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І. ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР, ЖҰМЫСТАР ЖӘНЕ ЖАҢАЛЫҚТАР 

 

Kuatova Anar Ratayevna 

East Kazakhstan region, Ust- Kamenogorsk city 

School №15, English teacher 

 

New technologies are the requirement of modern times 

 

―…The 21
st
 century is going to be a century of new 

technologies for humanity and the introduction, development 

and improvement of these new technologies is a part of your 

legacy, young generation... And the fate of the younger 

generation is in the hands of teachers‖. 

N.A.Nazarbayev 

 

The 21
st
 century is the century of new technologies and information. Independent 

Kazakhstan made a strong step into this century.All areas of the country have been 

computerized. This is a crucial step for the future of the nation. 

There is a saying in Kazakh language: ―A man belongs to the time he was born in‖. 

Therefore, if the age in which we live requires novelty, we must conform to it. We have to keep 

up with the flow of knowledge, information and time. 

It is known that science and technology will change as the society develops. In this 

regard, the content of our education is renewed and new goals, new perspectives, new solutions 

and new opportunities are needed. 

In recent years, we have been using computers, electronic textbooks, interactive 

whiteboards, video and audio equipment for daily school lessons according to the flow of the 

information and communication era. The education system is implemented through electronic 

communication, information exchange (e.g. Kundelik.kz), internet, e-mail, teleconference, on-

line lessons. This is very convenient for us. 

I believe that exploring and learning how to use new technologies starting from school 

ages is a prospective road to the future. The reason is that these changes are taking place in our 

country and in the world at present. The President of Kazakhstan 

NursultanNazarbayev’semphasis on the development of the IT industry in his Address to the 

nation called ―Third Modernization of Kazakhstan: Global Competitiveness‖ sets us big 

challenges. 

First, let's answer the question of why these new digital technologies will be 

introduced.The main goal is to improve the wellbeing of Kazakhstan citizens, i.e. to boost the 

economy of the country.At the same time, digital technologies can enhance one of the key 

indicators of today's market - service quality.We see it every day and even use it, because these 

systems are entering our daily lives.In addition, I would like to note the main advantages of the 

service sector: 

 Saving time. People can save their time by calling a taxi and paying fines and utility bills 

using modern technologies. 

 Education. Parents can monitor their children's progress in school. Citizens can also 

improve their knowledge using the Internet and master a new profession. 

 Health care. Residents can register on the hospital portal on the Internet and get high-

quality medical care. This is also a very efficient service for me. 

 Security. The technologies of ―smart cities‖ help citizens to feel safe, live in comfort and 

access information quickly and easily through their Smartphone applications. They also have the 

opportunity to monitor their children using smart watches. 
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 Navigation systems. As navigators appeared, people have the opportunity to choose the 

most profitable routes. It can be used not only in long-distance journeys, but also in intra-city 

movements. 

 Mobile connection. Today, there are 18 million people in our country and 25 million 

mobile phones. Most of them can easily be connected to the Internet. Whether you're out on the 

street, at home, in a bus – you are connected to the network at any time and at any place. 

All this is just a small part of the possibilities of digitalization. In order to achieve all the 

goals set by the President in the program, people must support and exploit the project. 

New technologies have many advantages. For example, everything is easy to manage in 

smart homes, which we can see from the Internet.You can turn the TV on and off speaking to it 

and you can dim the light just clapping your hands. Likewise, you can do miracles like this in the 

kitchen and the bathroom.This is a very important thing for people with disabilities like me. How 

many people would be happy to achieve these miracle technologies?But we need to improve our 

knowledge to reach these aims. In short, a digital system is needed in order to follow the flow of 

the modern world. 

Kazakhs say ―Measure seven times and cut once‖, which means ―Look before you leap‖. 

Thus, our country will be able to enter the front line on the world stage.Nowadays, the number of 

young people in this field is increasing. My elder brother is also studying in the IT industry at 

EKSTU named after  

D.Serikbayev.The IT industry is one of the requirements of the global process. Transition 

of our country to the global IT market still requires knowledge and skills. It is necessary to 

increase the number of qualified specialists. A student taught by qualified professionals will also 

become a competitive specialist. I think the time has come for future Steve Jobs and Bill Gates. 

If the Kazakh children, the graduates of Kazakhstani universities are on the top of the world IT 

market, it means the tasks assigned by the President are fulfilled. 

 

 

Биғалиева Рахима Мухаметжановна 

Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназияның 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі 

 

«Болашақтың мектебі: Қҧмаш Нҧрғалиевтің озық педагогикалық идеялары» 

 

«Неліктен  шҽкірттерім  мҽскеулік оқушылардан 

 кем жағдайда білім алуы керек?» 

Қ.Нҧрғалиев. 

