеу, 
табиғатты қорғау жэне ландшафтык жүмыстар жүргізу, мэдени 
мүраны сактау мақсатында күрылған ерекше қорғалатын аумақтар.

Биогеография- өсім/.іктермен жануарлар жер бетінде таралу 
заңдылығьш зерттейтін ғылым.

Бергштрих- неміс тіліне берг-тау. Штрих-сызық бір бағытты 
көрсету үшін горизонтармен қосымша берілетін кесе- көлденең 
сызық.

Ботаникалық бақ — әдетге азды-көпті аумадта отырғызьшған 
ағаш түрлерінің елеулі қатысуымен жабайы флораньщ тірі 
өсімдіктерінің жиынтығы; ғылыми мақсатта жасалған, бірақ, әдетте, 
демалыс үшін де иайдалаиылады.

Зоологиялық бақ- бу л торларда немесе азділ-көпті кең ашық 
аспан астындағы торларда орналастырьшған жабаііы жануарлардың 
жиынтығы, көбінесе шаэ-ын саябақгың ортасьшда ориаласқан. 
Зоологиялық бақтьщ негізг і максаты мәдени-ағарту жэне сауықтыру
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болып табылады, бірак кұрып кету каупі төнген жануарлар тұрлерін 
тұткында сактау және өсіру кезінде оиың ғылыми маңызы зор 
болуы мүмкін.

Зоонимика-жануарлардың өз атаулары мен лақап атгарымсн 
. (Шарик, Мурка, Бритни, Беся, Арнольд, Букингем) аййалысады.

Ерекше қорғалатьш объект -  1) заң немссс одст-і үрь н 
корғауындағы сэулет немесе та:биғат ескерткіші; 2) басқаларына 
карағанда заңмен қорғалатын кез келген объект немесе табиғат 
күбылысы.

Ескерткіш -  елдің, халықтьщ, адамзаттың мәдени мүрасьшың 
бір бөлігін құрайтын жэне әдетте арнайы заңдармен корғалатын 
нысан.

Г идронимика -- су объектілерінің атауын зерттейді.
Географиялык зона- климат жағдайьшда топыракпен 

өсімдіктер жамылғысы жануарлар дүниесі біртектес ендік өңір 
геоеграфиялық белдеудің бөліғі 

ш : Географиялык карта- жер бетінің белгілі бір масштабыва 
сэйкес кішірейтіліп шартты белгілер (жазықтықтар түстер 
бейнесінде).

Географиялық координаторлар- нүктенің жер бетіндегі 
орньга белгілейтін шамалар.

Гляциология- мүздықтар туралы ғылым -  қатты атмосфералық 
жауын-шашынның жиналуы мен езгеруі нэтижесінде қүрлықта 
пайда болған жэне ауырлық күші әсерінен қозғалатын мүздьга 
табиғи жинақгары.

Дүниежүзілік мүра ескерткіші -  1) ЮНЕСКО-ньщ
Дүниенсүзілік мүрасьшың халықаралық тізіміне енгізілген мэдени 
ескерткіш немесе бірегей қасиетке ие табиғи аумақ; 2) мәртебесіи 
ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілііс мүра ескерткіштері жөніндегі 
комитеті айкындайтын ерекше қызығушьшык пен әлемдік 
қүндылығы бар табиғи немесе мәдени мүра ескерткіші.

Карабонимика-кемелердің жэне кайықтардың (Аврора, Варяг, 
Бородино, Меркурийдің естеліғі) есімдерін зерітейді. Алексушин 
бүл терминді бүрын үсынылған "наутонимика" жэне "каронимика" 
терминдерінің орнына үсынды.

Космошшика - ғарыш кеңістігі аймақтарының атауларын- 
шокясұлдыздарды, галактикалардын (Андромеда галактикасы) 
атауларын талдсійды.
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Қаумал — 1) қоргалатын жердің бір немесе квптеген тірі 
тіршілік иелерінің, биогеоңеноздарының, бір немесе бірнеіпе 
экологиялық компоненттерінің немесе ж;злны сипатының 
корғалуын камтамасыз ету үшін шаруашылық қызметтің жекелеген 
түрлері мен нысандарынгі түракты немесе уақытша тыйым салынған 
учаске; 2) табиғи ресурстарды шектеулі лайдалану кезінде 
жануарлардың. өсімдіктердің жекелеген түрлері, су, орман жэне 
жер объектілері жэне т. б. қорғалатын ерекше қорғалатын аумак 
(акватория).

Қорық-аумағы немесе акваториясы табиғат қорғау, ғылыми 
жэае ғылыми-ағартушыпық мақсаттарда пайдалануіа арналған 
бірегей экологиялық күндылығы бар табиғи кешендер мен 
объектілерді қамтитын табиғат қорғау мекемелері. ¥лттық 
парктерден айырмашьшығы, қорықтар өте шектеулі рекреациялык 
пайдалануға ие, негізінен тек білім беру.

Ланшафт- қүрамдық, күрылымдык бөліктерінің баламалары 
кайталанбайтын нақгылы теория табиғат кешені.

Мәдени мүра -  халықгардьщ өткен цәуірде жасалған 
материалдық жэне руханн қүндылықтары, сондай-ақ халықтардың 
өзіндік ерекшеліктерін сақгау жэне дамыіу ^тпін маңызы бар 
ескерткіштер мен тарихи-мэдени аумактар мен объектілер.

Маршрут "туристің маршруітағы аялдау (болу) пункттері 
арасында жүріп-тздэу үшін пайдаланатын келік түрлерін көрсете 
отырып, саяхат кезінде барлык географиялық пуністтер мен олардың 
ретімен баратын орындарының тізбесімен белгіленген туристіц 
жүру жолы.

Мүражайтану- мұражай қызметінің барлық аспектілерінің 
теориясы мен эдістемесін дамытатын, мұражайлардың пайда болуы 
мен тарихьш, олардың әлеуметтік функцияларьгн зерттейтін 
кеигенді ғылыми пэн.

Мұражай туризмі — бағдарламалық туризмніц бір түрі, оныц 
ерекшелігі мұрансайлар мен оған іргелес аумақтардьщ туристік 
әлеуетін пайдалану болып табылады.

¥лттық 'гуризм -  ұлтгык шекарадағы туризі*шің жағдайы мен 
дамуы; ішкі жэне келу туризмі саласындағы, яғни белгілі бір елдің 
тұрғындарының арасынан туристерге кызмет көрсетумен 
байіанысты кызметтердің жиынтығы.
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Мәдени кешенді бағшгау -  мэдени объеюгінің элемдегі, 
сондай-ақ отандық мэдениепгің иерархиялык орньш белгілеу және 
турнстік объектіні тексеруге кажеттх және жеткілікті у ақ ьты  
аныктау үшін жүргізілетін сараптамалык рәсім.

Мәдениет ескерткіші - сэулет-қүрылыс, археологиялық, діі-іи 
және баска да осыған үқсас объект, оның ерекше мэні заңдык 
немесе дэстүрлі түрде бекітілген.

Ономастика —- жалқы есімдерді (адамдардьщ, жан-жануарлар, 
мифтік' гіршілік иелері, тайпалар мен халықтар, елдер, өзендер, 
таулар жэне елді мекен атаулары) зертгейтін тіл білімінің б р 
саласы.

Орография - (грек тілінсн огоз — тау жэне §гарһо -  жазамын, 
сипаттаймын) жоталардың, қьіраттардың, озен аңғарларыныц, 
ойпаңдардың жэне баска да рельеф формаларының өзара 
орналасуын зерттейтін ғылыми пән (геоморфология болімі).

Оронимдер - таулардың жэне ландшафттьщ басқа.бөліктерінің 
атаулары.

Өлкетану-елдің қандай да бір белігінің, әкімшілік немесе 
табиғи ауданньщ, елді мекендердің табиғатын, халкын, 
шаруашьшығын, тарихы мен мэдениетін негізінен жергілікті 
халықтың күшімен зерделеу.

Прагмонимика-эр түрлі тауарлардың атауларын зерттейді.
Рекреациялық рееурстар -рекреаңиялық іс-эрекеттің эртүрлі 

түрлері мен нысандарын үйымдастыру үшін пайдаланылуы мүмкін 
бірегейлігі, өзіндік ерекшелігі, эстетикалық тартымдылығы, емдік 
жэнё сауықгыру мэні бар табиғи ортаның күрамдас бөліктері, 
шаруашылық кызмет объектілері.

Рекреация -  1) қагшына келтіру, сауықтыру және осы іо- 
шаралар жүзеге асырылатын кеңістік; 2) адамньщ ондіргіш күштері 
калпына келётін уакдзіт массасы немесе осы қалпына келтіруте 
бағытталған ідызмет ретінде; 3) кез келген қызметтің, кез келген 
уақытта жэне кез келген аумақтың функциясы; 4) бос уақытгы 
күрумен жэне жеке пайдаяанумен айңалысатын адамдардыд
кызметі.

Саябақ -  адамдар демалатын аумақты безендіруге жэне
жаксартуға арналған жолдармен, аллеялармен және су
коймаларымен жасыл кеңістіктер мен шағын пішіндердщ
архитектурасының үйлесімі.
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Саяхат — 1) адамдардың уакыт пен кеңістіктегі қозғалысы, ал 
мақсатына, бағыттарына және көлік құралдарына, уақыт 
аралықтарына қаірамастан сапарға шыққан адам саяхатшы деп 
аталады; 2) тұракты тұрғылықты жерінен 100 міяльден астам жерғе 
орын ауыстыру.

Су туризмі-байдаркалар, кайықтар, катамарандар, қайықтар 
жэне басқа да жүзу күралдарын пайдалана отырьш, суда демалу 
жузеге асырылатын туризмнің танымал түрі.

Табиғи (рекреациялық) ресурстарды қалпына келтіру -  
рекреациялық ресурстар қорларьш ұлғайтудың табиғи (реггелетін 
жэне реттелмейтін) жсше жасанды үрдісі, олардың сапалық 
сипаттамаларын калпына келтіру.

Тау туризмі •- таулы жердегі жаяу жүру маршруттарын, 3000- 
3500 м-ден жоғары асуларды басып етуді, жартасты учаскелерді, тік 
беткейлерді, мұздыктарды, қарлы жерлерді, тау өзендерін өтуді 
қамтитьга жорыктар.

Табиғи рекреациялық ресурстар -  бұл: 1) белгілі бір аумақта 
белгілі бір уақыт ішінде пайда болатын және рекреация мен туризм 
үшін пайдалануға болатын табиғи денелер, құбылыстар, процестер 
немесе жекелеген рельеф элементтері. Бұп аньпсгама мәдени-тарихи 
рекреациялық ресурсгарга (сэулет, тарих, этнография жэне т.б. 
ескерткіштер) тэн; 2) рекреациялық қызмет үшін қолайлы 
касиеттерге ие жэне белгіяі бір уакыт ішінде адамдардың белгілі бір 
контингенті демалысын ұйьшдастыру жэне сауъщтыру үшін 
пайдаланылуы мүмкін табиғи жэне табиғи-техникалық геожүйелер, 
девелер мен табиғат құбылыстары.

Табиғи ескерткіш - ерекше қорғалатын учаске ретінде 
бөлінген (немесе саналы, дәстүрлі) ерекше ғылыіли немесе мэдени, 
сондай-ақ әлеуметтік (көбінесе жалпы элемдік) маңызы бар, адам 
өзгерткен табиғи немесе ежелден келе жатқан табиғи аумақ.

Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау — 
ескерткіштерді сақтау, қалпына келтіру, пайдалану жэне насихаттау 
жөніндегі мемлекетгік шаралар жүйесі.

Туризмнің материаддық-техиикалық базасы - 1) тиісті 
дэрежеде бағаланған және туристерге қызмет корсетуге арналған 
еңбек қүралдарыньщ (ғимараттар, құрылыстар, көлік, жабдықтар 
жэв:е т.б.) жиынтығы; 2) туристік кызмеі: көрсету үшін
пайдаланылатын өндіргіш күштердің материалдық жэне заттық 
элементтерінің жиынтығы.
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Туристік табиғатты пайдалану — туристік қызмепі 
ұйымдастыру үшін табиғи ресурстар мен кешендерді пайдалану.

Туристік қызығушылық объектілері -туристік сапарды 
немесе саяхатты жүзеге асыру үрдісінде туристің қажетгіліктерін 
және туристік көрсетілетін кызметтердің жэне/немесе туристік 
өнімнін және/немесе туфдын қажеттіліктерін қанағатгандыруға 
кабілетті көрікті жерлер, табиғи объектілер жэне табиғи-климаттык 
аймаістар, эяеуметтік-мәдени көрсету объектілері жэне өзге де, 
турдың тікелей немесе қатар жүретін мақсатгарына барабар. 
Туристік кызығушъшық объектілерінің неғізгі сипатгамалары 
тартымдылық (атграктивтілік), танымдык қүндылык, рекреациялыи; 
күндылық, танымалдылық, экзотикалық, бірегейлік, айкьшдылығы. 
сакталуы, орналасуы.

Туризм инфрақұрылымы-туристердің туристік ресурстарға 
қалыпты қол жеткізуін жэне олардың туризм мақсатында тиісінше 
пайдаланьшуын, сондай-ақ туризм индустриясы кэсіпорындарынын 
тыныс-тхршілігін қамтамасыз етуді камтамасыз ететін қүръшыстар, 
инженерлік және коммуникадияльпс желілер, оның ішінде 
телекоммуникациялык байланыс, жолдар, туризмнің аралас 
индустриясы кэс і порынд арьпіъщ кешені.

¥лттық ескерткіш - 1) үлттық мәдениет белгілері бар немесе 
осы мэдениетпен байланысты кез келген, оның ішінде табиғи 
объект: жаиуар немесе өсімдік түрінен ауызша немесе жазбаша 
эдеби шығармаға дейін; 2) «мемлекеттік ескерткіш», япш мемлекет 
корғауында деген үғымньщ синонимі.

Танымдық туризм - демалыстың мақсатымен сэйкес келуі 
мүмкін. Танымдық саяхаттар курортқа бару немесе демалыс 
кезінде басқа қалалар мен елдерге экскурсия жасаумен тең.

Тарихи бақ - бұл қандай да бір объекгінің сәндік ортасы немесе 
тэуелсіз сэндік бірлік ретінде әдейі ұйымдастырьшған кеңістік жэне 
осы тұрғыдан эстетикалық жэне тарихи қызығушылық тудырады.

Тектоника - геологияның жер қыртысының жеке 
учаскелеріндегі жэне түтас алғанда бүкіл жер қыртысының тау 
жыныстарының жатуын өзара қатынасын зерттеумен айналасатьш 
бөлімі.

Топоним — географиялық атау — эрі лингвистикачык, эрі тарихи 
болғандықтан, оның тіл білімі, тарих, археология, география үшін 
маңызды дереккөз ретіндегі манызы бар.
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Топонимика—географиялык атауларды, олардьпі шығу тегін, 
семантикалык мағынасын, дамуын, казіргі жағдайын, емлесі мен 
айті>ілуын зерттейтін ғылым.

Топонимикалық карта -  жеке топоним, топонимдер тобын, 
топонимикалық кұбылысын, оның динамикалык дамуын, 
элезтяеггік і<ұбылыспен байланысын, топонимдер элементтерінщ 
тарглуъш жөрсететін такырыптық карта.

Топонимикалық сөздік-бұл негізінен географиялык 
атаулардың иайда болуьш анықтайтын этимологиялық сөздік, оиы 
қүруга геог|>афтар, тарихшылар, лингвистер, этнографтар және 
баска да мамандар катысуы керек.

Туризм - жеке түлғалардын үза*тығы жиырма төрт сағаттан бір 
жылға дейін не жиырма төрт сағаттан кем, бірақ уақытша болатын 
елдегі (жердегі) акылы қызметке байланысты емес максаттарда 
түнейтін саяхаты.

Гурисг - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан 
бір жылға дейінгі кезеңге баратын жэне ақылы қызметпен 
айналыснай, онда сауықтыру, танымдык, кәсіби-іскерлік, спорттык, 
діни жэне езге де мақсаттарда кемінде бір тунейтін жеке түлға.

Туристік ресурстар — табиғи-климаттык, тарихи-әлеуметтік- 
мэдени, рекреадиялық объектілер, оның ішінде туристік көрме 
объектілері, сондай-ақ туристсрдон рухани қажеттіліктерін 
кана:гаттандыра алатын, олардың дене күшін калпына келтіруге 
және дамытута ықпал ететін баска да объектілер.

«Рауна - белгілі бір аумакта түратын жануарлар түрлерінің 
тари,ш калыгітасқан жиынтығы.

Фенология—  табиғаттың маусымдык күбылыстары, олардың 
басталу уакыты және осы кезеңдерді анықтайтын себептер туралы 
білім жүйесі, сондай-ақ Жердің Күн айналасындағы жылдық 
козғалысымен байланысты табиғи нысандар мен олардың 
кешендеріндеғі ңиклдік өзгерістердің кеңістік-уақыттық 
заңдылықтары туралы ғылым.

Флора - зерттелетін аумақты мекендейтін барльщ өсімдік 
түрлсрінің жиынтыгы.

Экологиялық туризм - табиғаттъі қорғау іс-шараларына 
туристердің қатысуын көздейтін, табиғатқа эколошялық сезімтал 
қатынаспен саяхаттау жиынтығы. Ерекше қорғалатьш табиғи 
аумактар экотуризмнің негізгі ресурсы болып табылады.
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Экскурсиялық қызмет - туристерді орналастыру (түнеу) 
кызметтерін көздемейтін жэне жиырма төрт сағаттан аспайтын 
кезенді қамтитын уакытша болатын елде (жерде) азаматтардың 
туристік ресурстарға білім беру максатында баруын ұйымдастыру 
жөніндегі кэсіпкерлік қызмет.

Эргонимика-адамдардың іскерлік бірлестіктерінің атауларын 
зерттейді. Эмпоронимдер - дукендердің атаулары, фирмонимдер - 
фирмалардың атаулары.

Этнография- халық құрамы, шығу тегі, мэдени тарихи 
байланысты ғылым

Халықаралық туризм -  бір елдің тұрғындарының баска елдің 
аумағында-шетелдік туристердің туризмді жүзеге асыруына 
байланысты қызметі.

Хрематонимия -  мэдени мүралардық жалқы атауларының 
зертгейді.

Ч’,
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. 1926 жылы ұйымдастырылған Қазақстан Республикасынын 
аумағындағы ең көне қорық:

Наурызым
_Баянгіул
__Үстірт

Қорғалжьш 
__*Аксу-Жабағалы

2. Үлттық табнғи парктер мен мемлекеттік қорыктардың басты 
айырмашылығы:

_  тау маршруттарының болмауы 
_  * туристер мен демалушыларға рүқсат етілді 
_ жануарлар әлемінІң болмауы
_  шаруашылық қызметтің кез хелген туріне тыйым салынады 

колдер мен өзендердің болмауы

3. Қай мемлекеттік үлттық табиғи парктің аумағында "Әнші 
қүмдар" бір<;гей ландшафтық табиғат ескерткіші орналасқан:

Катои - Қарағай
__Бурабай
__Қарқаралы
__Баянауьш
__*Алтын Емел

4. 1977 жьглы үйымдастырылған Қазақстан Республикасьіның 
аумағындағы ең көне табиғи парк:

_  Катон - Қарағай
_Бурабай

Қарқаралы
__* Баяиауыл

Алтын Емел
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5. Қай мемлекеттік ұлтгық табиш парк -  Белуха тауы мен 
«Рахман буяактары» бірегей ландшафты табиғат ескерткішін 
кірістіреді?