 

Тҧңғыш  ҧстаз, дала қоңырауы Ыбырай Алтынсариннен бастау алған мҧғалім 

мамандығын жан-жақты меңгеріп, шебер педагог атанған ҧлағатты ҧстаздар қазақ 

халқында қашан да болған жҽне бҥгінде арамызда адал еңбек етіп келеді. Ҽр ғасырда 

еліміздің ҽр ҿңірінде жас ҧрпақты білімнің биік-биік шыңдарына жетелеген ҧстаз есімдері 

ел тарихына алтын ҽріппен жазылып, ел санасында сақталған, ҧрпақ жадында жатталған. 

Солардың бірі емес бірегейі, ҿзі басшылық еткен ауыл мектебін ең жаңа техникалық 

қҧралдармен жабдықтап, КСРО кҿлемінде ҥздік білім беру ордасына айналдырған КСРО 

Халық Мҧғалімі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мҧғалімі, Ленин, Қызыл Ту, Еңбек Қызыл 

Ту ордендерінің иегері, бар ғҧмырын ел ертеңі мен ҧрпақ келешегі, ҧлт болашағы 

жолында сарп еткен тау тҧлға - Нҧрғалиев Қҧмаш Нҧрғалиҧлы. Отан ҥшін кеудесін оққа 

тосқан қаһарман ауыр жараланып елге оралған соң, ауыл балаларына білім беру жолында 

ерліктің ерен ҥлгісін кҿрсете білді. Педагогикалық шеберліктің сара жолын салған  Қҧмаш 

Нҧрғалиҧлы білім беру ісінде жаңашылдық, ҥздіксіз даму мен жан-жақты 

ізденімпаздықтың қажеттілігін басты орынға қойды. Халық мҧғалімі Қҧмаш Нҧрғалиҧлы 

Ленин атындағы атындағы Боран орта мектебіне 1957 жылы директор болып 
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тағайындалады. Боран ауылына келген жаңа директор айналасын арам шҿп қаптаған бос 

алаңның ортасында орналасқан екі корпустық ескі мектеп ғимаратын кҿреді. Осыны 

кҿрген еңбекқор ҧстаз болашаққа ҥлкен мақсат қояды. Ол – ауыл балаларына арнап ҥлкен 

жаңа мектеп салдыру еді. Ҿз мақсатына жетті де...  

1968 жылы Қҧмаш Нҧрғалиев Мҽскеуге мҧғалімдер сьезіне барады. Қҧрылтайда 

алдын ала ҧсынылған Социалистік Еңбек Ері атағы берілмейді. Бҧл келеңсіз іске барша 

қҧрылтай қатысушылары қарсылық білдіреді. Сонда Қҧмаш:  

Берсең бер, бермесең ғой жҧлдызыңды, 

Сонда да сындырмаспын қҧндызымды. 

Кеудеме мақтан етіп тағып жҥрем, 

Қҧдайдың ҿзі берген ҧл-қызымды,-деп, еш мойымастан қасқая жауап берган екен. 

Алайда Халық мҧғалімін толғандырған мҽселе бҧл емес еді. Мақсаты – шалғайдағы 

ауылға жаңа мектеп салдыру. Басты мҥддесін іске асыру ҥшін КОКП партиялық бақылау 

комитетінің тҿрағасы Я.А.Пельшенің қабылдауына барып, елге атақ емес, жаңа мектеп 

салдыруға рҧқсат алып оралады. Осы сҽтте директор: «Ауылыма медаль емес, мектеп 

алып келдім»,-деп, балаша қуанады. Одан кейін де талай кедергіге тап болған басшы он 

екі мҥшесі сау болмаса да, табандылығының, еңбекқорлығының, асқақ рухының, айрықша 

қайрат-жігерінің арқасында ҿз мақсатына жетпей қоймады. Ақыры 1972 жылы Мҽскеуге 

сан мҽрте барып жҥріп, шалғайдағы шағын ауыл Боранға ауданы 8000 шаршы метр, 960 

орындық зҽулім мектеп салдырған  Қҧмаш Нҧрғалиҧлы Одаққа аты мҽлім болған ҽйгілі 

білім ордасындағы білім мен тҽрбие берудің озық ҥлгісін кҿрсетті. Осыдан кейінгі 31 

жылдық директорлық ғҧмырында Қҧмаш Нҧрғалиҧлы Боран ауылындағы Ленин 

атындағы орта мектептің ең озық заманауи техникамен жабдықталған, республика 

кҿлемінде алдыңғы қатарлы, КСРО-да танымал білім ордаларының біріне айналуына 

ҿлшеусіз еңбек сіңірді. «Неліктен  шҽкірттерім  мҽскеулік оқушылардан кем жағдайда 

білім алуы керек?» деген толғаныстан туындаған Қҧмаш Нҧрғалиҧлының педагогикалық 

идеялары -  ҿз мамандығына деген шексіз сҥйіспеншіліктің, жас шҽкірттерге деген 

теңдессіз махаббаттың, ҧлтын жан тҽнімен жақсы кҿретін нағыз патриоттық сезімнен 

туындаған дара жол. Солардың бірнешеуіне қысқаша тоқтала кетсек: 

 Еңбекке баулу. Қҧмаш Нҧрғалиҧлы: «Баланы еңбекке неғҧрлым ертерек 

баулыса, оның еңбектік ҽрі экономикалық тҽрбиеленуі, кҽсіптік бейімделу соғҧрлым 

жемісті болмақ. Сондай еңбекке баулуда баланың ҿзіндік қабілеттері жҽне жас ерекшелік 

ерекшеліктері есепке алыну керек,» - дей отырып, оқушыларды еңбекқор болуға баулу 

ісін алдыңғы орынға қойды. Еңбекке баулу мақсатында 9 кабинет жасақталып, оқушылар 

жан-жақты кҽсіптік білім алды. Мектеп алаңы гҥлмен ҽсемделіп, бау-бақшамен 

кҿмкерілді, барлық аумақ текшелермен оқушыларға бҿлініп, сыныптарға бекітілді. 

  МТТО – Мектептің техникалық телевизиялық орталығы. «Менің 

ауылдық балаларым қалалықтар сияқты техникалық негізде оқуға қҧқылы» (Қ.Нҧрғалиев). 

1975-1980 жылдарда Қҧмаш Нҧрғалиҧлының басшылығымен жас мамандар, физика 

пҽнінің мҧғалімдері, Талант Қҧмашҧлы мен Крюкович Александр Иванович, мектептің 

техникалық телевизиялық орталығын орнатады. Сабақтар техникалық қҧралдарды тиімді 

қолдана отырып,  ҽр тҥрлі заманауи ҽдіс-тҽсілдер арқылы жҥргізілді. Барлық оқу 

кабинеттері теледидармен қамтылды, автоматты тҥрде қараңғылау жҥйесі, экран, телефон, 

кодоскоп орнатылды. Сабаққа қажетті кинофильм, кинофрагмент, диафильм, 

диапозитивтерді телефон арқылы телеорталық лаборантымен хабарласып, сабақтың қай 

тҧсында қажеттілігін айтып, дҽл сол сҽтте телеорталықтан керекті теледидар экранынан 

кҿрсетілетін. Мысалы, «диктант» жҥйесіне қосылған магнитофон арқылы оқушылардың 2 

тобы тапсырма орындаса, 3 топ ҥлестірме парақшалар арқылы тапсырма орындайды. 

Осылайша сол кездің ҿзінде деңгейлеп-саралап оқыту, уақыт ҥнемдеу, жедел 

бақылау,оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту сынды ҽрекеттер бір сҽтте 

іске асырылып жататын. Бҧл – МТТО-ның бір саласы ғана еді. Бҧл телевизиялық 
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техникалық орталық бҥкіл Одақ бойынша тҧңғыш рет осы Боран орта мектебінде іске 

қосылды (осыған дейін ешбір мектепте  орнатылмаған екен) 

 Мектеп – мәдениет орталығы. «Біз ауылдағы қолда бар барлық 

қҧралдармен жеке тҧлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз етуге тырысамыз»- дей 

отырып, Қҧмаш Нҧрғалиҧлы ауылдық мектепті ҥлкен мәдениет орталығына 

айналдырды. Кҿркем галерея, киноклуб, акт жҽне дискотека залы, ҽскери даңқ, ҽдеби жҽне 

елтану мҧражайлары, спорт алаңы, демалыс паркі – барлығы мҽдениеттің тҧтас 

институтын сынды. «Огонек» клубы тҥрлі диспут, кездесулер, тҽрбиелік кештер 

ҧйымдастырса, «Олимпия» спорт-сауықтыру, «Ертіс толқындары» ҽн-ансамблі мен «Ҥкілі 

ҥміт» ҥйірмелері ҿнер саласында жҧмыс атқарды. Кҿптеген орындалған мақсаттардың 

қатарында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту мҽселесі де қаралған. «Ҧлы 

орыс тілінің» дҽуірі жасап тҧрған сол тҧста  мектепте қҧрылған «Ҥкілі ҥміт» 

шығармашылық тобы жас жеткіншектерді ҿлең, шағын ҽңгіме, мақала жазу ҿнеріне 

баулыды. Жазылған шығармашылық жҧмыстар «Ҥкілі ҥміт» қабырға газетінде ҥздіксіз 

басылып тҧрды. Ҿзі де ҿлең ҿнерінен қҧр алақан емес директор ҽріптестерінен бойында 