__* Катон - Қарағай
Бурабай

__Қарқаралы
_Баянауыл

Алтын Емел

6. Қай мемлекеттік қорык аумағында қызғылт қоқиқаз 
құстарының бірегей, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 
түрі бар:

Үстірт
_*Қорғалжын
_Барсакелмес
_Маркакөл

Наурызым

7. «Шайтанкөл көлі» ландшафты табиғат ескерткіші қай 
мемлекеттік табиғи парктің аумағында орналаскан?

_  Катон - Қарағай
__Бурабай
__*Қаркаралы

Алтын Емел 
__Баянауыл

8. Муфлон мен гепард жануарларыньщ бірегей, сирек 
кездесетін жэне жойыльш бара жаткан түрлері қай мемлекеттік 
қорық аумағында кездеседі?

__*Үстірт
__Қорғалжын
_Барсакелмес
_Маркакөл

Наурызым
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9. Қай мевдлекеттік үлттық табиғи парк аумағында бірегей 
ландшафт, табиғи ескерткіпі болып табьшатын «Кемпіртас» жэне 
«Найзатас» жартастары орналаскан:

__Катон - Қарағай
Бурабай

__Қарқаралы
* Баянауыл \ум:

__Алтын Емел

10. Едй мемлекеттік қорык аумағында жануарлардың бірегей, 
сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлері -  
кұландар мен қаракұйрықтар бар:

_* Ү стірт
__Қоргалжын

Барсакелмес
_Маркакөд . .ч-..»»

.  Наурызым "■" 4 (

11. «Жү.мбақтас» жэне «Оқжетпес» жартастар табиғатының 
бірегей ландшафты ескерткіші қай мсмлекеітік ұлттык табиғи парк 
аумағында орналасқан:

 Катон- Қарағай *
__Бур>абай

Қарқаралы
* Баякауыл 
Алп:ын Емел

12. Қандай мемлекеттік үлттык табиғи парктің аумағында сиг- 
усач бірегей эндемигі орналасқан?

__Үстірт
__Қорғалжын

Барсакедмес
__*Маркакөл
_Наурызым
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13. Әлемдегі ен; көне "Йеллоустон" үлттык паркінің қүрьютан 
жылы (АҚШ):

__1850 ж.
__1900 ж.
__1972 ж.
__*1872ж.
__1950 ж.

14. Ауданы бойыиша әлемдегі ең үлкен табиғи үлттық парк: 
_Наурызым
__Таймыр

Йеллоустон
__*Грендланд
__Катон- Қарағай

15. Сары-Арканың таулы аймақтарының қайсысьшда эйгілі 
орыс жазушысы М. Пришвин түрған үй - мүлік мәдени ескерткіші 
орналаскан

_Баянауъш таулары
_*Қарқаралы

Ерементау таулары
__Көкшетау таулары

Ұлытау қ.

16. ҚР Мемлекеток үлттык табиғи парктерінің қайсысьшда 
табиғи гранит тақ орналасқан, онда Абылай хан Орта жүздің ханы 
болып жариялаңцы:

__«Баянауыл» М¥ТП
_  «Алтын Емел» М¥ТП
__«Қарқаралы» М¥ТП
__* «Бурабай» М¥ТП
_«Кокшетау» М¥ТП



17. МҮТП - ның кайсысы ісүрғак дала аймағындағы гранит 
алкаптарындзғы азонадцы қарағай-кайьщ ормандарын қорғау үшін 
күрылған:

__*«Баянауыл» МҮТП
__«Іле Алатау» МҮТП
__«Алгын Емел» МҮТП . і
__«Қатон- Қарағай» МҮТП
__«Көинетау» МҮТП

18. Мемлекеттік табиғи каумалдарді.щ кайсысы. ерекше 
шаруашылык, ғылыми, мэдени жэне басқа да құндылығы бар жер 
койнауы учаскелерін қамтиды:

__зоологиялық
ботаникалык -

__*геологиялык
__кешенді
__гидрологиялық

19. Қазақстан Республикасының аумағында к-янпія 
мемлекеттік корық бар:

__5

__*10
__7
__12

20. Бапқаш қаласының маңында мемлекеттік ботаникалық 
каум;шдардын кайсысы орналасқан?

__Сарбаз саңылауы (Солдатская здель)
__Дубравное
__Атяет
__Белағаш
__* Туранговый
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21. «Ерекше қорғалатын табиғи аумактар туралы» Қазакстан 
Республикасыньщ заңы кай жылы қабылданды:

__*1996 ж.
__1999ж.
__2001 ж.
__1998ж.
__2000ж.

•22. Мемлекеттік табиғи-қорық қорының сакталуын жэне 
қалпына келтірілуін камтамасыз ететін ерекше корғаудьщ қүқықтык 
режимі бар немесе шаруашьшық қызмет режимімен реттелетін жер,
су, орман жэне жер қойнауы____учаскелері деп аталады:

_*ЕҚТА (ерекше қорғалатын табиғи аумақгар)
_Мемлекеттік қорықтар
_Мемлекеттік қорьиуналар
__Мемлекеттік табиғи қаумалдар 
_Мемлекеттік ултгық табиғи парктер

23. Еуразияның оңтүстігінен солтүстігіне және кері қарай ең 
маңызды қоныс аудару жолында орналасқан мемлекеттік 
корықшалардың қайсысы батпақты жэне көлдік кұстардың 
халықаралық қорьн-ы болып табылады?

_*Қорғалжын мемлекеттік қорығы
__Сарыкопа мемдекеттік қорықшасы
__ Белодымов Мемлекеттік үлттық табиғи парк 
__ Андасай Мемлекеттік табиғи қаумалы 

Торғай мемлекеттік табиғи резерваты

24. ҚР аумагында М¥ТП үйымдастыру көлемі бойынша ең 
үлкен жэне уақыты бойынша ең жас үйым:

_«Баянауыл»
__«Көкшетау»

«Алтын Емел»
_«Бурабай»
_*«Катон-Қарағай»
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25. Алматы кешенді қаумалында кандай ландшафттар басым: 
_жазыктар
_куламалы-тебелі жазыкіар
_*орта таулы жэне гаулы субалъпілік және альпілік шалғынды

аласа таулардан күралған
__ адырлы жэне төбелі -  ак сексеуіл қалың өскен лай қумдар 
_озонды алкаптардгғы қарағайлы-қайьпзды ормандар

26. 1.01.2003 ж. Қазакстан Республикасыныд аумағында қанша 
мемлекеттік қаумгшдар бар?

__38
_ * 5 8  
__78

_ 6 8

27. Қазақстан Қаратау мемлекеггік табиғи қорығы қашан 
күрылды?

__2010
_*2004
_2000
__2011
__2007

28. ЕҚТА-ның қайсысында орманшылық өз қызметін 1997 
жылдан бастап табиғи-сауыктыру орман кешенімен бастады, ал 
2001 жылы оған М ¥ТП мәртебесі берілді:

_«Көкшетау»
_*«Бурабай»
_«Баянауыл»

«Алтын Емел»
_  «Қарқаралы»
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29. Қоршаған ортаның күйі мен өзгерістерін ұзақ мерзімді 
бақылау, бағалау жәие болжау жүйесі деп аталады:

__рейтинг
__*мониторинг
__караванинг
__рафтинг
__дайвинг

30. Қазақстан Республикасының аумағында қандай М¥ТП-ның
4 аймақгық филиалы бар:

__«Алтын Емел»
__*«Көкшетау»
__«Іле Алатау»

«Бурабай»
__«Баянауьш»
: I
31. Ақыртас ;гуралы алғаш рет 1222 жылы Қытайдан Сайрак 

аркьшы Самарқандка аттанған даос монахының саяхатындг. 
айтылады:

__* Чан Чунь
__Сыма Цянь
__Фа Сянь
__Чжан Цянь
_  СЯО ПИНЬ

32. Қай жылы ресейлік зерттеуші Д. Иванов Ақыртас туралы 
көптеген материал жинап, "Известия Императорского русского 
географического общества" журиальщда көлемді мақала 
жариялады:

__1880
__1885
__*1890
__1895

1900
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33. Қазакстан аумағындағы ең көне кала, окда 3500 жыл бурьш 
отқа табынушьшардың арийлік тайпалары мекендеген

_  Жаркент ...><(•.= . •
__ Тараз
__* Сарай
__Акыртас
_  Арқаим

34. Отырар қай жердг орналасқан 
_*Түркістан облысы

Алматы облысы
_Жамбыл облысы

Қызылорда облысы 
_Шығыс-Қазақстан облысы

35. Қазакстанііьщ аумағын зерттеуге үлес қосқан алғашқы қазақ 
географ -  ғалымы. Орта нэне Орталық Азия:

_  П. Семенов
_* Ш. Уэлнханов
_  Е. Пугачев
_П. Пржевальский
_М. Ломоносов

36. Нүр-Сүлтан қаласының маңында қандай ортағасырльщ 
калашыққа археологиялы қ қазбалар жүргізілуде:

__*Бозоқ
__Тараз
__Сарай
_Ақыртас

Арқаим



37. Белгілі бір маршрут бойынша қозғалыс процесінде табиғл 
■ жагдайяарда немесе коллекциялык қоймаларда байкалатьш табиғат
ескерткіштерін, мэдениет тарихын зерттеуге бағыпалған бірлескен 
іс-шаралар:

__рекреация
__мониторинг
__көрме
__жорық
__* экскурсия

38. Елдің белгілі бір бөлігіндегі, қаланың немесе ауылдың 
ауданындағы мәдениет тарихының ескерткіпггерін зерттеу жэнс 
сақтау міндетін жүктейтін салалық өлкетану ғылымының қүрамдас: 
бөлігі:

__аймақтық өлкетану
__* тарихи өлкетану

археологиялык өлкетану
__географиялык өлкетану
__республикалық өлкетану’

39. Аса маңызды тарихи оқиғалармен, қоғам мен мемлекеггің, 
ғылым мен техниканың дамуымен, халықтар түрмысымен, корнекті 
кайраткерлер мен халық баіырларының омірімен байланысты 
ғимараттар, құрылыстар, естелік орындар мен заттар:

__* тарих ескерткіштері
__ археологиялық ескерткіштер
__география ескерткіштері
__архитектура ескерткіштері
__халық шығармашылығыньщ ескерткіштері

40. Монументалды, бейнелеу, сэндік — қолданбалы жэне баска 
өнер түрлерінің туьщдылары .... деп аталады:

__археологиялык ескерткіштер
__тарих ескерткіштері
__қала құрылысы ескерткіштері
_* өнер ескерткіштері
__архитектура ескерткіштері
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41. Азаматгық, өнеркәсіптік және діни сәулет құрылыстары. 
тарихи орталықіар, алаңдар мен көшелер, қалалардын ежелгі 
жоспарлануы мен қүрыльісының қалдыктары:

__ археологиялық ес :серткіштер 
__ тарих ескерткішкрі 
_  табиғат ескерткіштері 

өнер ескерткіштері 
_* архитектура және қала күрылысының ескерткіштері

42. Р-л.тті мекендер мен қорғандар, ежелгі қоныстар мен 
бекіністердің қалдықтары, каналдар мен жолдар, көне корымдар, 
тас мүсіндер мен жартастағы суреттер, көне заттар:

_  тарих ескерткіштері
_* археологиялық ескерткіштер
_  география ескерткіштері 
_  архитектура ескергкіштері 
_  халык шығармашылығының ескерткіштері

43. Су объектілерінін атауын зерттейтін ғылым:
_  Оронимия
_*Гидронимия
__ Гидрография
_  Ономастика 

__Топонимика

44. Тау атауларьш және баска да ландшафт түрлерін зерттейтін 
ғылым:

_*Оронимия
Гидронимия

__Г идрография
__Ономастика

Топонимика
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45. Қазіріі уақытга казба лсұмыстары жүргізіліп жатқан Нур- 
Сүяіган каласының маңьщда орналаскан ортағасырлык кала

__Ёшкіөлмес
__Тамғалы
__*Бозоқ
__Аркаим
__Акыртас

46. Көне рулар мен тайпалар тізбегіндегі этнонимдер негізінде 
калыптаскан өзен-көл атаулары:

__*Керей, Жаксы, Қыпшак
__Есіл, Ёртіс, Орал
__Балқаш, Байкал, Балатон
__Керей, Балқаш, Ертіс
__Яксарт, Яик, Уй

47. Белгілі бір жануарлар мен өсімдіктердің атауы негізінде 
пайда болған езендер мен колдердін атаулары:

Жыланды, Шошқалы, Балқаш
__Керей, Жақсы, Қыпшақ
__*Қоянды, Жыланды, Шошқалы
__Жақсы, Қоянды, Есіл
__Балқаш, Байкал, Балатон

48. Табиғи тарих, материалдык жэне рухани мәдеяиеі 
ескерткіштерің толықгыруды, сақтауды, зерделеуді жзне танымал 
етуді жүзеге асыратын ғылыми және ғылыми - ағарту мекемелері:

__университеттер
__колледждер
__мүрағаттар
__*мүражайлар
__кітапханалар



49. Музейлердің пайда болуын, олардьщ әлеуметтік
функцияларын, муражаіі ісінің тёориясы мен тәжірибесінін 
мәселелерін зерттейтін ғылыми нэн:

_* муражайтану
кітапхана ісі

_елтану
__казакстантаиу
_  мұрағаттану

50. Қоғам мен табиғат тарихы бойынша білімнің бастапқы көзі 
болып табылатын шынайы табиғат ескерткіштері, материалдық
жэне рухаіта мэдениет ескерткіш тері_______________ мұражай
корына жатады (қажет сөзді қойыңыз):

_  қосымша
_көмекші - л *т
_  негізгі 
_* міндетті

косалкы ■

51. Әр тұрлі табиғат ескерткіштерін, материаидык және рухани 
мәдениетті түсіндіру немесе оларды ауыстыру үшін құрылған
мұражай қоры___________ мұражай қорына (жетіспейтін сөзді
кайысалыңыз):

_* қосымша
_  көмекші

__негізғі
_  міндетгі 
_  қосалқы

52. Нұр-Сұлтан. к. Прсзиденттік мэдениет ортальнын қүрудағы 
басты мақсат:

_Қазақстан халкыньщ кеңестік кезеңцегі жетістіктерімен 
таныстыру

_Қазақстан халқыньщ орта ғасырлардағы жетістікгерімен 
таныстыру

_Қазақстан халқыньш тарихи-мәдени мұрасьгмен танысу
* Қазақстан халкының революциялық кезеңдегі 

жетістіктерімен таныстыру
_егеменді Қазгікетан г алкының жетістіктерімен таныстыру



53. Қазак КСР Мшшстрлер Кенесінің __________ каулысымен
Целиноірадта С-.Сейфуллин мұражайы кұрылды:

_20 ақпан 1980 жыл
__20 ақпан 1990 жыл
__*20 ақпан 1988 жыл
_20 ақпан 1982 нсыл
__20 ақпан 1985 жыл

54. Нур-Сұлтанда Қазақстан Республикасы Президенттік 
мэдениет орталығы жұмыс істеген жэне оның ресми ашылуы:

__24 қазан 1998 жыл
24 қазан 1999 жыл

__24 қазан 2002 жыл
__*24 қазан 2000 жыл
__24 қазан 2001 жыл

55. Нұр-Сүлтан каласында «Туризм» мұражайы орналасқан:
__«Көлік және байланыс» колледжде
_«Т ехнология жэне бизнес» университетге
__* № 19 орта мектепте
__№ 18 орта мектепте
__№ 45 орта мектепте

56. Бейнелеу өиері мұражайы тың жэне тыңайган жерлерді 
игеруге келушілер үшін ашылды:

__*2 казан 1980 ж.
__1 қазан 1985 ж.

3 қазан 1990 ж.
__1 желтоксан 1995 ж.
_1 қараша 2000 ж.

57. 1253 жылы қазіргі Қазақстан аумағында моңғол хадынық 
ордасына саяхат жасаған жәнс өз еңбектерінде ортағасырлық 
Қаялық қаласын (Алматы облысы) сипаттаған Франңуз монахы:

Марко Поло
__Плано Карпини
_*Гильом Рубрук

Марио Касабланко 
Пабло Рапини



58. Қазақ хавдығының алғашкы астанасы 
__Сарай
__¥лытау
__Сарайшық
_*Түркістан
__Сығанақ

59. Қазақ АКСР-і жарияланды 
__1917ж.
__*1920ж.
__1924ж.
__1926ж.
__1936ж.

60. «АЮКИР» бүл - 
Аудан

__Қала
Мурагат 

__*Ла.герь
_  Қала үлгісіндегі кент

61. Жеке: тұлғаның уакытша болатын елдегі (жердегі) туристік 
ресурстарды танымдық максатта жиырма төрт сағаттан аспайтын 
уақытқа барып, көруі:

*Экскурсия
__Экску])сиялық қызмет
__Туризм
_Экску|юовод
_Т ур

62. Уакытша болатын елдеіі (жердегі) туристік ресурстарға 
танымдық мақсатта келуді үйымдастыру жөніндегі кәсіпкерлік 
кызмет, ол туристерді орналастыру (түиету) жоніндегі қызметгі 
көз^емейді және жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімді камтиды:

__Экскурсия
_  Гид (гид-аудармашы)
_  Туризм нүскаушысы 

___ Экскурсовод 
_* Экскурсиялык кызмет
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63. Уакытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстармен 
таныстыру жөнінде туристерге экскурсиялык-акпараттык, 
уйымдастырушылык қызмет керсетуге сай біліктілігі бар, кәсіби 
даярлықтан откен жеке тұлға:

_*Экскурсовод
Экскурсиялық қызмет

__Экск)фсия
__Гид (гид-аудармашы)
__Туризм нұсқаушысы

64. Сафари-туризм объектісі:
__ Елді мекендер
__Шарын шатқалы
_*Құс
__Сарыагаш
__Бурабай

65. Алғашқы «ултгық саябақ» ашылған мемлехсет:
__*АҚШ

Бразилия
Кения

__Уганда
Аустралил

66. 1872 жылы ашылған алғашқы .ұлттық саябақтың аталуы:
_Серенгети
_*Йеллоустон
__Йосемит
_Казиранга

Улуру

67. «Территориялық рекреацияльщ жүйе (ТРЖ)» -  бүл:
__Геоверсум
__Агломерация
__Акватория
_*Геожүйе
__Аэротория
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68. ТРЖ-ң (территориялык-рекреацияльщ жүйенің) ютас- 
сикалық схемасының авторы:

_Ю.А. Веденин
_  В. С. Лещицкий

__*В.С. Преображенский
_  Н.С.Мироненко 
_Л.И. Мухнна

69. Туризм инфрақүрылымы — бұл:
__Ту]эистік кәсіпорындар
_  Туристік үйымдар

__Туроператорлар
__Турагенттер
__*Туризмнің материалдық-техникальпс; базасы

70. Туризм географиясыньщ «түпкі» ғылілмы:
__Физикалык география
__*Әлеуметтік-экономикалық география
__Ландшафттану
_  Саяси география 
__Әлеуметтік география

71. Аумақгы рекреациялык бағалау барысында колданылатын 
басты фактор:

_  Жер бедері 
'_ С у  
_Флора 
__Фауна
__*Климат ■>' '.'і- '

72. Аумактың туристік-рекреациялық ресурстарды бағалаудьщ 
негі:і:

__Геологиялық карта
__Зоогеографиялық карта
__Экономшсалық карта
__*Ландшафтық карта 
_Физикіілық-географиялық карга



73. Аумактың рекреациялык бағалауына мол үлес коскан кеңес 
ғалымы:

_В.С. Лещицкий
_  Н.д. Казанская

__*Л.И. Мухина
__ Е.Г. Шеффер 
_  Е.Д. Смирнова

- 74. Аумактың туристік тартымдылығын бағалайтьш әдіс:
_*Балл бонитеті
_Корреляциялық талдау
__Сызыктык бағдарлау әдісі
_Крибьенің «ұн эдісі»
_Таріымдылык коэффициенті

75. Кеңес ғеографтары ішінен туристердің табиғатқа зиян 
келтіруіне карсы тәрбиелік және мэжбүрлік шаралар тізімін 
түжырымдаған ғалым:

__Ю.Г. Саушкин
_А.И. Чистобаев
_  В.С. Преображенский 
_  М.Д. Шарыгин 

__*Д.Л. Арманд

76. Аумақтың «туристік қүндьгаығы» -  бүл:
_Т уристік-рекреациял ық ресурстар
_  Туристік инфрақүрылым 
_Туристік шаруашыльщ
_* Туризм мен рекреация дамуының алғышартгары

77. «Топтық рекреациялык қажеттілік» -  бүл:
_  Қоғамньщ емдеу кызметтеріне қажеттілігі

Қоғамның сауықгыру қызметтеріне қажетгілігі
_* Белгілі бір элеуметтік-демографиялық, кэсіби жэне

халықгың жас аралық топтарының қажетгілігі
_Елдегі халық топтарының танымдық қызметке қажеттіліктері
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78. «Жеке рекреациялық қажеттілік» -  бүл:
_*Ә р т^флі рекреациялық шаралар жиынтығьша жеке сұраныс 

Физикалық шаршауды кетіру шараларындағы жеке сүраныс 
Психологиялық теие-тевдікті қалхіына ; келтіру 

шараларындағы жеке сүраныс
_  Адаюшң танымдык шараларындағы қажеттілік

79. КСРО елінде рекреацияльщ аудандастыруды алғаш үсынған 
ғалымдар:

_ *  В.С. Преображенский 
_  Ю.А. Веденин

__Н.С. Мироненко
_  И.И. ГІирожник 
_Л.й. Мухина

80. Қазакстанын оңтүстік азгмағьшда орналасқан үлтгық
саябақтар: ; ч

_Бүйратау
__Бурабай
_*Іле-Алатау
_Баянауыл
_Көкшетау

81. Солтүстік Қазақстан аумағында орналасқан қорыктар: 
__Маркакөл
__*Қорғалжын
_Алаісөл
_Қаратау 

__Батыс-Алгай

82. Қозғалымсыз туристік ресурсгар:
__д еко р аігивті -қолданбалы шығармалар
__* тарихи ескерткінггер
__өнер ескерткіштері
__дерекнама ескерткіштері
__музыка жазбалары



83. Туристік аудандастыру жумыстарын жүргізу мақсаттары:
__'гуристік-рекреациялық ресурстарды бағалау
__аумакка рекреациялық баға беру
_* туристік саланы жосиарлау

дуризмнің материалды-техникалық базасының өсу қарқынын 
болжамдау

_аумактардың сыйымдылығын анықтау

84. ЮНЕСКО-ның қорғауындағы Қазақстаннын тарихи 
объектілері:

__Сығанақ қалашығы
_Реслублика сарайы
_*Тамғалы археологиялык кешені

Даутбек кесенесі 
_Бзйтерек монументі

85. Шығыс Қазақстанда орналаскан туристік объектілер:
_*Маркакөл

Қайыңды көлі
_Оқжетпес тауы
_Бесшатыр қорғаны

Қайрақ саркырамасы

86. Қазақстандағы тұщъпн мүражай қашан жэне қай жерде 
қүрылды?

__Верный -  1945
__*Орынбор- 1931
__Петропавл- 1860
_Қ ы зы лорда- 1855 
__Семей— 1868

87.Қазақстандағы қарақия атты ең терең жэне қүрғақ шүңкыр 
қай жерде орналасқан?

Торғай ойпаты 
Жетісу

__*Маңғышлак түбегі
__Мойынкүм шөлі
__Бетпақдала шөлі
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88. Атырау қаласының ескі атауы:
Ақшатау

__Каепий
__*Г>рьев
__Манғыстау
__Верный

89. Арал теңізіндегі корық:
Аргілтас

_Аралтөбе
Акжар

__*Барсакелмес
__Қараөзен

90. Алматы қаласыньщ көне атауы:
__Жетісу

Атакент
_Саріыкент
__Солгүстік Тяньшань
__*Верный

91. Ертіс жағалауында орналасқан, Павлодардың солтүстік- 
батк:сында.ғы палеонтологияльщ ескерткіш:

__* «Гусиный перелет»
_  «Қазыкөш»

__«Ак;жар»
__«Қаразкар»
__«Сарыжар»

92. Өлкетанудың негізгі әдістеріне не жатады?
__*Аумақ туралы деректерді жинау жэне жүйелеу
__деректерді жинау және тарату
__деректерді жүйелеу жэне тарату
__экономика туралы деректерді жинау
__шет ел экономикасын зерттеу



93. Белгілі бір ауданның, облыстың, өлкенің тарихъш, ондағы 
болган оқиғаларды, тарихи архитектуралық ескерткіштер меи 
олардың ерекшеліктерін оқып-танысумен айналысады.

_экономикалық өлкетану
_шет елдік өлкетану
_*тарихи өлкетану
_фольклорлык өлкетану

мемлекеттік елкетану

94. Өлкетанудың зерттеу нысандарын неше топқа бөліп 
қарастыруға болады?

___3
_ 6

*4
Ц 20 
__2

95. Жер сферасы, географиялық орта жэне жер типтері — 
географиялык ландшафтар туралы ғылым саласын ата ?

_Экономикалық география
_*Физикалык география
_Әлеуметтік географня 
_Археология 
_Өлкетапу

96. Елдерді, облыстарды, қалаларды, жергілікті жерлердің 
территориясьш танып білу дегеніміз - ...

Мұражайтану
_Физикалык география
_*Өлкеіану
_Этнография 
_Фольклорография
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97. Бағапы балықтарының бірі мөңке балығы кай корыкта 
мекендейді?

_*Марқакөл
__ҮСТІрТ ;
_Қорғалжын
_Алматы
_Наурызым

98. ЮНЕСКО тізіміне ерекиіе қорғалатыи батпақгы-шөлді 
ландшафт ретінде енген жер:

_Үстірткорығы
_Наурызым қорығы
_Алматы корыгм .
_*Қорғалжын корығы
_Ақсу-Жабағалы

99. Аса бағалы арқар в;айда мекендейді?
_Қорғалжын қорығы
_Наурызым қорығы
_*Ақсу-Жабағалы қоэығы

Алматы корығы 
Іле Алатауы корығы

100. Гидрологияның су объектілерінің (өзен., көл, бөген), т.б. 
орнш/асуын сипаттайтын, олардың географиялық таралу 
заңдьшыктары мен морфологиялық ерекшеліктер ін, режимін жэне 
шаруашылыкта пайдалану жолдарьш зертіейтін саласы:

_*Гидрография
_География
__Литография
__Биология

Ихтиология
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ШШ

101. Еуропалмқтар өздері ерекше кастерлеген діни, тіпті 
мистикалық кұбылыстарды, кұпде көріп жүрген таныс ортадағ.л 
өзгеше болмысты, иррационалды дүниені, нысандарды бейнелеген 
ұғым...

Артефакт
Делдал

__Өлкетану
__*Сакральді

Геология

102. Түркістан облысынын; сакральді объектісі?
__Кейкі батыр кесенесі
__Абат Байтақ кесенесі
__Хан моласы мемориалдык кешені
__*Қазығүрт тауы
__Кобыланды батыр мемориалды кешені

103. Ақтөбе облысында орналаскан сакральді объект?
Қарабура әулие кесенесі

_Қазығұрт тауы
_*Бопай зираты
__Кейкі батыр кесенесі
__Маркакөл корығы

104. Қостанай облысының атакты батыры?
__Абат Байтак батыр
_*Кейкі батыр

Қобыланды батыр
__Кеңесары батыр
__Райымбек батыр

105. Қарағанды облысына жататын сакральді объект?
_*Жошы хан кесенесі
__Айша бибі кесенесі
__Бабаджа қатыи кесенесі
__Абаг Байтақ кесенесі
__Қожа Ахмет Йассауи кесенесі
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1.06. Қарағанды облысына жататьш сакральді объект?
_*Алаша хан кесешюі
_Айша бибі кесенесі
_Бабаджа қатын кесенесі
_Абат Байтак кесенесі
_Кейкі батьф кесенесі

107. Солтүстік Қазақстан облысына тиесілі сгжральді объект?
_Кейкі батыр кесенесі
_Алаша хан кесенесі
_*Ботай конысы
_Жошы хан кесенес:і
_Абат Байтақ кесешсі

108. Қызылорда облысына тиесілі сакральді объект?
_Ботай қонысы
_Жошы хан кесенесі
_*Сығанақ қгшашығ.зі
_Абат Байтак; кесенесі
__Тараз

109. Қазақтын 7 ханы жерленген ежелгі калашык?
_Сығанақ

Тараз
__Ботай
_*Сарайшык

Бозоқ

110. Ежелгі Сарайшық қалашығы қай облыстың сакральді 
объектілер қатарьша жатады?

_Ақмола облысы
_Қарағанды облысы
_Қызылорда облысы
_Шығыс Қазақстан облысы
_*Атырау облысы
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111. «Алтын адам» табылған қалашық?
__Сығанақ
__Сарайшық
__*Шілікті
__Сайрам
__Бозоқ

112. Шірік-Рабат қалашығы қай облыс территориясьщца 
орналасқан?

__Ақтөбе
Атырау

__Шығыс Қазақстан
__*Қызылорда
_Алматы

113.«Отан корғаушылар» монументі орналасқан аймақ:
_Өскемен
_Семей

Тараз
_*Н¥р-Сұптан қаласы 
__Талас

114. Геологиялық атауларды, олардың шығу тегін, маңызын 
жэне айтылуын зерттейтін ғылым:

__Өлкетану
__Этнографня
__*Топонимика
__Г еография
_Геология

115. Елді-мекендердің атгары -...
__Г идронимдер
__Аронимдер
__*Ойконимдер

Дримонимдер
Дромонимдер
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116. Ішкі калгілык нысандардьщ атаулары - ...
_Г одониладер
__Ойконимдер
___Аронимдер
_*Урбанонимдер
__Дримонимдер

117. Көшелердін атазглары - ...
_*Г одонимдер
__Аронимдер
_Дримонимдер
_Ойконимдер
__Урбанонимдер

118. Ауьш шаруашылығьгаа байланысты даланың, шабындық, 
жайьшымдық жерлердің атаулары - ...

_*Агоронимдер
_Годонимдер

Дримонимдер
__Урбанонимдер

Дроммонимдер

119. Байланыс жолдарына байланысты атаулар - ...
_Дримонимдер
_Годонимдер
_*Дромонимдер
_Урбанонимдер
__Агоронимдер

120. Ормандарға, орман участкілеріне байланысты атаулар -... 
__Дромонимдер
__Годонимдер
___Урбанонимдер
_*Дримонимдер
__Агоронимдер
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121 Дазақстан Республикасы шектесетін мемлекет:
__Бразилия
_*Қырғызстан
__Тәжікстан
__Әзербайджан
__Үндістан

122. Еуропалық бөлікке жататын Қазақстан Республикасыньщ 
облысы:

__Қарағанды облысы 
Алматы облысы 
Ақтөбе облысы

__*Батыс Қазақстан облысы
Түркістан облысы

123.Қазақстан жерінде неше ірі өзен бар?
__13
__20
__8
__14
__*7

124.Қазакстаи жерінде неше ірі су қоймалары бар?
___24
__7
___*13 
_  23 
__9

125.Қазақстаң Республикасьшьщ климаты:
Арктикадық

__Субарктикалык
_*Шүғыл континенталды
_Экваторлық
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И И м м
Ііінции

126. Субэкваторлык Қазакстанның эндемиктеріне не жатады? 
_*Қаратау а]жары
__Ірі қара мал
__Арпа 

Шалғын 
_Бидай

127. Қазақстанның эндемиктеріне не жатады?
_Майкарағай
_Шырша
_А лм а ағаш 
_Шетен
_*Қазақстандық қызылбояу

128.Қазакстанның энцемигіне жатады:
_Майқарағай

Шырша
_Шетен
_Бидай
_*Каспий доланасы

129. Атырау қаласында орналасқан кәсіпорыи:
_Баян Сұлу кондитерлік фабрикасы
_*Теңізшевроил

Қазақмыс
_Қазақмырыш

Қазруно

130. Қазақставдағы ең көне мұяай компаниясы:
_*Ембімұнайгаз
_Теңізшевроил
_ҚазІҮ[унайГ аз
_Шеврон-Т еіссако

Өзен
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131Т Жапониядағы “Тойота Мотор Корпорейшн” (“Тоуоіи 
Моіогз Согрогаііоп") компавпясының ҚР-дағы ресмп дслдшіы 
(дилері):

__Атырау мапшна жасау зауыты
__Алматы ауыр машина жасау
__*Астана Моторс
__Азия АВТО
_Зенит

132. Өз тұрғын үй нысандарьш тек Қазакстана ғана емес, Россіі 
мен Канадада да сатлатын кәсііторын:

__ЖилСтрой
_ВІ-Сгоир
__* «Вахіз-А»

Зенит 
__Өзен

133. Накты микроауданның халқыньщ эрекетін. дэсггүрііі, 
киімін, үй жиһазын, қүрал-жабдықтарын зерттейді:

__Тарихи өлкетану
Фольклорлык

__*Этнографиялық өлкетағу
Қоғамдык 

__Мемлекетгік

134. Географиялык өлкетану аймактың ауа бассейнін, жерін, су 
ресурстарын, жануар жэне өсімдік элемін зерттейді:

__Тарихи елкетану
Этнографиялық өлкетану

__Қоғамдық өлкетану
__*Табиғи өлкетану
__Мемлекеттік елкетану
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135. Декоративті туындыларды, көркем өнерін және халықтың 
ауыз әде-биетін, салтын зерттейді:

__Этнографияяык өлкетану
_Табиғи өлкетану

Тарихи елкетану
_*Фольклорлык өлкетану
_Қоғамддық өлкетану

136. Табиғи жэне әлеуметтік қубылыстардьі барлык 
(іамланыстарымен біргс зерттейді:

_Мектентегі өлкетану
_Қоғам,цык өлкетану
_Табиғи өлкетану

*Комплексті географиялық өлкетану 
Тарихи өлкетану

137. Республикалық, облыстык, аудандык өлкетану
м ү [ ):іжа йларымен, қітапханаларымен, ғылыми-зрттеу
мскемелерімен жұргізілетін өлкетану кұрылымының бірі -...

_Қоғамдық өлкетану
__*Мемлекеттік өлкетану
_Комлежсті өлкетану
_Тарихи өлкетану

Мектентік өлкетану

138. Туристердің, өлкетануды сүйюушілер мен қоғамдық 
уііымдар (табиғатгы, тарихты жэне мәдениетті қорғайтын қоғамдар) 
куші' мен ясүргізілетін елкетану күрылымының бірі - ...

Мемлекеттік өлкетану
_Мектентегі өлкетану

Комплексті өлкетану
_*Қоғамдық ©лкетану
_Тарихм өлкетану
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139.Әкімшілік ауданды, қаланы, кентті атаймыз:
__*Клші аймак

Орта аймақ 
Үлкен аймақ 
Аймақ 

_Дұрыс жауабы жоқ

140. ... ғылымдьшық, жүйелілік, жинақгылык жэне аймактылык 
болып бөлінеді.

_*Өлкеіанудың принциптері
_Өлкетану эдістері
_Өлкетану заңдары
_Өлкетану түрлері
__Өлкетану нәндері

141. ... әдебиеттік, картографиялык, архивтік, статистикалық, 
күжаттық, бақылау.

_Өлкетану принциптері
_Өлкетану эдістері
_Өлкетану түрлері
__*Өлкетану деректері
_Өлкетану заңдары

142. Жер қабығының жеке бір бөлігінің тектониісалык 
формаларының жиынтығы -...

_*Г еологиялық қүрьшым
_Г еографиялық қүрылым
_Экономикалық қүрьшым
_Этнографиялық қүрылым
__Фолькорлык құрылым

143. Тау жыныстарьшың орналасу формалары -...
_*Геологиялық күрылым
_Г еографиялық қүрылым

Экономикалық қүрылым
_Этнографиялық қүрылым
_Фольклорлық күрыльш
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144. К.урамы езгермейтін минералдар агрегаты - ...
_Минералды сулар
__Көне ескерткіштер
__*Тау жыныстары
_Сакральді объектілер
__Миісроорганизмдер

145. Жер бетінін тегіс емес формаларының жиынтығы - ...
_Жазық форма
_Үстіртті
__*Жер бедері
__Қыр>атты
_Барлыгы дұрыс

146. Зоологиялық бақылаулар туристер үшін қандай 
мэселелері'е бөлінеді?

__Сактау және тарату
_Тарату жэне сату 

Жарнама және таным 
*Танымдык және сақтау 

_Қызмет көрсету

147.Жгшуардың не болмаса өсімдіктің бір түрі таралған жерді, 
аймакты... атайды:

__*Ареал
__Әкімшілік аудан
__Облыс орталығы
_Эндемик
_Дүрыс жауан жоқ

].48. Алтынсары көне қаласы қайда орналасқан?
_*Қызылорда
__Қостанай
_Өсхсемен
__Атырау
__Ақта.у



149. Абат Байтақ кесенесі кайда орнаяасқан?
_  Маңғыстау облысы

__Қостанай облысы
_*Акгөбе облысында

Қараганды облысы 
__Қызылорда облысы

150. Ортағасырлық Құлан қаласы қайда орналасқан? 
Қарағанды облысы

__Ақтөбе облысы
_Қостанай облысы
_*Жамбыл облысы
_Шығыс Қазакстан облысы



БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҮРАҚТАР

1. Өлкетану ғылымына түсінік. Зерттеу нысаны мен бағыттары
2. Туристік өлкетану пәнінің негізгі міндеттері, мақсаты.

Зерітелуі ",
3. Туристік орталық пен туризм орталығы түсініктерінін 

айы])машь;:лығы, орталық жіктелімі
4. Фижка-географиялық зерттеулерді жүргізудегі кезеңдер. 

Геоғюгия
.5. Ауа райы. климат түсінігі
6. Климгтология ғьшымына сипатгама бе;ріңіздер
7. Өз елкеңіздің климатын сипаттаңыз. Метеоролгия 

етан циялары.
3. Сәулеткерлік және өнер ескерткіштері - туған өлкенің дерек 

көзд зрі ретіиде
9. 'І уризмнің дамуына оң жэне теріс эсер етуші факторлар
Ю.Өлкетанудағы демография, сипаттама жасаңыз. 

Демографияліык зерттеу эдістері
і 1. Тарихи өлкетанудьщ негізі мен мэні
12. Өлкетаиудағы картоірафиялық акпарат көздері
] З.Өлкетанудағы туристік жорықгарға сипаттама жасаңыз
14.Туристік жорық кезіндегі метеорологиялык зерттеулер
15.Демалыс пен туризм ресурстарьшың классификациясы (тура, 

жанама)
16.П.П.Семенов ТяиШанский казақ өлкесін зертгеуші ғалым 

ретінде
17. А.Н. Краснов қазак олкесін зертгеуші ғалым ретінде
18. А.ИЛевшин қазақ өлкесін зергтезшіі ғалым ретіңде ь
19.Н.А.Северцов қазақ өлкесін зерттеухпі ғалым ретіңде,
20.Қазақс;гандық ғалымдардың, аі артущылардың өлкетану 

ісіндегі рөлі мен қызмеЬі .
21. Рекреадиялық жэне туристік ресурстар
22.Мэдени тарихи ресурстарға сипаттама беріңіз
23. Казадстаннын археологиялық деректері жэне оларды 

олкеғану жұмысьшда пайдалану
24.Археояогиялық зерттеулердің мэні жэне археологиялық

ескерткіштерді қорғау .
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25.Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Туристік 
ресурстарды бағалау

26.Минеролоғия ғылымына сипаттама беріңіздер
27.Рекреация түсінігі. Рекреациялық сыйымдылык
28.Геология ғылымына сипаттама беріңіздер
29.Туристік ресурстардың медико-биологиялық және 

психологиялық - эстетикалық бағалануы. Туристік ресурстардың 
технологиялық бағалануы

30.Туристік-рекреациялық ресурстарға анықтама беріңіз
31.Рекреациялық ресурстардың басты сипатгамасы. 

Территорияны рекреациялық бағалау эдістері
32. Рекреациялык аудандастыру. Туристік кецістік жайлы
33.Туристік рекреациялық потенциалға баға беру
34.Туристік ресурстар, олардьщ негізгі қасиеттері
35. Ландшафт түсініктемесі мен зерттеулері
36.Қашьгктықты өлшеу түріне байланысты әдістер
37.Мүражайтану ғылымы. Мүражайлардың пайда болу тарихы
ЗБ.Әлемдегі ерекше мүражайлар
39.Қазақстан бойынша тарихи-өлкетану мүражайларының 

қалыптасуы тарихы
40.Карта жэне оның масштабы. Топографиялық карталардағы 

шартты белгілер
41.Мүражайлардың пайда болу тарихына сипаттама. 

Қазакстандағы бір мүражайды сипаттаңыз
42. Қазақстандағы қорықтарды бағалау
43.Тарих жэне мэдениет ескерткіштері өлкетану ісінің ақпарат 

көздері ретінде
44.Туристік аудандастыру. Рекреациялық аудандарға болудің 

үрдістері
45.Рекреациялық және туристік аудандардың негізгі белгілері
46.Қазақстан Республикалық мемлекетгік мүрағат жэне мүрағат 

құжаттары
47.Далалық зерттеу эдісіне сипаттама
48.Қазақстандағы мэдени жэне тарихи ескерткіштердің корғалу 

жағдайына сипаттама
49.Шьнғыс Қазақстан экономикалық ауданьша жалпы 

сипаттама, көліктік қол жетімділік, археологиялык ескеткіштері
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50.ІІІЫҒЫС Қазакстан ауданъгаьщ туристік ресурстарына 
сипаттама жасаңыз

51,Оңтұстік Қазакстанның эконошгкалық географиялық 
жаідайы, жер қоры, рекреаңиялық ресурстары, халқының жағдайы

52.0ңтүстік Қазақстан ауданының туристік ресурстарына 
сипаттама жасаңыз

ЗЗ.Ортааық Қазақстанның экономикалық аймағыньщ табигат 
жаідайлары мен табиғат ресурстары

54,Орталык Қазақстанның экономикалық аймағының халкы 
мен енеркәсібі, табиғи ресурстарына сипаттама жасаңыз

55.Өз елкендегі тарихи -  ескерткіштер. Жалпы тарихы
56. Алтын адам ескерткіштерінің тарихы
57. «Туризм» терминінің шығу тарихы
58. Өз өлкеңіздің флорасы мен фаунасы
59.Батыс Қазақстан экономикалық аймағының туристік 

рес\'рстарына сипаттама жасаңыз
60.Өлкетану ісін реттеуші өкілетті органдар жүмысьгаа 

ситттама,
61 .Туристік өлкетану ісінің үйымдастырушылық формалары
62.Климаттың рекреаңиялық бағалануы
бЗ.Олкетану ғылымдар жиынтығыньщ кешені. Тарихи 

өлкетавудын үйымдастыру формасы
64.Қазакстан Республикасьгада. туризм дамуьшьщ туристік- 

рекреаңиялық ресурстары және мүмкіндіктері
65.Мемлекеттік үлттықтабиғи карктер
бб.Экотуризм түсінігі және белгілері. Қазақстандағы экотур 

жағдайына бағалау
67.Кешевді экономикалық элеуметтік зерттеулердің туристік 

елкетанудағы алатын орны мен маңызы
68.Территорияның туристік- реісреациялық ресурстар 

жиь: нтығына сипаттама беріңіз
69.Ландшафттану ғылымьша сипаттама жасаңыз. Ландшафтгық 

ортЕ түсінігі
70.Мәдени ландшафттар: заманауи кезарас пен типологияны 

карастыру
71.Қазақстанда өлкетанудың қшгыитасуы мен дамуы. XIX ғ. 

орыс зерттеушілерінің елкетануға қосқан үлесі
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72.Табиғи ұлтгык парк түсінігі. Қаркаралы уіптық табиғы
паркі '

73.Туризм индустриясы
74.Этнография ғылымына сипаттама жасаңыз. Этнографиялық 

зерттеу эдістері
75. Т 5фистика ғы лымы
76.Топонимика ғылымына сипаттама беріңіз. Топонимдердің 

қалыптасу түрлері
- 77.Картография, картографиялық зерттеу эдістері

78.Қазақстанның рекреацияльіқ туризм дамуына қандай баға 
бересіз? Сервистік қызмет көрсету халықаралық дэрежеғе сай келе 
ме? Өз өлкеңіздегі демалыс орындары (санаторий, т.с.с.)

79.«Алтын Адам» туралы сипаттаңыз
80.0рономия ғылымы. Объектердің физикалық қасиетіне 

байланысты қойылған таулар (Қазақстан бойынша)

%
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ӘДЕБИЕТТЕР ТЕЗІМІ

Негізгі Әдебиет:
1.Вуколов В.Н., Назарчук М.К. Основы туристско - 

краеведческой работы. Алматы, 1997г.
2.Никонова, М.А. Краеведение: учебное пособие / М.А. 

Никонова.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2014
3.Ивлева Н.В.. Мамоев Б.Ш., Чукреева О.А. Основы туристско- 

краеведческой работы. — Алматы, 2010
4.Болтушкин В.В. Краеведение: учебное пособие. - Уфа: 

Уфимская гос. академия :жономики и сервиса, 2010.
5.Курило Л.В. Краеведение и туризм. Учебное пособие. -  М., 

1999.
6.Краеведение. Пособие для учителя. /Под ред. А.В. 

Даринского. -М .: «Просвещение», 1987.
7.Жездыбаев Т.К. Туризм и краеведеняе в Республике 

Казахстан. -  А., 2001
8.Ивлева Н.В. Туристско-краеведческая деятельность в школе. -

А.. 2009.
9.Проходчик А.Ф. Пр актикум по краеведению. -  Минск, 1981.

Қосымша Әдебиет:
1.Агапов П.В. и др. Сіокровища древнего Казахстана. Алма-Ата, 

Жалын, 1979.
2.Архангельский А.М. Методика полевых физико- 

гестрафических исследований. М., 1972.
3.Алешин В.М. и др. Туристская типография. М., 1985.
4.Гальшин В.Н. Просгейшее измерение на местности. М., 1983.
5.Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана. 

Алма-Ата, Знание, 1988.
6.Историческсіе краеведение. Учебное пособие для 

пединстшутов. М., Наукг., 1980.
7.Красная книга Казахской ССР. Алма-Ата, 1978г.
8.Рекреационные ресурсы и методы их изучения. М., 1981 г.
9.Бейсенова А.С. Физико-географические исследования 

Каішхстана. Алма-Ата, Кгзахстан, 1982.
10.Жучкова В.К. «Организация и методы комплексных физико- 

географических исследований», М., 1977.
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11 .Строева К.Ф. «Краеведение», М. 1973.
12.Ашурков В.Н., Кацюба Д.В.. Матюшин Г.Н. Историческое 

краеведение. М., 1980.
13.Ахметова С.М. Историческое краеведение в Казахстане. 

Алматы, 1982.
14.Акназаров Б.З. Историческое краеведение. Уч. пособие. 

Алматы, 2000. Алекееенко Н.В. Хранители памятников. 
Документальңый очерк о краеведении Казахстана. Алматы, 1988.

15.Физическая геоірафия Казахстана. Под ред А.А. Науменко. - 
Алматы: «Қазак Университеті», 2009. - 362с.

16.Ердавлетов С.Р. Г еоірафия туризма Казахстана. -  Алматы:,
2003. '

И.Чигаркин А.В. Памятнюси природы Казахстана 
(Примечательные ландшафты и их охрана). А-Ата: «Қайнар», 1980.
-  144с.

ІВ.Формозов А.Н. Животный мир Казахстана. - М.: Наука, 1987.
-  150с.

19.Мырзабеков Ж.М. Особо охраняемые природные территории 
Казахстана. - Алматы, 2000.

20.Магидович И.П. Очерки по истории географически); 
открытий. - М., 1982.

21.Филимонов С.Б. Краеведение и документальные памятники. 
-М ., 1989.

22.Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразо- 
вательной школе. -  М., 1979.

Анықтамалык Әдебиет
1. Атлае Казахстана 1,2 том. М.: ГУГК, 1982.
2. Краткий статистический ежегодник Казахстана. -  Нур- 

Султан, 2019. -  216с.
3. Национальный атлас Республики Казахстан. Том 1, 2, 3. - 

Алматы, 2006.
4. Абдиманапов Б.Ш. География Казахстана в таблицах и 

рисунках. -Алматы: «Таймас», 2006. — 88с.
5. Абдиманапов Б.Ш. Словарь-справочник географических 

понятий и терминов. Учебное пособие. -  Алматы: Изд-во «ТЕ 
Соіог», 2010. -  230с.

6. Справочник географических назваңий. - М., 1988. 
7.Энциклопедический словарь терминов по физической

географии. - М.,1980.
210



Интернет-көздер
1. \у\у\улптГоппайк.к2
2. \у\у\ү.§еоо.іюог. кг
3. \Ү'Л'\у.іпіа§е8.уапсІех.кг

Қазақетан РеспуШшкасындағы өлкетану ж р і ы с ы н ы ң  
иормативтік құі<ыктык базасы

- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;
-Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы;
-Қазақстан Республіжасының «Мэдениет туралы» Заңы;
-Қазақстан Республиісасындағы «Туристік қызметтуралы» заң;
- Қазақстан Республіжасының «Тарихи-мэдени мұра

объектілерш қорғау лсэне пайдалану туралы» Заңы;
-Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар туралы" заңы;
-Қазақстан Респубдикасының туристік саласын дамытудың 

2023 жылға дейінгі тұжырымдамасы
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ҚОСЫМШАЛАР

ҚОСЫМША №1
Х алы қ белгілері бойынша болжау:

Ж ақсы ауа-райына:
' ' 1  Кұн батқандағы ай қызЫл, тез жоғалып бара жатқаи 
шеңбермен шектеседі.

2. Жұпдыздар жасылдау болып жымыңдайды.
3. Айдың мүйіздері өткір.
4. Құмьірсқалардың белсенділігі жоғары.
5. Масалар үйінді «бағанада» ұшады.
6. Тезек қоңыздары жерден томен ұшады.
7. Аралар далаға ерте ұшады.
8. Шогітерде, бұталарда, ағаштарда өрмектер көп болады.
9. Одуванчиктердің барлығы ашық болады.
10. Тоғандар мен озендерде ашық ақ лалагүлдер мен сары 

лалагүлдер корінеді.
11. Жел болмаған кезде түіін тігінен көтеріледі.
12. Жанған көмір тез күлге айналады, күңгірттенеді.

Жаман ауа-райына:
1. Жұлдыздар қызғылт немесе ашық көк түспек: 

жыпылықтайды.
2. Ашык күннен кейін жұлдыздар нашар көрінеді.
3. Құстар төмен ұшады.
4. Құстар «сықырлайды», ал жалпақ үкілер күндіз жылайды.
5. Тауыктар мен торғайлар шаңға шомылады, торғайлар катты 

сайрайды.
6. Үйректер, шағалалар, аққулар жиі суға түседі, қатты 

айғайлайды, қанатгарын қағып, шашады.
7. Кесірткелер шұңқырларға тығылады.
8. Бақалар батпақтан шығады, карлығаңкырайды.
9. Аралар кеш ұшады жэне кешке өте белсенді.
10. Құмырсқалар құмырсқалардың ұясына тығылады, олардағы 

өткедцерді жабады.
11. Жерде жэндіктер жок, ал топырақтар жер бетіне шығады.
12. Итгер тамақгы аз жейді, көп ұйыктайды, жерде жиі домалап 

отырады.
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13. Мысыктар жиі «:куынады» - табандарымеи тумсығьш жэне 
кулақтарын ысқылайды.

14. Мал шөпті ынтамен жейді.
15. Бурундуктар қатгы ысқырады.
16. Дыбыстардың естілуі кушейеді, иістер күшейеді.
17. Сымдар ызылдайды
18. Түтін бүралып, жерге тарайды.
19. Оттьщ шоғы жанып тұр.

ҚОСЬІМША №2
Шағын немесе орта елді мекенді өлкетанулық зерттеудің 

мйлшермен бағдарламасы
1.Геоғрафиялық орналасуы, ірі орталықтарға дейінгі 

каігыктьны, жағдайды экімшілік-саяси, экономикалық, тарихи, 
географиялық тұрғыдан бағалау, тарихтың эртүрлі кезевдеріндегі 
географиялық жағдайдьщ маңызы

2.Қазіргі атауы, бұрынғы атаулары, олардьщ шығу теғі.
3.Аумактың көлемі, оның өзгеруі.
4. Елді мекеннің табиғи жағдайы. Жер бедері, пайдалы 

ка:ібалар, жыл мезгілдері, өзендер, көлдер, су қоймалары бойынша 
көрініс табатын климаттық ерекшеліктері жэне олардың 
шаруашылық маңызы, топырағы, өсімдіктері. Елді мекен 
аумағынын, жэне оньщ мгіңындағы ландшафттардың жалпы сипаты. 
Табиғи жағдайды адамньзң өзгертуі.

5. Елді мекеннің пайда болу және даму тарихы. Ерте қоныстану. 
Дамудың басталуы. Алғашқы қоныс аударушылардың еңбегі мен 
кәсібі. Шаруашылык кәсілорындарының пайда болуы.

6. Халық: саны мгн қүрамьшың динамикасы. Жергілікті 
байырғы түрғьшд;ар мен қоныс аударушылар. Үлттық іеұрамы. 
Халықгың еңбек дағдылары, оларды қальштасіыру жэне дамыту 
үрдісі. Халықтьщ білімі, жекелеген типтік кәсіптердің сипаттамасы.

7. Шаруашьшығы. Оғың негізгі салалары, орналасқан жері және 
жергілікті өнеркәсіптің даму жағдайлары. Жеке кэсіпорындардьщ 
снпаттамалары. Ауьш шаруашылығымен байланысы. Жергілікті 
колөнері.

8. Көліісгің маңызы.
9. Әкімшілік-еаяси рөлі.
10. Мәдени-ағартуіыылық маңызы.
11. Елді мекеннің шаруашылык мамандануы бойынша типі.
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12. Ішісі айырмашылыктар. Негізгі бөліктері мен шағын
аудаидары, олардьщ сэулеттік келбеті. Даму бағьптар ы.
Ғимараттардың тұрлері. Ескі жэне жаңа ғимараттардың 
сипаттамасы.

13. Көрікті жерлер, ескерткіштер. Саябақтар мен жасыл 
алаңдар.

14. Елді мекеннің туристік-экскурсиялық кұндылығы. Туристік 
жэне экскурсиялық ұйымдар мен мекемелер (лагерьлер, клубтар, 
бюролар жэне т.б.).

ҚОСЫМНІА № 3
Алқап пен өзеннің мөлшерлі сипаттамасы:

. Озеп ацгары:
Алқап өзеннің қай бөлігінде зерттеледі (жоғарғы, орта, төменгі 

ағыс; қай елді мекендер арасында); сызбада алқантың осы бөлігін 
белгілеңіз.

Жоғарғы жағындағы алқаптың енін анықтаңыз (метрмен, 
көзбен).

Еңістердің биіктігін анықтаңыз (метрмен, көзбен).
Кұрылғының көмегімен еңістердің қргама тіктігін аныхстаңыз 

(15-ке дейін жұмсақ, тік - 15-35, өте тік - 35-45, аса тік — 45).
Накты аныкталған (немесе әрең болжауға болатьш) 

террассалар бар ма; олар алқаптын қай еңісінде орналасқан -  сол 
немесе оң; террассалық еңістердің биіктігі; террассалар бетінің ені.

Жер асты сулары шығатын жерлер бар ма (оларды сызбада 
көрсетіңіз), жер асты сулары шығатын жерде - алкаптың 
баурайында нсмесе тұбінде.

ТүбінІн енін (метрмен), өсімдіктердің сипатын, батпақгылық 
дэрежесін, топырақ түрлерін (сазды, балшықты, құмды жэне т.б. I 
аныкгаңыз. „"

Өзеннің жайылмасын анықтау; ол қай жағалауда орналасқан.
Жайылманың енін аньитаңыз; бетінің сипаты қандай (тегіс, 

көшпелі, сулы-батпакты); оны қандай өсімдіктер жабады.
Жайылма қалай колданылады.

Өзен арнасы:
Жағалаулардың табиғаты - (биік, аласа; олардың шамамеғ 

биіктігі метрмен: тік, жұмсақ).
Жағалауды кандай жыныстар құрайды (құмды, сазды, т.б.).
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Жағалау есімдіктерінің күрамы (қандай ағаштар, буталар, 
шөптер өседі); жабык немесе ашық-шалғынды жағалаулар.

Жағалаулар өзенмен шайылып жатыр ма жэне шайылса 
кандай учаскелері.

Арнаның сипаты-орамалы, тхк сызыкты; аралдарды 
кұрайтьшдай бөлінеді ме; таяздар, бурылыстар, т.б. бар ма?

Судьщ түсі, мөлдірлігі, иісі, температурасы:, қаттылығы.
Арна ені (көзбен, метрмен).
Өзеннің тереңдігі (зң терең жері); орташа тереңдік.
Су түбінің табиғаты (балшықгы, сазды, кұмды).
Ағыс жылдамдығы.
Өзен режимі және оны найдалану (сауалнама бонынша 

жэне басқа да коздер):
Өзен кайдан бастау алады (бүлақ, кел, батпақ); қайда ағып 

жатыр, қандай еалалары бар, қандай аймақтардаві ағып өтеді.
Судың көктемде келуі (онкүндік, ай); өзеннің мүздан ашылуы 

(ерте, орта, кеш); өзендеғі судың максималды көтерілуі (метрмен; 
онкүндікпен, аймен)

Су толған кезінде қаншалықты төгіледі (төгілу шекарасын 
белгілеңіз: максимум, орташа, минимум).

Су толуының аяқтапуы (ай, онкүндік).
Жазда су тасқьшы бола ма (қаншалықты жиі, қаніпалыкты 

би іктікке ж:етеді); су тасқыны кезінде жайылма толады ма.
Жазда (айда) су деңгейі канша төмендейді:; күзде су деңгейі 

каігай өзгереді (ай. онкүндік).
Күзде судын, көтерілуі қандай биіктікке жетеді.
Мұз қатуды белгілеу (ай, онкүндік, орташа мерзімдер, ерте 

мерзімдер); жусан бар ма (неге?)
Қыстың соңына қарай мүздьщ қальщцығы кандай; мұздаған 

бапықтар бар ма (қашан, қандай қыс болғанда).
Өзен қалай пайдалаяылады (кеме катынасы. суару және т. б.).
Өзещі;е кандай балы қтар жэне баска жануарлар кездеседі.
Өзен учаскесінде кандай гидротехникалыіс құрьшыстар бар 

(днірмендер, бегеттер, су электр станңиялары жэне т.б.).
Қандай туристік сауыктыру мекемелері бар (турбазалар, 

демалыс үйлері, лагерлер жэне т. б.).
Демалу үшін ең қолайлы орындар (жағажайлар, жағалау 

көгалдары, туристік аялдауға арналған орындар).

215



Өзендерді су туризмі үшін пайдалану мүмкіндіктері 
(кайықтар, байдаркалар, салдар).

Өткелдерді бағыттау мүкпкіндіктері.
Суды ластау көздері: жағалау мен есімдік суынын тазалығын 

корғау бойынша қолданылатын шаралар.

ҚОСЫМША №4

Ауа-райышлң белгілері ү.ггты, жауын-шашынсыз
ЖАЗДА ЖЫЛЫ, ҚЫСТА АЯЗДЫ:
1.Күннің батуы мен шығуы кезінде таңның сары, алтын, 

қызғылт түсті болуы. Оның жасылдау түсі ауа-райының үзақ уақыт
...сакталуыи көрсетеді.

2. Ауа райының колайсыздығынан кейін желдің бірте-бірте; 
әлсіреуі, жауьш-шашьшның гоктауы, б.ұлттьшықтың төмендеуі 
және жаздатүнде күн суытады.

3. Күннің шығуымен бірге бүлттар пайда болады. Түске қарай 
олардың мелшері артады. Кешке қарай бұлттар жайылып, күн 
батқаннан кейін олар толығымен жоғалады.

4. Күн батқаннан кейін шөпте шық пайда болады, ол күн 
шыққанға дейін күшейіп, күн шыкқанда жоғалады. Көктемде жэне 
күзде шық орнына жер мен шатырда аяз пайда болады.

5.Жазда түнде аласа жерлерде, батпақгарда, ойпаңдарда, 
өзёндерде түман жиналады.

6.КеШКе қарай жэне түнге қарай ойпаттар мен аңғарларда 
төбелерге Қарағанда салқын болады, ашық жерлерге қарағанда 
орманда жьшырак болады.

7.Тауларда шыңадрды түман басады.
В.Жазда түндё жел болмайды. Түске қарай од күшейіп, кешке 

қарай тағы да төмендейді.
9.Күндіз жел теңіздён, түнде-қүрлықтан соғады.
10.Ауа қысымы артады.
Қолайсыз ауа-райының белгілері - бүлтты жаңбыр жауады
немесе қар мен жел:

' 1. Көкжиекте иілғен үштары бар жіптер түрінде ұзартылған
жүқа бүлттар пайда болады.

2. Жүка бұлттар бірте-бірте бүкіл аспанды жауып, тығыз 
қабатты бұлттарға айналады. Бұл бұлттар күн мен айды жауъш 
тұрса, олардың айиаласыида ақ шеңберлер пайда болады.

3. Жел бағытын күрт өзгертеді жэне кешке қарай күшейеді.
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4. Тауларда жел түнде аңғардан тауға, күндіз керісінціе соғады.
5. Ауа кысымы төмендейді.
6. Шық немесе аяз пайда болмайды.
7. Түстен кейінгіге карағанда кенгке жынырак.
8. Тау жэне кыраттарда, орманда жэне, ашық жерлерде ауа

темнературасы бірдей. •
9. Таңғы уақыттарда тауда температураньщ төмендеуі.
10. Кеіпке пайда болған тұман күн шыққанға дейің "ериді", су

боп жайылмайды, бірақ жоғары көтеріледі. >
Ауа-райының ауыспалы жаңбырымен, жазда найзағаймен 

жэн е одан кейінгі салқындау белгілері:
1. Көкжиекте ұсақ толқьгадар түріндегі ңиркулярпы .бүлттар 

көріяіс табады.
2. Үзартыоіған бұлттар пайда болады, олар жасымьщтың

(чечгвиңа) үлкен дэндерінс үксас келеді. , ■ . . .
3. Жазда кешке немесе таңертең бүлтгар < тістер немесе 

мұнаралар түрінде көрінеді.
4. Бір уақытта бүлттардьщ бірнеше деңгейлері байқалады.
:>. Жазда тұншығу сезімі пайда болады (булану болады).
<>. Ауа қысымы басында аздап өзгереді, содан кейін кенет 

төмендей басгайды.

ҚОСЫМША № 5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ М¥РАҒАТТАРЫ 

(Сонғы тарикты құжаттау орталықтары)

Атауіы
Мекен-жайы Телефон
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ҚОСЫМША № 6
Ерекше қорғалатын табиғи аумактар туралы
Қазақстан Республикасыньщ 2006 жылғы 7 шілдедеғі N 175 

Заңы.
8-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҮЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКТЕР 

ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ӨМІРЛІК ТАБИҒИ ПАРКТЕР

44-бап. Мемлекеттік улттық табиғи парктер ұғымы және 
олардың негізгі қызметі

1. Мемлекеттік ұлттық табиғи парк - ерекше экологиялық, 
ғылыми, тарихи-мәдени жэне рекреациялық күндыльны бар 
мемлекеттік табиғи-қорық қорының бірегей табиғи кешендері мен 
объектілерінің биологиялык жэне ландшафтық саналуандығын 
сақтауға, оларды табиғат қорғау, экологиялык-ағартушылық, 
ғьшыми, туристік жэне рекреациялық мақсаттарда пайдалануға 
арналған табиғат қорғау ясәне ғылыми мекеме мәртебесі бар ерекше 
корғалатын табиғи аумақ.

2. Мемлекеттік ұлттық табиғи нарктердің негізгі қызметіне:
1) мемлекетгік табиғи-қорық қорының табиғи кешендерін, 

бірегей және зталондық табиғи учаскелерін, объектілерін, табиғи 
жэне тарихи-мэдени мұраны сақтау;

2) мемлекетгік ұлттық табиғи парк пен оның күзет аймағының 
күзет режимін қамтамасыз ету;

3) экологиялық ағаріушылық;
4) биологиялык саналуандықты сақтаудың ғылыми әдістерін 

эзірлеу;
5) Табиғат жылнамасы бойьшша экологиялық жүйелер мен 

жекелеген табиғи объектілердің мониторингін жүргізу;
6) мемлекеттік табиғи-қорык қорының бүлінген табиғи 

кешендерін, объектілерін, табиғи және тарихи-мәдени мүра 
объектілерін қалпына келтіру;

7) мемяекеттік үлттық табиғи парк пен оның күзет аймағының 
аумағын экологиялық-ағартушылық, ғыяыми, рекреациялық, 
туристік жэне шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдалануды 
ретгеу жатады.

Ескерту. 44-бапка өзгеріс енгізтді - ҚР 03.07.2013 № 124-V 
Заңымен (алгаищы ресми жариялашанынан кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң колданысца енгізтеді).
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45-бап. Мемлекеттік ұлтгық табиш парктер аумағын 
аймакгарға бөлу, оиы күзету жзне пайдалаяу режимі

1. Мемлекеттік үлттық табиғи парктер аумағы:
1) қорық режимі;
2) экологиялық түрактандыру;
3) туристік және рекреациялық қызмет;
4) шектеулі шаруашылык қызмет аймактарына бөлінеді.

2. Реттелмелі экологиялық туризмді қоспағанда, қорық режимі 
аймағында кез келген шаруашьшық қызметке жэне мемлекеттік 
үлтгық табиғи парк аумағьш реқреациядык пайдалануға тыйым 
салынады және осы Заңның 40-бабының 1-тармағьшда көрсетілген 
мемлекеттік табиғи қорык режігмінің түріне сэйкес келетін 
қор ықтық қорғау режимі белгіленеді.

Қорық режимі аймағы мемлекеттік үлтгық табиғи парк 
аумағының он пайызынан қырық пайызына дейінгі жерін күрайды.

3. Ретгелмелі экологияльщ туризмді, мемлекеттік табиғи- қорық 
кор.ының бүлінген табиғи кешендері мен объектілерін қаллына 
келтіру бойынша іс-шаралар жүрғізуді, бал ара шаруашьшығымен 
айнімысу үшін қажетті уакытша кұрылыстар сальш, стационарльпс 
омарталар орналастыруды қоспағанда, экологияльщ түрақтандьфу 
аймағында шаруашылык жэне рекреациялық кызметке тыйым 
салына отырып, қорықгық қорғау режимі белтіленеді.

4. Ту]эис:тік жэне рекреациялық кызмет аймағы мемлекеттік 
ұлтіъік табиғи паркке келушілердің ретгелмелі қысқа мерзімді 
демзлысы мен үзақ мерзімді демалысы учаскелеріне бөлінеді.

Туристік жэне рекреациялық қызмет аймағында мемлекеттік 
табін-и-корык; қорының табиғи кешендері мен объектілерінің 
еақталуын камтамасыз ететін қаумалдьщ қорғау режимі белгіленеді, 
оның аумағында ретгелмелі туристік жэне рекреациялык 
пайдалануға (аң аулаудан басқа), оның ішінде рекреациялық 
жүкгемелердің нормалары ескеріле отырып, туристік маршрухтар, 
соқі:актар ұйымдастыруға, демалу алаңқаіілары мен тамашалау 
алағдарык, жағажайларды, қайық станцияларын, суда жүзетін көлік 
гұрііері мен жағажай құрал-жабдығын лрокатқа алу пункттерін 
орнатуға, бал ара шаруашылығымен айналысу үшін қажетті 
уақнтша құрылыстар сальш, стационарлык омарталар 
орналаетыруға лсол беріледі.

5. Шекгеулі шаруашылық кызмет аймағында экімшшік- 
шаруашыльж мақсаттағы объектілер орналастырьшады, эуескойльщ 
(спортгық) б;шық аулауды, жануарлар дүниесін ортақ пайдалануды
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ұ.йымдастыруды коса алғаида, мемлекеттік ұлхтық табиғи иаркті 
корғау және оиың жұмыс істеуін камтамасыз ету, оған кеяушілерге 
қызмет көрсету ушін қажетті шаруашылық қызмет жүргізіледі, 
рекреациялық орталықтарды, жабайы жануарларды өсіру мен 
ұстауға арналған вольерлерді, қоиақүйлерді, кемиингтерді, 
музейлерді жэне туристерге қызмет керсетудің басқа да 
объектілерін салу жэне пайдалану жүзеге асырылады.

6.Мемлекеттік үлттық табиғи парктің барлық аймақтарында 
оны баскару жоспарында көзделген күзету, қорғау жэне калпына 
келтіру іс-шарадары жүргізіледі.

7.Мемлекеттік ұлттык табиғи парктерде ғьшыми және 
экологиялық-ағартушьшық қызмет осы Заңның 41 және 42- 
баптарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Бсқерту. 45-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 548-IV 
(алғащқы ресми жарияланғаныиан кейін күнтізбелік он күн өткен 
сон; қолданысқа еңгізіледі); 15.06.2017 № 73-УІ (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік ,он күн өткен соң қолданыска 
енгізіледі); 30.04.2021 № 34-УІІ (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
Заңдарымен.

46-бап. Мемлекеттік үлттық табиғи парктерде туристік 
және рекреациялық қызметті жүзеге асыру

1. Мемлекеттік үлттық табиғи парктердегі туристік жэне 
рекреациялық кызметті өзінде туристік операторлық қызметке 
арналған лицензия болған кезде тікелей мемлекеттік үлттық табиғи 
парк, сондай-ақ туристік қызметтер көрсететін жеке жэне занды 
түлғалар жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік үлттық табиғи парктердің учаскелері туристік 
жэне рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін бес жылға дейінгі 
мерзімге қыска мерзімді пайдалануға және жиырма бес жылға 
дейінгі мерзімге үзақ мерзімді пайдалануға беріледі. Осы 
учаскелерді беру мемлекеттік үлттық табиғи парктерде туристік 
жэне рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сэйкес 
жүзеге асырылады. Мемлекеттік үлттық табиғи парктердің 
учаскелері туристік жэне рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін 
Қазақстан Республикасының мемлекетіік-жекешелік эріптестік 
туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік эріптестік 
шартын жасасқан жекеше әріптеске де қысқа мерзімді және үзақ 
мерзімді ггайдалануға беріледі.
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3. Туристік жэне рекреациялық кызметті жүзеге асыру үшін 
учаскелер мемлекёттік үлттық табиғи парктің инфрақүрыльімьгн 
дам ытудьщ бас жоспарына сәйкес және қазіргі инфрақурылымымен 
де, жаңа инфрақүрылым қүру үшін де туристік, рекреацишіык жәие 
шектеулі шаруашылық қызмет аймақтарында ғана беріледі. ' ‘

Ескерту. 46-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.25 № 548- 
IV (алгашцы ресми жарияланганътан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң цолданыска енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 15.062017 
№ 73-VI (алгашкы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң колданысқа енгізіледі); 01.04.2021 № 26-УИ (алгашкы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданыска енгізіледі) Зацдарымен.

46-1-бап. Туристік жэне рекреациялық қызмепі жүзеге 
асыру үпгін пайдалануға берілген мемлекеттік үлттық табиғи 
парктер учаскелеріндегі объектілер қүрылысы

1. Туристік жэне рекреацияльпс кызмеіті жүзеге асыру үиіш 
пайдалануға берілген мемлекеттік ұлтгық табйғи парктер 
учас.келерінде объектшерді салу жеке, заңды түлиғалар немесе 
жекеше эріптестер мемлекеттік үл'гтық табиғи гіаркпен 'жасйсқан 
үзак; мерзімді пайдалану шартьша сәйкес және эскизгё (эскйз 
жобасына) орай эзірленген жобалау (жобалау-сметальщ) 
ісүжаттамасы бойьшша жүргізіледі.

2. Алып тасталды - ҚР 15.06.2017 № 73-VI Заңымен (алгашкы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолс анысқа снгізіледі).

3. Жеке. заңды тұлғаның немесе жеісеше эріптестің өзіне 
туркістхк және рекреациялык қызметті жүзеге асыру үщің 
пайдалануға берілген учаскені паіідалану шартының колданылу 
мер:;імі откен соң шарттың кэлданылу мерзімін үзартуға 
артықшылықгы құқығы бар.

4. Туристііс жэне рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін 
пайдалануға берілген учаскені жэне ондағы күрылыс объектідерің 
пайдалану құқығынын ауысу мэселелері туристік жэне 
рекреациялық кьізметгі жүзеге асыру шартьшда айқындалады.

5. Уэкілетті органның жазбаша хабардар етуіне сәйкес құрылыс 
объектілері басқа тұлғаға берілген не шартга өзгеше белгіленген 
жағдайларды қоспағанда, туристік жэне рекреациялық қызметті 
жүзеге асыру үшін ұзақ мерзімді пайдалаңуға берілғен жер 
учаскесін найдалану құқығының ауысуына қарамастан, жеке, заңды
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тұлғаларға немесе жекеше эріптестерге жүктелетін учаскені 
мемлеісеттік табиғи-корык қоры объектілерінін сакталуы мен 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптардың сакталуын 
камтамасыз ететін жай-күйге келтіру міндеті сақталады.

6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке жэне 
заңды түлғалар адам өмірі мен денсаулығы жэне қоршаған орта 
үшін қауіпсіз тәсілмен учаскелердегі объектілерді бөлшектеп, 
сыртқа шығаруға міндетті.

Ескерту. Заң 46-1-баппен толъщтырылды - ҚР 2012.01.25 № 
548-1V (алгаищы ресми жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысңа енгізіледі) Заңътен; өзгерістер енгізілді - ҚР
15.06.2017 № 73-УІ (алгаищы ресми жарияланган күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң цолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 
268-ҮІ (алгаиіқы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысңа енгізіледі); 01.04.2021 № 26-ҮІІ (алгашқы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соц 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

47-бап. Мемлекеттік үлттық табиғи парктердің шектеулі 
шаруашылық қызметінің ерекшеліктері

1. Шектеулі шаруашылық кызметі аймағында мемлекеттік 
ұлттық табиғи парктер мынадай кызмст түрлеріне рүқсат етеді:

1) жанама орман пайдалану (шектеулі мал жаю, марал өсіру, 
шөп шабу, саңьірауқүлактарды, жемістер мен жидектерді 
эуесқойлык максатта жинау, бақ шаруашылығы);

2) шектеулі дэстүрлі пайдалану алаңдарында ағаш жэне бүта 
тұқымдарының екпе материалдарьш, дәрі-дәрмектік шөптер және 
баска да өсімдіктер өсіру;

3) өтпелі ағаш кесуді қоспағанда, санитарльщ мақсаіта ағаш 
кесуді, күтім жасау мақсатында ағаш кесуді жүргізу және бұл ретте 
алынған сүректі өңдеу;

4) кәдесыйлар, шағьга жэне халықтық кэсіпшіліктер өнімдерін 
ендіру;

5) балық шабақгарын жэне тауарлы балықтың байырғы 
түрлерін өсіру;

6) көшпелі жэне стационарлык омарталар пайдаланыла отырып, 
бал ара шаруашылығы;

7) алып тасталды - ҚР 15.06.2017 № 73-УІ Заңымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
колданысқа енгізіледі);
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7-1) жануарлар дүниесін ортақ найдалану;
8) әуесқойлық (спорттык) балык аулау;
9) мелиорациялық аулау;
10) ғылыми-зертгеу мақсатында. аулау;
11) өсімін молайту мақсатыңда аулау.
2. Мемлекетгік ұлттык табиғи парістердін; шектеулі 

шаруашьшык қызметі мемлекетгік табиғи-қорық қорыньщ 
объектілерін сақтау мең қалпына қелтіруді ескере отырыи жэне 
өздерінің қарауындағы мемлекеттік оргаңдардың тиісті рұксаттары 
бойынша жүзеге асырылады.

Ескерту. 47-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 548-ІУ 
(алгашкы ресми жарияланғаньшан кейін күіпізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2017 № 73-VI (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң колдаңыска 
енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алгашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 
30.04.2021 Ке 34-УП (алғашқы ресми жарияланған кұнінен кейін 
күшізбелік он күн өткең соң қолданзасқа енгізіледі) Завдарымен.

48-бан. Мемлекеттік ұлттык; табиғи парктердің қорғау 
аймақтарының режимі

1. Мемлекеттік үлттық табиғи парктердін қорғау аймақтарында:
1) мемлекеттік үлттық табиғи парктің экояогиялық жүйелеріне 

зияеіды әсер ететін объектілер орналастырлта, жобалауға, салуға 
жэне пайдалануға, жаңа технологияларды енғізуғе;

2) ласхаушы заттар мен сарқынды суларды атмосфераға шығару 
жэне ашық су көздері мен рельефке төгуге;

3) осы Заңның 84-2-бабының 2-тармағында көрсетілген 
жағдайларды қоспағанда, пайдалы қазбаларды барлау мен өндіруге;

4) аң аулауға;
5) радиоактивті материавдар мен өнеркәсщтік қалдықтарды

көмуге;
6) мемлекеттііс үлттьщ табиғи парктің эколоғиялық жүйелерінің 

гидрологиялық режимін өзгертуі мүмкің қызметке (бөгеттер, 
дамбалар, гидротехникальщ қүрьшыстар және табиғи су ағынын 
тоқтатуға немесе азайтуға душар ететін басқа да объектілер салуға);

7) жабайы жануарлар мен жабайы өсетін өсімдіктердің бөтен 
гүрлерін интродукциялауға;

8) мемлекетгііс үлттык табиғи парктің эколоғиялық жүйелеріне 
зиянцы әсер етуі мүмкін баска да қызметке тыйым салынады.
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2. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің қорғау аймақтарыиың 
аумағында улгтық парктің эколоғиялық жүйелерінің жай-күйіне 
теріс эсер етнейтін шаруашылық қызметтің мынадай әртүрлі 
нысандары жүзеғе асырьшуы мүмкін:

1) орман шаруашылығы қызметі;
2) мал жаю мен шөп шабуды қоса алғанда, дәстүрлі жер 

пайдалану, сондай-ақ биологиялық әртүрлілікті үзақ мерзімді сақгау 
мен оның беріктігін қамтамасыз ету шеңберіндегі өзге де қызмет;
- 3) туристік және рекреаңиялық қызмет;

4) минералды суларды, бальнеологиялық жэне климаттық 
ресурстарды пайдалану;

5) кэсіпшілік және эуесқойлық (спорттьш;) балық аулау;
6) орман және дала өрттерін сөндіру бойынша жердегі жэне 

авиаңиялық жүмыстарды жүргізу;
7) бүлінген жерді қалпына келтіру;
8) орман жэне өзге де өсімдіктер қауымдастьщтарын қалпына 

келтіру;
9) жабайы жануарлардың мекендеу ортасы мен санын қалпына 

келтіру;
10) жер учаскелерін т)фистер болатын жерлерді жайластыру, 

өсімдіктер мен жануарлардың эндемикалық, сирек кездесетін және 
жойылып бара жатқан түрлерін қолдан көбейтуте, өсіруге, өндіруғе 
арналған питомниктер орналастыру, сондай-ақ мемлекеттік үлттық 
табиғи парк жүмыскерлерінің түруына арналған қызметтік үй- 
жайлар (кордондар) салу, оларға қызметгік жер телімдерін беру 
үшін пайдалану.

3. Мемлекеттік үлттық табиғи паркгердің қорғау аймактарында 
осы баптьщ 2-тармағында көрсетіяген қызмет түрлерін жүзеге 
асыру кезінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерінің 
мекендеу ортасьш және көбею жағдайларын, жануарлардың оріс 
аудару жолдары мен шоғырлану орындарьга сақтау женіндегі іс- 
шаралар көзделуғе жэне жүзеге асырьшуға, жабайы жануарлардың 
мекендеу ортасы ретінде ерекше қүнды болып есептелетін 
учаскелердің, сондай-ақ мемлекетгік табиғи-қорық қорының өзге де 
объектілердің дербестігі камтамасыз етілуге тиіс.

4. Мемлекеттік үлттық табиғи парктің қорғау аймағында жер 
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 
шаруашылық қызметін шектеулер осы Заңға сәйкес облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
аткарушы органдарьгаың шешімдерімен белгіленеді.
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Ескерту. 48-бап жаңа редакщіяда - ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
(алвашңы ресми жартлатан күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң цолданысца гнгізіледі); 02.01.2021 № 399-УІ (ал&ашцы 
ресми жарияланзан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
колданыска енгізіледі) Заңдарымен.

49-баи. Мемлекетгш өңірлік табиғи парктер
Мемлекеттік өңірліі: табиғи парк мемлекеттік ұлттық табиғи 

парк үшін белгіленген режимі бар, сондай мақсатгарды алға қоятын 
жэне сондай міндеттерді орындайтын, бірақ табиғат корғау жэне 
ғылыми мекеме мэртебесіне ие жергілікті маңызы бар ерекше 
корғалатын табиғи аумақка жататьш мемлекеттік ұлттық табиғи 
парктің нүскасы болып табылады.

9-тарау. МЕЙІЛЕКІТТІК ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТТАР
50-баи. Мемлекеттік табиғи резерваттар үғымы, негізгі- 

қызметі жэне оларды аіімақтарға бөлу
1. Мемлекеттік тгбиғи резерват - табиғи кешендердің 

биологиялық саналуандығын жэне олармен байланысты табиғи 
жэне тарихи-мәдени объектілерді күзетуге, қорғауға, қалпына 
келтіруте және сақтауға арналған жердегі жэне судағы эколоғиялық 
жүйелерді қамтитьш табиғат қорғау жэне ғылыми мекеме мэртебесі 
бар ерекше қорғалатьш табиғи аумақ.

2. Мемлекеттік табиғт резерваттардың негізгіі кызметіне:
1) биологиялык жэне ландшафтык саналуандықты, табиғи 

экологиялық жүйелерді сақгау жэне қалпына келтіру;
2) мемлекеттік табиғи резерваттың кұзет режимін қамтамасыз

ету;
3) табиғи ресурстарды пайдаланудын эколоғиялык- 

экономикалық принципі негізінде аумақтың -іүрақты элеутлеттік- 
экономикалық дамуын қолдау;

4) аумақгы қорғау жэне түракгы дамыту, сондай-ақ 
экологиялық ағартушылық жэне тэрбие беру мақсаттарында 
зергтеулер мен мониторинг жүргізу;

5) мемлекеттік табиғи резерват аумағьга жэне оның күзет 
аймағын экологиялық-ағарту, ғылыми, рекреадиятык, туристік жэне 
шеістеулі шаруашылық мақсаттарда найдалануды реттеу жатады.

3. Мемлекеттік табиғи резерваттың аумағы мынадай пайдалану 
мен ісүзет режимінің түрлері эртүрлі аймактарға белінеді:
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1) қорык режимі аймағы (бұдан эрі - ұйытқы аймак) - 
генетикалық ресурстарды, биологиялық саналуандыкты, 
экологиялық жүйелер мен ландшафтарды үзақ мерзім сақтауға 
арналған осы мақсаттарға қол жеткізу үшін жеткілікті көлемі ба[> 
үйытқы аймақ;

2) аралық аймақ - экологиялык бағдар үстанған шаруашыльп; 
кызметті жүргізу жэне биолоғиялық ресурстарды түракть 
модықтыру үшін пайдаланылатын аумақ учаскесі.

51-бап. Мемлекеттік габшн резерваттьщ қорық режиміай- 
мағының режимі

1. Мемлекеттік табиғи резерваттың қорық режимі аймагында, 
Табиғат жылнамасьш жүргізуді қоса алғанда, табиғи ортаның жай- 
күйіне ғылыми зерттеулер мен мониторинг жүргізіледі, 
экологиялык-ағартушылық мақсатында іс-шаралар жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік табиғи резерваттың қорык режимі аймағында 
кез келген шаруашылық қызметке жэне аумакты рекреаңиялық 
максатта пайдалануға тыйым салынады және осы Заңның 40- 
бабының 1-тармағында белгіленген мемлекеттік табиғи қорық 
режимінің түріне сэйкес келетін корықгық күзет режимі 
белгіленеді.

52-бап. Мемлекеттік табиғи резерваттың аралық аймақ 
режимі

1. Мемлекеттік табиғи резерваттың аралык аймағында 
шектелетін, реттелетін жэне үйытқы аймағының экологиялық 
жүйелеріне теріс эсер етпейтін мынадай эртүрлі қызмет нысандары 
жүзеге асырылуы мүмкін:

1) ғылыми зерттеулер жэне мамандар оқыту жэне даярлау 
орталықтарын үйымдастыру;

2) қоршаған орта мониторингі және экологиялық жүйелердің 
өзгеруін бақылау;

3) орман шаруашылығы кызметі, өртке қарсы іс-шаралар жэне
орман алацтарын қорғау; и

4) үйыткы аймағыньщ биологиялық саналуандығын үзақ мерзім 
сақгауды жәңе оның зақымданбауын жэие тұтастай алғаңца 
мемлекеттік табиғи резервагтың экологиялық жүйелерінің 
түрақтьшығьш камтамасыз ету шеңберінде дэстүрлі жер пайдалану;
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5) биологиялык жәие ландшафтық саналуандықгы, табиғи 
эколошялык жүйелерді қалпына келтіру жөншдегі іс-шараларды 
кеңінен жүргізу;

6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жеке түлғалардың кіру 
тәртібімен белііленген, рекреациялық жүктемеге сәйкес 
бакыланатын және реттелетін туризм, рекреаниялык пайдалану;

7) минералды сулар мен шипалы ресурстарды пайдалану;
8) экологиялық ағартушылық, окыту бағдарламаларьш жүрғізу, 

көрсету учаскелерін жэне экологиялық түрғыдан алғанда 
жанашырлықпен табиғат пайдалану менеджментін үйымдастыру;

9) алып тасталды - ҚР 15.06.2017 Ш 73-VI Заңымен (алгагщы 
ресми эюарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
цолданысца енгізіледі);

10) әуесқойлық (споргтық) балық аулау;
11) мелиорациялық аулау;
12) ғьшыми-зерттеулік аулау;
13) өсімін молайту мгқсатында аулау;
14) көшпелі жэне стационарлык омарталар пайдаланыла 

отьфып, бал ара шаруашылығы.
2. Мемлекеттік табиғи резерваттьщ аралық аймағында үйытқы 

аймағының экологиялык жүйесінің жай-күйіне теріс әсер етуі 
мүі'/ікін қьгзметке, атап айгқанда:

1) жаңа елді мекендер күруға;
2) онеркэсіп объекгілерін орналастыруға жэне пайдалануға;
3) ендірістік объектілер салуға жэне пайдалан:уға;
4) геологиялық-барлау жүмыстарьш жүргіз)те жэне пайдалы 

казіэаларды игеруге;
5) басты мақсатта найдалану үшін ағаш кесуге;
6) өсімдіктер мен жануарлардың жаңа түрлерін жерсіндіруге;
7) үйыткы аймақ пен аралық аймақ аумағынын гидрологиялық 

режимін езгертетів іс-эреі:еттерге;
8) үйытқы аймақтың экологиялық жүйесіне әсер етуі мүмкін 

озге де қызметке тыйым с:шынады.
3. Мемлекеттік табиғи резерваттарда осы Заңның 41, 42 жэне

46-баптарьшда белгіленген тәртіппен экологиялық-ағарту, ғылыми, 
туристік жэне рекреациялық зқызметтер жүзеге асырьшады.

Ескерту. 52-бапца өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 548-
IV (алгашкы ресми жарияланганынан кейін күнтгзбелік он күн 
откен соц цолданыска енгізіледі); 15.06.2017 № 73-VI (алгашцы
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ресми жариялаижп күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
колданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

53-бап. Мемлекеттік табиғи резерваттардьщ қорғау 
аймакггарының режимі

Мемлекеттік табиғи резерваттардьщ қорғау аймақтарында 
табиғат цайдалану мен шаруашылық қызметгің осы Заңның 48- 
бабында бедгіленген түрлеріне рүқсат етіледі, тыйым салынады 
немесе шектеу койылады.

Ескерту. 53-бап жаңа редакцияда - ҚР 15.06.2017 № 73-УІ 
Заңымен (алгаищы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң цолданысца енгізіледі).

9-1-тарау. Биосфералық резерваттар
Ескерту. 2-бөлім 9-1-тараумен толыктырылды - ҚР 15.06.2017 

Ш 73-VI Заңымен (алгашкы реаии жарияланган күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң цолданысца енгізіледі).

53-1-бап. Биосфералық резерваттардың міндеттері
Биосфералык резерваттар:
1) мэдени жэне табиғи мураға бай табиғи аумақтарды сақгау, 

калпьшакелтіру және пайдалану;
2) табиғи ресурстардың сакталуы мен қалпьща келтірілуі 

ескеріле отырып, аумақтардың үзақ мерзімді, орнықты 
экономикалық жэне әлеумепік дамуын, оның ішінде олардыв; 
рекреациялық пайдаланьшуын колдау;

3) ұзак мерзімді экологиялық бакылау, моішторинг пен: 
экологиялық зерттеулер, сондан-ак халықты экологиялық гұрғыдаи 
ағарту жэне тәрбиелеу мақсатында құрылады.

53-2-бап. Биөсфералық резерваттардың аумағын 
функңионалдық аймақтарға бөлу және оны қорғау режимі

Биосферальіқ резерваттардың аумағында мынадай 
функционалдық аймақтар бөліп көрсетіледі:

1) ұйытқы аймак -  биологиялық жэне ландшафтьщ эртұрлілікті 
сақгауға арналған, осы Заңньщ 40-бабыньщ 1-тармағында, 45- 
бабының 2 жэне 3-тармақтарында жэне 51-бабында корсетілген 
аймактарға сэйкёс кедетін қорыктық қорғау режимі бар аймақ;

2) аралық аймак --Ч экологиялық бағдарланған шаруашылык 
қызметті жұргізу жэне бйологиялық ресурстардың өсімін орнықты 
молайту үшін пайдаланылатын, осы Заңның 45-бабыньщ 4 жэне 5-

228



тармақтарында және 52-бабында көрсетілген аймактарға сэйкес 
келетін қаумалдық корғазг режимі бар аймақ;

3) сыртқы өтпелі аймақ -  эколоғиялық бағдарланған 
шаруашылық кызметті жүргізу үшін пайдаланъілатьш, осы Заңның
43, 48 және 53-баптарында көрсетілген қорғау аймақтарына сэйкес 
келетін ерекше қорғалатын табиғи аумақган тыс аумақ учаскесі.

10-тарау. МЕМЛЕЮШТТІК ЗООЛОГИЯЛЫҚ ПАРКТЕР
54-бап. Мемлекеттік зоологиялық паркігер үғымы жәие 

оныц негізгі қызметі
1. Мемлекеттік зоологнялык парктер - мәдени-ағартушылық, 

іыльшн, оку жэне табиғаг қорғау қызметіне, текгік қорды сақтауға 
жэне әдеттегі, сирек кездесетін жэне жойылып кету қаупі бар 
жануарлар түрлерін жасанды орта жағдайында өсіруге арналған 
табиғат қорғау жэне ғылыми үйым мәртебесі бар ерекше 
корғалатын табиғи аумақ.

2. Мемлекеттік зоологиялык парктердің негізғі кызметіне 
Қазақстанньщ жануарлар дүниесін сақтаудьщ, молықгыру мен 
пайдаланудың, дүниежүз лік маңызы бар Қазақстан фаунасының 
ресурстарын игерудің ғылыми негіздерін әзірлеу жатады.

55-бап. Мемлекеттііг зоологиялық парктерді аймақтарға 
бөлу және оларды күзету ерекшеліктері

1. Мемлекеттік зоологиялық парктер:
1) экспозиңиялық - »:ануарларды үстау жэне өсіру, сондай-ақ 

келупіілердің көруі үшін;
2) ғылыми - ғылыми зерттеулер жүргізу үшін;
3) қоғамдық - келушілерге қызмет көрсету үшін;
4) әкімшілік және өндірістік-шаруашьшық аймақтарға бөлінеді.
2. Мемлекетгік зоологиялык паркгерде олардың міндетгерін 

орындауға байланысты емес жэне оларда күгіп-бағылатын 
жануарлардың өлім-жітімне экеп соғатын кез келген эрекетке 
тыйьш сальшады.

56-бап. Мемлекетті»: зоологиялық парктерде жануарлар 
осіру

1 .Мемлекеттік зоологиялық парктер отандык жэне дүниежүзілік 
(|>аунадан жануарлар коллекцияларьш қальштастырады жэне 
олардың сақгалуын қамтамасыз етеді.
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■I, 2.Мемлекеттік зоологиялык гіарктер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сактай 
отырып, белгіленген тэртіппен жануарлармен жасалатын 
импорттық және экспорттық операцйяларды, оларды зоологиялық 
бағыттағы басқа үйымдармен айырбастауды жузеге асырады.

3.Мемлекеттік зоологиялық парісгерде ветеринариялык жэне
зоотехникалык қызметтер, сирек кездесетін жэне жойылып кету 
қаупі бар жануарлар түрлерін өсіруте арналған питомниктеэ 
ҚүрЫЛаДЫ. , . ■

4.Алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-УІ Зацьтен (алгаиіцы 
ресми жариялащан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
цолданыска енгізіледі);

Ескерту. 56-бапца озгерістер енгізілді - ҚР 04.12.2015 № 435-
V (01.01.2016 бастап цолданысца енгізіледі); 28.10.2019 № 268-УІ 
(алгашцы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он кр і 
өткен соң цолданысца енгізіледі) Зацдарымен.

57-бап. Мемлекепік зоологиялық парктерді пайдаланз' 
ерекшеліктері

1. Мемлекеттік зоологиялық парктер ғылыми, мәдени- 
ағартушылық және оқу мақсаттарында пайдаланылады.

2., Мемлекеттік зоологиялық парктерде жануарларды, соның 
ішінде Қазақстан Республикасының Қызыл кітабьгаа енгізілгек 
жануарларды еріксіз жэне (немесе) жартылай ерікті жағдайлардг 
устау жэне осіру саласында ғьшыми зерттеулер жүргізіледі.

3. Мемлекетгік зоологиялык парктер ғылыми деректер 
банктерін, қорлар, муражайлар, лекторийлер, кітапханалар мен 
мұрағатгар күруға, осы үйымдар кызметінің мәселеяері бойынша 
ғылыми, ғьшыми-көпшілік жэне басқа да әдебиет шығаруға 
құқылы.

4.Мемлекеттік зоологиялық парктердің қосалқы 
шаруашылыктары, шеберханалары, зоологиялық дүкендері мен осы 
ұйымдардың бейініне сәйкес келетін, бірақ олардың негізгі 
қызметіне жатпайтын шаруашылық кызметі үшін қажетті басқа да 
объектілері болуьгаа қүқылы.

Ескерту. 57-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 15.06.2017 № 73-VI 
Заңымен (алгашцы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң цолданысца енгізічеді).
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11-тарау. МЕМЛЕЬЖТТІК БОТАНИКАЛЫҚ БАҚТАР
58-бап. Мемлекеттіік ботаникалық бақ ұғымы және оиыц 

ие ізгі қызметі
1. Мемлекеттік ботшіикаііық бак - өсімдіктер дүниесін, соның 

ішінде өсімдіктердің сирек кездесетін жэне жойылып кету қаупі бар 
түрлерін корғау, молыкіыру жэне пайдалану жөнінде зертгеулер 
мён ғылыми талдамалар өткізуге арналған табиғат қорғау жэне 
ғылыми үйымдар мәртебесі бар ерекше қорғалатьш табиғи аумақ.

2. Мемлекеттік ботаникалык бактардьщ неғізғі қызметіне 
Қазақстанньщ өсіімдіктер дүниесін сақтаудың, мольщтыру мен 
пайдаяанудың, Қазақстанның дүниежүзілік маңызы бар флора 
ресурстарын иғерудің ғылыми негіздерін әзірлеу жатады.

59-баи. Мемлекетіік ботаникалық бақтарды аймактарға 
болу жэне оларды қорғаудың ерекшеліктері

1. Мемлекеттік ботанжалық бақтар:
1) зкспозициялык - өеімдіктерді өсіру жэне келушілердің көруі

үшіін;
2) ғылыми - есімдікхердің тектік қорының коллекцияларьша 

ғылыми зерттеулер жүргізу жэне оларды сақтау үшін;
3) қоғамдык - келушілерге қызмет көрсету үшін;
4) экімшілік және өндірістік-шаруашылық аймақтарға бөлінеді.
2. Мемлекетгік ботаникалык бақтарда олардың алдына 

койылған міндеттеріи орындауға байланысты емес жэне оларда 
өсірілетін есімдіктердің зшйылып кетуіне экеп соғатьш кез келген 
іс-эрекеттерге тыйым сашгаады.

60-бап. Мемлекеттік ботаникалық бақтарда осімдіктер осіру
1. Мемлекеттік ботаникапық бақтар табиғи, мэдени, агандық 

жэне дүниежүзілік <|лора есімдіктерінің колііекішяиарын 
калыптастырады және олардың сақгалуын қамтамасыз етеді.

2.Мемлекеттік (іотаникалық бақтар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тіішаптарды сақтай 
отырып, өсімдіктермен жасалатын импбрттық және экспорттық 
операциялардЫ, оларды ботаникальщ бейіндегі басқа үйым,цармен 
айырбастауды жүзеге асырады.

3.Мемлекеттік ботавикалык бақтарда коллекциялық жэне 
экснерименттік учаскелер, гербарийлер, питомниктер жэне түқым 
корлары қүрылады.
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61-бап. Мемлекеттік ботаникалық бақтарды пайдаланудың 
ерекиіеліктері

1. Мемлекетгік ботаникалық бақтар белгіленген тәртіппен 
ғылыми, мәдени-ағарту жэнё оқу мақсаттарында пайдаланылады.

2. Мемлекеттік ботаникалық бақтарда табиғи, мәдени, отандық 
жэне дүниежүзілік флораны жерсіндіру және оньщ селекциясы 
бойынша, сондай-ақ Қазақстанның өсімдіктер әлемін зерітеу, 
сақтау және тиімді пайдапану жөнінде ғылыми зерттеулер 
жүргізіледі.

Өсімдіктердің коллекциялық корларын қалыптастыру, 
сақтау, пайдалану жөніндегі ғылыми зерттеулер коллекциялық 
қорлар өсіруді камтамасыз ететін мемлекетхік тапсырыстар 
негізінде жүзеге асырылады.

3. Мемлекеттік ботаникальщ бақгар ғылыми дерехстер 
банктерін, ; қорлар, мүражайлар, лекторийлер, кітапханалар мен 
мүрағаттар қүруға, осы үйымдар кызметінің мәселелері бойынша 
ғылыми, ғьшыми-көпшілік әдебиет шығаруға қүқылы.

4. Мемлекетгік ботаникалық бактар орман, бақ-парк, ауып 
шаруашьшығьша жэне баска салаларға еигізу максатында 
үсынылған жерсіндірілген өсімдіктер мен олардың 
репродукцияларын өндірістік сынактан өткізу үшін шаруашылық 
экспериментгік базалар қ\фуға күқылы

5. Мемлекеттік ботаникалык бақтардың қосалқы 
шаруашьшықгары, шеберханалары, өсімдіктер сататьн 
мамандандырылған дүкендері жэне осы үйымдардың бейініне 
сәйкес келетін, бірақ олардың негізгі кызметіне жатиайты::і 
шаруашылык кызмет ұшін қажетті басқа да объектілері болуына 
кұқылы.

12-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ДЕНДРОЛОГИЯЛЫҚ
ПАРКТЕР
62-бап. Мемлекеттік дендрологиялық парк үгымы жәиз 

онын негізгі қызметі
1. Мемлекеттік дендрологиялық парк - ағаш жэне бута 

түкымдарын корғауға, молықгыру мен пайдалануға арналған 
аймактар бойынша белгіленген күзет режимдері бар табиғат қорғау 
жэне ғылыми үйымдар мәртебесі бар ерекше қорғалатьш табиғи 
аумақ.

2. Мемлекеттік дендрологиялық парктердің негізгі қызметіне 
Қазақстанның ағаш есімдіктерга сактаудьщ, молықтырудың жәнс
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пайдалаңудың ғылыми яегізін әзірлеу, Қазакстаннын дүниежүзілік 
маңызы бар флорасьшьщ ресурстарьш игеру жатады.

63-ба.п. Мемлекеттік дендрологиялық парктерді аймақтарға 
бөлу, оларды күзету мен пайдаланудьщ ерекшеліктері

1. Мемлекеттік дендрологаялық наргсгерде аймактар осы 
Зак;ның 59-бабында көзделген мемлекеттік ботаникалык бақтардағы 
күзет режимінің максаты мен түрі ескеріле отырып белінеді.

2. Мемлекеттік дендрологиялық нарктер мемлекеттік 
ботаникалық бақгарға осы Заңның 6 1 -бабында белгіленген 
тәртіппен және шарттармен ғылыми, мәдени-ағарту жэне оку 
мақсаттарыііда пайдаланылады.

13-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒАТ ЕСКЕРТКІШТЕРІ
64-бап. Мемлекетгік табиғат ескерткіштері үғымы
Мемлеюгттік табиғат ескерткіші - экологиялық, ғылыми, мәдени 

жэне эстетикалық түрғыдан алғанда жекелеген бірегей, орны 
толмайтын, күнды табиғи кешендерді, сондай-ақ мемлекеттіК 
табнғи-корық корыньщ объектілеріне жатқызьшған шьну тегі 
табяғи жэне жасанды объектілерді қамтитын ерекше қорғалатьга 
табнғи ауиақ.

65-бап. Мемлекеттік табиғат ескерткіштерін қүру тәртібі
1 .Маңыздылығына байланысты мемлекеттік табиғи-қорық қоры 

объектілерінің жекелеген түрлері жэне табиғи кешендер 
республикалық немесе жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғат 
ескерткіштері болып жарияланады.

2.Реснубликалық маңызы бар мемлекеттік табиғат 
еск(;рткіштері аумақтарьшьщ шекарасы мен күзет режимінің түрін -  
уәкілетті о]5ган, жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғат 
ескерткіштері аумақтарыньщ шекарасы мен күзет режимінін түрін 
облыстардың, республикалык манызы бар каланың, астананың 
жергілікті аткарушы органдары бекітеді.

3 .Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғат 
есксрткіштері мен олардың аумақтарын олар қарауына тапсырылған 
түлғалардың күзетуіне беруді уэкілетті орган, ал жергілікті маңызы 
бар мемлекегтік табиғат ескерткіштерін - оларды ұйымдастыру 
туралы шешім қабылдаған облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалаяың, астананың жергілікті атқарушы органдары жүзеге 
асырады.
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4.Мемлекеттік табиғи корықтардын, мемлекеттік ұлггык табиғи 
парктердің, мемлекеттік табиғи резерваттардың, мемлекеттік 
өңірлік табиғи парктердің және ерекше қорғалатын табиғи 
аумактардың басқа түрлерінің аумағында орналасқан мемлекеттік 
республикалык маңызы бар табиғат ескерткіштері солардың 
күрамында ескеріледі.

Мемлекеттік табиғи қорыктарды, мемлекегтік үлттық табиғи 
парктерді, мемлекеттік табиғи резерваттарды кұру немесе кеңейту 
кезінде жергілікті маңызы бар табиғат ескерткінгтер жергілікті 
маңызы бар ерекше қорғалатьш табиғи аумақтар тізбесінен 
шығарьшады жэне ерекше корғалатын табиғи аумақтардың аталған 
тұрлерін құру мен кеңейтудің техникалык-экономикальщ 
негіздемелері болған жағдайда, республикалык маңызы бар ерекше 
корғалатьш табиғи аумактар тізбесіне енгізіледі.

Ескерту. 65-бапқа өзгерістер енгізйіді - ҚР 2012.01.25 № 548- 
IV (алгагиқы ресми жартланганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2017 № 13-VI (алтшқы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Мемлекеттік табиғат ескерткіштері аумақтарының 
күзет режимі

1. Мемлекеттік табиғат ескерткіштерінің аумактарында 
мемлекеттік табиғат ескерткіштері сақталуыньщ бүзьшуына әкеп 
соғатьш кез келген қызметке тыйым салынып, мемлекеттік табиғи 
қорықтардьщ күзет режимінің түріне сәйкес келетін қорықгық күзет 
режимі белгіленеді.

1-1. Мемлекеттік табиғат ескерткіштері аумақгарында осы 
салада мамандандырылған үйым әзІрлеген жобаларға сәйкес оларды 
сақгау мен қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.

2. Мемлекетгік табиғат ескерткіштерін күзету осы Заңның 32- 
бабына сәйкес жүзеге асырылады.

Ескерту. 66-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 548- 
IV (алгашқы ресми жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңьімен.
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14-тарау. М ЕМ ЛЕКЕТТЖ  ТАБИҒИ ҚАУМАЛДАР
67-бап. Мемлекеттік табиіи қаумалдар ұғымы және 

олардың тұрлері
1. Мемлекеттік табиғи каумал - мемлекеттік табиғи-корык 

қорының бір немесе бірнеше объектіперін сақтауға жэне 
молықтыруға арналған шаруашылык қызметтің тапсырыстык 
ренсимі немесе реттелмелі режимі бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ.

2. Өздерінің функционалдык мақсаты бойыиша мемлекеттік 
табнғи қаум<шдар мынадай түрлерге бөлінуі мүмкін:

1) кешендік - ерекше қүнды табиғй кешендсрді сақтау жэне 
калзіьша келтіру үшін;

2) биологиялық (ботаникалық, зоологияяық) - өсімдіктер мен 
жануарлардың бағалы, сирек кездесетін жэне жойыльга кету қаупі 
бар түрлерін сақтау жэне қалпына келтіру үшін;

3) палеонтологнялық - жануарлардың, өсімдіктердің жэне 
ола}>дың кешендерінің казып альгаатын қалдықтарын сақтау үшін;

4) гидралогиялық (батпақш, көлді, өзенді) - сулы-батпақгы 
жерлердің қүнды объектілері мен кешендерін сақтау үшін;

5) геоморфологиялық - сирек кездесетін жэне бірегей табиғи 
релі.еф нысандарын сактау үшін;

6) геологиялық жэне минералогнялық - сирек кездесетін 
геологиялық жэне мннералогиялық түзілімдерді сақтау үшін;

7) топырақтық - топырақгың әдеттегі жэне сирек кездесетін 
іүрл ерін сақіау үшін;

8) гидрогеологиялық -  жерасты суларының бірегей көздерін 
сақтау үшін.

Ескерту. 67-баща өзгеріс енгізшді - ҚР 2012.01.25 № 548-ІУ 
(алгашіфі ресми жариялантнынан кейін күнтізбелік он күн өткен 
соц колданысщ енгізіледі) Зацымен.

<>8-бап. Мемлекеттік табнги қаумалдар қүрудьщ
ерекшеліктері

1. Мемлекеттік табши қаумалдар жер учаскелерінің меншік 
иелері мен жер пайдаланушылардан оларды алып қоймай-ақ, 
барлық санаттағы жер учаскелерінде қүрьшады.

Мемлекеттік табиғи ңаумалдардың шекаралары меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерінің шекаралары 
бойьпшпа немесе табиғи географиялық шептер бойынша
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айкьшдалады жэне жергілікті жерлерде арнайы белгілермен 
белгіленеді.

Жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы 
мемлекеттік табиғи қаумал орналасқан жер учаскесін шектеулі 
түрде нысаналы пайдалану қүкығьш қамтамасыз етуге міндетті.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың мемлекетгік табиғи қаумал аумағындағы 
шаруашылық қызметін шектеу Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінде көзделген тэртіппен облыстардың, республикалык 
маңызы бар каланың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының шешімдерімен белгіленеді.

2. Мемлекеттік табиғи қаумалдар:
1) мерзімсіз - жұмыс істеу мерзімі көрсетілмей;
2) үзақ мерзімді - 10 жылдан астам мерзімге;
3) қысқа мерзімді -10  жылдан кем мерзімге қүрылады.

3. Мемлекеттік табиги каумзлдар бекітіп берілетін табиғат 
қорғау мекемелері, мемлекеттік орман шаруашылығы мекемелері, 
жануарлар дуниесін корғау жөніндегі мамавдандырылған үйымдар 
осы Заңның 32-бабына сәйкес арнайы күзет қызметтерінің күшімен 
оларда орналасқан мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін 
қорғау мен калпына келтіру жөніндегі іс-шараларды 
үйымдастырады.

Ескерту. 68-бапка өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 
548-ІУ (алгашкы ресми жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соц цолданысца енгізіледі); 15.06.2017 № ІЪ-УІ (алгашцы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
цолданысца енгізіледі) Заңдарымен.

69-бап. Мемлекеттік табиғи қаумалдарды күзету режимімен 
оларды пайдаланудың ерекшеліктері

1. Мемлекеттік табиғи қаумалдарда мынадай қызметке:
1) кешенді мемлекеттік табиғи қаумалдарда - табиғи 

кешендерді сақгауға қатер төндіретін шаруашылық қызметке, 
өсімдіктер мен жануарлардың бөтен түрлерін жерсіндіруте;

2) зоологияльщ мемлекеттік табиғи қаумалдарда — уәкілетті 
органньщ рұқсаты бойынша ғьіпыми-зерттеу, өсімін молайту жэне 
мелиорациялық мақсатгарда алып қою жағдайларьш қоспағанда, аң 
аулауға, балыктарды қоспағанда, кез келген тэсілдермен жэне 
құралдармен жануарларды аулауға, жануарлардың бөтен түрлерін
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интродукциялауға, уяларды, індерді, апаңдарды, және басқа да 
мекендеу орындарын бүлдіруге, жүмыртқалар жинауға;

3) ботаникалық мемлекеттік табиғи қаумалдарда - мал жаюға, 
шөп шабуға, ағаш кесудің барлық түрлеріне, гүлдер теруге, 
өсімдіктердщ тамырларын, түйнектерін және жуашығьш қазып 
алуға, от жағуға, көлік құралдарының бар жолдардан тыс 
жерлермен келіп кіруіне және жүруіне, өсімдіктер мен 
жануарлардың бөтен түрлерін жерсіңціруғе, сол сияқты 
өсімдіктердің бүлінуін жэне жойылуын туғызған немесе туғызатын 
басқа да әрекеттерге;

4) гидрогеологиялық мемлекеттік табиғи каумалдарда - тас, 
киыршык тас, қүм жэне басқа да пайдалы қазбалар өндіруге, 
үңгірлерді бүлдіруге, жер қазу жүмыстарын жүргізуғе, табиғи 
ғидрологиялык режимді өзгертетін эрекеттерге, мемлекеттік табиғи 
қаумалдың табиғи қүрама боліктерін бүлдіруге ңемесе қиратуға 
байланысіы ізденістер мен ғылыми зерттеулерге тыйым сальгаады.

1-1. Кешенді мемлекеттік табиғи қаумалдарда аң аулауға және 
балық аулауга мемлекеттік табш-и-корьщ қоры объектілерінің 
сакталуына кауіп тондірмейтін, жануарлар дүниесі объектілерін 
алып қоюдың жол берілетін колемінің биологиялық негіздемесіне 
мемлекеттік экологиялык сарантаманың оң қорытындысы болған 
кезде жануарлар дүниесін қорғау, есімін молайту жэне пайдалану 
саласындағы уэкілетті мемлекеттік орған рұқсат етеді.

1-2. Зоологияльщ мемлекеттік табиғи қаумалдарда белгіленгең 
режимді сақтай отырып, ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге 
асыруға (ауьш шаруашьшығы дақылдарьш өсіру, шөп шабу, мал 
жаю) және бал ара шаруашылығына рұқсат етіледі. ... I;

2. Мемлекеттік табиғи қаумалдар режиміңің ереқщеліктері
паспортпенайқындалады. .. ,.......

3. Мемлекеттік табиғи қаумалдар ғылыми, эқологиялъщ-ағарту, 
турястік, рекреаңияльщ жэне шектеулі шаруашылық мақсаттарда 
пай/.аланылуы мүмкін.

Жер үчаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар 
белгіленген шектеулерді сақгай отырьга, мемлекеттік табиғи 
каукалдарда шаруашылық кызмегті жүзеге асыруға қүқылы.

Ескерту. 69-бапца өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.01.21 № 242- 
IV (цолданысж енгізілу тәртібін 2-6. цараңыз); 15.06.2017 № 73-VI 
(алгаищы ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қояданысца енгізіледі) Заңдарымен.
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15-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫҚ АЙМАҚТАРЫ
70-бап. Мемлекеттік корық аймағының уғымы, 

максаттары мен міндеттері
Мемлекеттік қорык аймағы - мемлекеттік табиғи қорықтар, 

мемлекеттік үлттык табиғи парктер, мемлекеттік табиғи резерваттар 
ушін резервке қойылған жер учаскелері мен су айдындарында 
мемлекеттік табиғи қорық қорының объектілерін жэне биологиялық 
саналуандьпсгы сакгауға және қалпына келтіруге арналған 
теңдестірілген күзет режимінің түрлері бар ерекше қоргалатын 
табиғи аумақ.

71-бап. Мемлекеттік қорық аймақтарын қүру тәртібі
1. Мемлекеттік корық аймақтары жер учаскелерінің меншік 

иелері мен жер пайдаланушылардан оларды алып қоймай-ақ, 
барльпс санаттағы жер учаскелерінде жарияланады.

2. Жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланупіы 
мемлекеттік қорык аймағы орналасқан жер учаскесін шектеулі 
түрде нысаналы пайдалану қүкығьш қамтамасыз етуге міндетті.

72-бап. Мемлекеттік қорық аймақтарын күзету мен 
пайдаланудың ерекшеліктері

1. Егер кез келген қызмет күзетілетін ландшафтардың табиғи 
келбетін өзгертуі немесе экологиялық жүйелердің түрақтылығьш 
бүзуы мүмкін болған не ерекше қүнды табиғи ресурстарды сақтауға 
жэне молықтыруға қатер төндірген жағдайда, мемлекеттік қорық 
аймақтарында мүндай қызметке тыйым салынады.

2. Мемлекетгік қорык аймақтарында учаскелер корықтык және 
қаумалдық режимді, сондай-ак шаруашылық қызметтің реттелмелі 
режимді учаскелері болып бөлінеді.

3. Мемлекеттік қорық аймақгары оларды күзету режимі 
түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар үшін көзделген барлық мақсаттарда пайдаланылуы 
мүмкін.

4. Мемлекетгік қорық аймақтарында жер учаскелерінің меншік 
иелері мен ■ жер пайдаланушьшардьщ шаруашылық қызметіне 
шекгеулер Қазакстан Республикасыньщ заңдарында белгіленеді.

5. Мемлекеттік қорық аймақтары бекітіп берілетін табиғат 
қорғау мекемелері, мемлекеттік орман шаруашьшьны мекемелері, 
жануарлар дүниесін қорғау женіндегі мамандандырылған үйымдар 
осы Заңның 32-бабына сәйкес арнайы күзет қызметтерінің күшімен
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оларда орнаяасқан мемлекеттік табиғи қорьщ корының объектілерін 
коргау мен калпына келтіру жөніндегі Іс-шараларды 
уйымдастырады

6. Мемлекетгік корық аймақтар-ьшьщ аумактарында Қазакстан 
Реснубликасының Экологиялық кодексінде белгіленген арнайы 
экоюгиялық талантарды ескере отырып, уэісілетті органның 
келізімі бойынша геологиялық зерістеулерге, найдалы қазбаларды 
барііауға руксат беріледі.

Пайдапы казбаларды өндіруге Қазақстан Республикасының 
Экологиялык кодексінде белгіленген арнайы экологияльщ талаптар 
ескеріле отырып, уэкілетті органмен келісілген, жер қойнауью 
зертгеу жөніндегі уэкілетті органньщ ұсынуы бойынша Қазақстан 
Ресдубликасы Үкіметінің шешімінің негізінде айрықша 
жағдайларда жол беріледі.

Ескерту. 72-бапка өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.09 N  213;
15.06.2017 № 73-ҮІ (апгаищы ресми жарияланган күпінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысца енгізіпеді); 27.12.2017 № 
126-УІ (алгашқы ресми жарияланган күнінен кейін алты ай өткен 
соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

73-бап. Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегімемлекетгік 
қорық аймағы

1. Едш (Қазақстан Республикасыньщ шегінде) мен Жайық 
өзендерінің атыраптарын қоса Солтүстік Каспийдің шығыс 
болііінің су айдьшы Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі бальщ 
корын сақіау мен бекіре тұқымдас және балыктың басқа да бағалы 
тұрлерінің мекендеуі мен табиғи молығуына оңгайлы жағдай 
жаса;/ға арналған мемлекеттік қорық аймағьша кіреді.

2. Касішй теңізінің солтүстік бөлігіядегі мемлекеттік қорьщ 
айма-ында Қазақстан Республикасыньщ Экологиялық кодексінде 
белгіленген арнайы экологиялық талаптарды ескере отырып, балык 
шаруашылығын, су көлігін дамыту, мемлекетгік геологиялық 
зерттеу, көмірсутекті шикізатты барлау жэне өндіру үшін 
мүмкіндіктер камтамасыз етіледі.

Ескерту. 73-баща өзгергщ> енгізілді - ҚР 2007.01.09 N  213 
Заңымен.
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16-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ-ҚОРЫҚ ҚОРЫНЬЩ 
ОБЪЕКТІЛЕРІ

74-бап. Мемлекеттік ормаи қорының ерекше кунды 
екпелері

1. Мемлекеттік орман қорының ерекше қунды екпелеріне 
ерекше қорғалатын табиғи аумактардың қурамына енгізілуі не 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мына санаттарына енуі 
мумхсін ерекше кұнды орман алқаптары, орман жемісі екпелері, 
тоғайлы жэне субальпілік орман алкаптары жатады:

1) генетикалық орман резерватгарьш қоса алғанда, ғылыми 
маңызы бар орман учаскелері;

2) жаңғак кәсіпшілігі аймактары;
3) субальпілік ормандар.
2. Мемлекеттік орман корьшың ерекше кұнды екпелер 

учаскелерінде осы Заңға жэне Қазақстан Республикасының орман 
заңнамасына сәйкес оларды күзету мен пайдаланудың қорықтық 
немесе каумалдық режимі белгіленеді. ,

75-бап. Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптар
1. Өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін, нэзік 

немесе жойылып бара жатқан түрлерінің немесе қосымша 
түрлерінің, ең алдымен халықаралык ресурс болып табьшатьш 
қоныс аударатын суда жүзетін қүстардың едэуір дәрежеде жиынтық 
мөлшерінің резерваттары қызметін атқаратын теңіз су айдындарын 
қоса алғанда, табиғи жэне жасанды су бөгендері халықаралық 
маңызы бар сулы-батпақты алқаптар болып табылады.

2. Халықаралық маңызы бар сулы-батпакты алқаптар ерекше 
корғалатын табиғи аумақтар қүрамына енгізіледі.

3. Халықаралық маңызы бар сулы-батпақты алқаптарда суда 
жүзетін күстар мекендейтін жерлерді күзету мен қалпына келтіруді 
қамтамасыз ететін шаруашьшык қызметтің корьщтық және 
қаумалдық түрлерінің режимдері немесе реттелмелі режимі 
белгіленеді.

75-1-бап. Неғізғі орнитолоғиялық аумақтар
1. Қүстардын сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген 

түрлерінің едәуір жиынтығьшың, белгілі бір ландшафтарға тән 
қүстар қауымдастыктарының, кұрлықтағы немесе суда жүзетін 
және су маңындағы құстардың ұя салу немесе қоныс аудару кезінде
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едэуір тобының мекендеу орындары кызметін аткаратын учаскелер 
негізгі орнитологиялық аумактар больш табылады.

2. Негізгі орнитологиялык аумақгарда каумалдык режим 
белгіленеді.

Ескерту. 16-тарау 75-Гбаппен толыцтырылды -Қ Р  15.06.2017 
№ 73-VI Зацьшен (алгаыщы ресми жариялатан күнінен кейін 
күнтізбелік он күн откен соң колданысқа енгізіледі).

76-бап. Біреігей табиғи су объектілері немесе олардың 
учаскелері

1. Бірегей табиғи су объектілеріне немесе олардың учаскелеріне 
теңіздер, өзевдер, көлдер, мүздактар ясәне басқа да жер бетіндегі су 
объектілері немесе олардың ерекше экологиялык, ғылыми, тарихи- 
мэдени және рекреациялык маңызы бар беліктері жатады.

2. Бірегей табиғи с}г объектілері немесе олардың учаскелері 
олардың маңыздылығьша байланысты реснубликалық немесе 
лсергілікті маңызы бар ерекше қорғалатьін табиғи аумақтар 
же]элерінің курамына енслзіледі, сондай-ақ олардың шекарасьшда 
ерекше корғалатьш табиғи аумақтардың жекелеген түрлері курылуы 
мүмкін.

3. Бірегей табиғи су объектілерінде немесе олардың 
учаскелерінде осы Заңға және Қазақстан Реслубликасыньщ су 
заңнамасына сәйкес олгрдың қорғалуын қамтамасыз ететін су 
пайдаланудың корықтық, қаумалдык немесе реттелмелі режимдері 
белгіленеді.

77-бап. Ерекше экологиялық, ғылыми, та};іихи-мәдени және 
рекреациялық қүндылығы бар жер койнауы учаскелері

1. Ереісше эколопшіық, ғылыми, тарихи-мэдени және 
рекреаңиялық қүн;дылығъ[ бар жер койнауы учаскелеріне мыналар
жатады:

1) геологиялық объектілер - тіреуіш немесе айрықша тіліктер, 
айрықша тектоншсалық қүрылымдар, сирек кездесетін тау 
жьпыстары мен минералдары, метеориттер, фауна мен флораньщ 
сақтальш қалған кгізба қах дықтары кездесетін табиғи және жасанды 
жалаңаштакған жерлер;

2) геоморфолошялық объектілер - релъефтің пайда болу 
проңестерін айқыи көрсететін және туризм мен рекреация үшін 
ерекше қүндылық сипаты бар сатылы жерлер, су жайьтлмалары,
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үнгірлер. сай-салалар, татқалдар, саркырамалар жэне рельефтің 
баска да нысандары;

3) гидрогеологиялык объсктілер - бірегей және сиргк 
касиеттерімен ерекшеленетін жер астындағы сулар жэне олардың 
жер бетіне шығатын жолдары;

4) жартастағы суреттерх, ертеде кен өндірілі'ен жерлері жэие 
тарихи, археологиялық жэне этнографиялық маңызы бар жер 
койнауын пайдалану жөніңаіегі басқа да объектшері бар ж<;р 
койнауы учаскелері.

2. Ерекше экологиялык, ғылыми, тарихи-мэдени жэне 
рекреациялык қүндьшығы бар жер қойнауы учаскелерінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасьша сэйкес мемлекеттік 
табиғи-қорық корының геологиялык, геоморфологиялык жэне 
гидрогеологияльпс объектілерінің сақталуына қатер төндіретін кез 
келген кызметке тыйым салынады.

78-бап. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек. кездесетін және 
жойылып кету қаупі бар турлері

1. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін жәі-е 
жойылып кету каупі бар турлерінің тізбесін Қазақстан 
Республикасының Үкімегі бекітеді.

1-1. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін жэке 
жойылып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесі: үйреншікті мекендеу 
ортасында жойылып кеткен, толық жойылып кету алдындағы, 
жойылып кету кауні төнген түрлерді қамтиды.

. 2. Мемлекет өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін 
жэне жойылып кету қаупі бар түрлерін қорғауды жүзеге асырады. 
Жеке жэне заіщы тұлғалар оларды қорғау жөнінде шаралар 
колдануға міндетті.

3. Алып тастаяды - ҚР 2012.01.25 № 548-1V (апгашқы ресми 
жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң цолданысқа 
енгізіледі) Заңымен.

4. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлаз 
түрлерін, олардың боліктерін немесе дериваттарын алып қоюға:

1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық максатгарда арнайы 
жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына 
жіберу үшін;

2) аң аулаудың үлттык түрлерін дамыту;
3) ғылыми зерттеулер;
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4) селекция үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 
бойынша айрықша жағдайларда жол беріледі.

Ескерту. 78-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.25 № 
548-ІУ (алгашқы ресми жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.06.2017 № 73-УІ (алгашқы 
ресми жарияланган күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

79-бап. Ерекше гылмми және (немесе) тарихи-мәдени 
маңмзм бар өсімдіктер дүниесінің бірегей дара объектілері

1. Ерекше ғылыми жэне (немесе) тарнхи-мэдени маңызы бар 
өсімдіктер дүниесінің біреғей дара объектілеріне ғылыми ынта 
туғызатын жэне (немесе) тарихи-мэдени маңызы бар біреғей 
қасиеттерімен (шығу тегінің тарихымен, тіршілік үзақтығымен, 
діңінің, үшарбасының пішімімен жэне көлемімен, гүлдерінің, 
жемістерінің жэне түқымдарының молшерімен, басқа 
қасиеттерімен) сипатталатын ағаштардың, бүталардың жэне шөп 
тектес өсімдіктердің табиғи ортада немесе жасанды жағдайларда 
кездесетін дара даналары және (немесе) жекелеген топтары жатады.

2. Ерекше ғылымп жэне (немесе) тарихи-мэдени маңызы бар 
осімдіктср дүниесінің бірегей дара объектілерін мемлекеттік 
табиғи-қорық қорының объектілері ретінде бөлу, жерге 
орналастыру, орман орналастыру, қала қүрылысы жүмыстары 
кезінде жүргізіледі.

3. Мемлекет ерекше ғылыми жэне (немесе) тарихи-мәдени 
маңызы бар өеімдіктер дүниесінің бірегей дара объектілерін 
қорғауды жүзеге асырады. Жеке жэне заңды түлғалар мемлекеттік 
табиғи-қорық қорының объектілері болып жарияланған ерекше 
ғылыми жэне (немесе) тарихи-мэдени маңызы бар өсімдіктер 
дүннесінің бірегей дара объектілерін корғау жөнінде шаралар 
қолдануға міндетті.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
«Қазақстан Республикасының Заңнама жэне қүқықтық ақпарат
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Қорықтар тізімі
№ Атауы Қүрылған

жылы
Көлемі, га Ориаласқан жері

1 Ақсу-Жабағылы 
мемлекеттік табиғи 

қорығы

1926 131 934 Түркістан облыеы жэне 
Жамбыл облысы

2 Алматы мемлекеттік 
табиғи қорығы

1931 71 700 Алматы облысы

3 Наурызым 
мемлекеттік табиғи 

қорығы

1931 191 381 Қостанай облысы

4 Барсакелмес 
мемлекеттік табиғи 

қорығы

1939 160 826 Қызылорда облысы

5 Қорғалжыи 
мемлекеттік табиғи 

қорығы

1968 543 171 Ақмола облысы жэне 
Қарағанды облысы

6 Марқакөл 
мемлекеттік табиғи 

қорығы

1976 102 979 Шығыс Қазақстан облысы

7 Үетірт мемлекеттік 
табиғи қорығы

1984 223 342 Маиғыстау облыеы

ҚОСЫМША №7
Қазакстанның ерекше қорғалатын табнғи аумақтары 

картасы

244



8 Батыс Алтай 
мемлекеттік табиғи 

корығы

1992 86 122 ИІыгыс Казакстан облысы

9 Алакөл мемлеке-тк 
табиғи қорығы

1998 65217,9 Алматы облысы жэне 
Шығыс Казақстан облысы

10 Каратау мемлекетгік 
табиғи қорығы

2004 34 300 Түркістан облысы

Үдттық парктер тізімі
№ Атауы Құрылған

жылы
Квлемі,

га
Орналаекан жері

1 Баянауыл мемлекеттік 
ұлттык табиғи паркі

1985 68 453 Павлодар облысы

2 Іле Алатауы мемлекеттік 
ұлтгық табиш паркі

1996 199 703 Алматы обяысы

3 «Аятынемел» 
мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі

1996 161 153 Алматы облысы

4 «Көкшетау» мемлекеттік 
ұлтхық табиғи паркі

1996 182 076 Ақмояа обяысы және 
Соятустік Қазакстан 

обяыеы
5 Қарқарапы мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі
1998 112 120 Қарағанды облысы

6 «Бурабай» мемлекеттік 
ұлтгық табиғи паркі

2000 129 935 Ақмола облысы

7 Катонкарағай 
мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі

2001 643 477 Шығыс Қазақстан 
облысы

8 Шарын ұяттық паркі 2004 127 050 Алматы облысы
9 Сайрам-Өгем мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі
2006 149 053 Түркістан обдысы

10 «Көлсай көлдері» 
мемлекеттік упттық 

табиғи паркі

2007 161 045 Алматы облысы

11 Жоңғар Алатауы 
мемлекеттік ұлттык 

табиги паркі

2010 356 022 Алматы облысы

12 «Бұйратау» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі

2011 88 968 Ақмола облысы жэне 
Қарағанды обяысы

13 Тарбағатай ұлттьтқ табиғи 
паркі

2018 143 550,5 Шығыс Қазақстан 
облысы

13 ¥лытау ¥пттш< табиғи 
паркі

2021 58 912 Қарағанды облысы
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Резерваттар тізімі
м Атауы Қурылган

жылы
Колемі,

га
Орналаскан жері

1 «Ертіс орманы» мемлекеттік 
орман т.абиғи резерваты

2003 277 961 Павлодар облысы

2 «Семей орманы» мемлекепік 
орман табиш резерваты

2003 662 167 Шығыс Казакстан 
облысы

3 Ырғыз-Торғай мемлекеттік 
табиіпи резерваты

2007 763 549 Ақтөбе облысы

4 «Ақжайьщ» мемлекеттік табиғи 
резерваты

2009 111 500 Атырау облысы

5 «Алтын дала» мемлекеттік 
табиғи резерваты

2012 489 766 Қостанай облысы

Қазақстан қаумалдар тізімі
Зоологиилық қаумалдар

Атауы Квлемі, га Орналасқан жері
Атбасар 75 100 Акмола облысы
Бұланды 93 500 Акмола облысы
Шығыс 100 000 , Ақмола облысы
Торғай 296 000 Ақтөбе облысы

Жоғарғы Көксз' 240 000 Алматы облысы
Қоқан 49100 Алматы облысы
Лепсі 258 000 Алматы облысы
Т оқты 187 000 Алматы облысы

«Жаңа жер» 45 000 Атырау облысы
Бударин 80 000 Батыс Қазакстан облысы

Жалтыркөл 19 000 Батыс Қазакстан облысы
Аңдасай 1 000 000 Жамбыл облысы

Бектауата 500 Қарағанды облысы
Белағаш 1 500 Қарағанды облысы
Қарағаш 6 800 Қарағанды облысы

к у 33 500 Қарағанды облысы
Қызыларай 18 200 Қарағанды облысы

¥лытау 19 300 Қарағанды облысы
«Бедцеутас» 44 660 Қарағанды облысы

Жарсор-¥рқаш 29 344,1 Қостанай облысы
Михайловка 76 800 Қостанай облысы

Сарықопа 51 200 Қостанай облысы
Тауьшсор 35 000 Қостанай облысы
Қарғалым 13 300 Қызылорда облысы

Торащылысай 17 900 Қызылорда облысы
Аідау-Бозашы 170 000 Маңғыстау облысы

Қаракия-Қаракөл 137 500 Маңғыстау облысы
«Қьізылтаү» 60 000 Павлодар облысы
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Мамлют 52 400 Солтустік Қазақстан облысы
Смирнов 240 000 Солтустік Қазак.стан облысы

Согры 134 100 Солтүстік Қазакстан облысы
Құлжа 46 0С0 Шығыс Қазақсган облысы

Тарбағатай 240 000 Шығыс Қазақстан облысы

Ботаникалық қаумалдар
Атауы Квлемі, га Орналасқан жері

Қаракоңыз қорыкшасы 3 070 Жамбыл облысы
Көкашық 15 000 Қарағанды облысы
Тораңғы 48 Қарағанды облысы
Ақдала 2 000 Турхсістан облысы

Жамбыл 8 600 Түркістан облысы
Задария 8 400 Түркістан облысы

Боралдай 52 500 Түркістан облысы
Темір 4 000 Түркістан облысы

Орлиногор 3 450 Солтустік Қазақстан облысы
«Відратал вдмы» 1. 300 Шығыс Қазақстан облысы

Төменгі Тұргысын 2 200 Шығыс Қазаі:;стан облысы

Кешенді қаумалдар
Атауы К« лемі, га Орналасқан жері
Алматы 542 400 Алматы облысы

)>алқаш маңы 503 000 Алматы облысы
Қараой 509 000 Алматы облысы

Кирсанов 61 000 Батыс Қазакстан облысы
Берікқара қорыкшасы 17 500 Жамбыл облысы

«Ертіс жағалауы» 377 133 Павлодар облысы
«Оатустік Алтай» 197 176,1 Шығыс Қазақстан облысы

Қазақсіан табигат ескерткімтер тізімі
Атауы Квлемі, га Орналасқаи жері

«Дулыға сүйір шоқысы» 2 Акмола облысы
«Қара май шоқысы» 1 Акмола облысы
«Қашқын шоқысы» 1,3 Ақмола облысы

«Көк мүйіс» 1,2 Ақмола облысы
«Көне ағашты тоған» 1 Ақмола облысы
«Қызьш курең мүйісі» 0,5 Ақмола облысы
<Мапта тасты шоіул» 2 Ақмола облысы

«Өрт байқау шоқысы» 1 Ақмола облысы
«Баум тоғайы» 130 Алматы қаласы

«Айғай құм» 240 Алматы облысы
«Шарын шетен т о ғ іш ы » 5014 Алматы облысы
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«Шынтүрген шыршалары» 900 Аяматы обльісы
«Каз қайтуы» 2 Павлодар облысы

«Айыртау шокысы» 2 Солтүстік Қазақстан 
облысы

«Бұркіттау шоқысы“ жэне „Қайнар 
көз“»

-• Солтүстік Қазақстан 
облысы

«Жаңажол» 9 Солтүстік Қазақстан 
облысы

«Имантау квлінің аралы» 34,4 Солтүстік Қазақстан 
облысы

«,,Қазан“ жартасы шөгіиділері» 3,9 Солтустік Қазақстан 
облысы

«Қарағайлы орман» 26 Солтүстік Қазавістан 
облысы

«Қостау шокысы» 10,5 Солтүстік Қазакстан 
облысы

«Көне алап» 2 Солтүстік Қазакстан 
облысы

«Кұміс қара:гайлы орман» 83 Солтүстік Қазакстан 
облысы

«Сүйір шокы» 3 Солтүстік Қазақстан 
облысы

«Үңгірлі сарқырама» 0,5 Солтүстік Қазакстан 
облысы

«,,Шолғынп:[ы“ шокысы» 3,3 Солтүстік Қазакстан 
облысы

«Көкшілтау самырсын тоғайы» 137 Шығыс Қазакстан облысы
«Қиын-Керіш» ЗОЭ Шығыс Қазақстан облысы



Ш̂ІИ

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

і

249