ҧшқыны бар оқушыларды  ҿлең жазуға баулуды талап етті. Сонымен қатар 

оқушыларымыздың таңдаулы ҿлеңдері ҿз кезінде аудандық «Шамшырақ» газетінің  «Жас 

тілшілер постысы» атты арнаулы бетінде ҧдайы жарияланып тҧрған екен.  Ҥйірме 

мҥшелері де облыс орталығына барып,  теледидар арқылы ҿз шығармашылық 

жҧмыстарымен бҿліскен екен.Қҧмаш Нҧрғалиҧлының ізбасары, Қҧмаш Нҧрғалиев 

атындағы гимназияның бҥгінгі директоры Талант Қҧмашҧлы ҿз ҽкесі Қҧмаш 

Нҧрғалиҧлының: «Тҿрт жол ҿлең жаза алмаған қазақ қазақ емес!», - деген сҿздерін  жиі 

еске алады, ҿзі де осы киелі ҿнерді дамытуды ҥнемі қолдап отырады.Осы тҽрізді клубтар 

ҿз жҧмысын жҥйелі тҥрде жҥргізді. 

  Мектепте әскери-патриоттықтәрбие басты орында болды. «Менің оқушыларым 

бақытты сезіну керек. Алдыңғы ерлікті бағалап, адамдармен ҿзара қатынасын ҿмірде 

бекіте тҥссін»,-деген идеямен 3-қабатта Ҽскер Даңқ залы ашылды. Мҧражайдың 

қабырғасында Ҧлы Отан соғысының ардагерлерінің портретті, ал мемориалдық тақтада 

соғыста қаза болған 134 борандық батырлардың есімдері жазылды. Ал патриоттық тҽрбие 

беру мақсатында ерлігі елге аян Кеңес Одағының батырларымен кездесулер 

ҧйымдастырылатын. Оқушылар жыл сайын Мҽскеу қаласына саяхаттап қайтатын.  

 Педагогика мен ғылымды ҧштастыру. Қҧмаш Нҧрғалиев педагогикалық 

кадрларды таңдауда аса ыждаһатты болды. «Мҧғалім бар болмысымен мҧғалім болу 

керек. Қанша жетілдірілген теникалық қҧралдар оның оқушыға деген жҥрек жылуын 

алмастыра алмайды». Директор ҽр сабақтың кҥн жылуындай сҽулелі болуын талап ететін, 

оқушымен арадағы жағымды қарым-қатынасты қолдайтын. Қҧмаш Нҧрғалиҧлы 

Сухомлинскийдің: «Кімде-кім ҿз пҽнін ғылыми деңгейде терең меңгерсе, педагогика мен 

психологияны жақсы білсе, сол жақсы мҧғалім болады»-деген ҧстанымын басшылыққа 

алды. Осылайша директор мҧғалімдерге ғылым мен педагогиканы ҧштастыра білу, 

ғылыми-зерттеу жҧмыстарына тікелей араласу, ол ҥшін мҧғалімнің әдіскерлік 

шеберлігін арттыру, мҧғалім тҧлғасын жетілдіру сынды мҽселелерді маңызды етіп 

қойды. Қҧмаш Нҧрғалиҧлының идеясымен мектепте тек мҧғалімдер ғана емес, ЖОО 

бітірген аспиранттар, тіпті ғылыммен айналысқан ғалымдар (тарих ғылымдарының 

кандидаты Е.Қарағҧсов) да дҽріс  бергені - бҥгінгі таңда біз ҥшін аңыз. Бҧлар - Қҧмаш 

Нҧрғалиев басшылық еткен 31 жылда жҥргізілген жҥйелі жҧмыстың бір парасы ғана. 

Қазақстанның шығыс шекарасында, шағын ауылда орналасқан осындай мектепте 

білім алу – талайдың арманына айналды десек, артық айтқандық емес. КСРО кҿлемінде  

ҽйгілі мектепті кҿру, танысу, мҧғалімдері ҿзара тҽжірибе алмасу, ҥйрену мақсатында 

алыс-жақын аймақтардан оқушылар мен ҧстаздар ағылып келіп жататын. 1991 жылдары 

бірқатар мҧғалімдер Моңғолияның Баян-Ҿлгей аймағындағы  №4 мектепке барып қайтса, 

кейіннен аталмыш мектеп ҧстаздары да ауылымызға, мектебімізге қонаққа келді. Бҧл - екі 

ел арасындағы тығыз қарым-қатынастың, ынтымақтастықтың бір сипаты. Мектеп 
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оқушылары да КСРО-ның ҽр қиырына саяхаттап қайтатын: 1988 жылы  29 оқушы 

Волгоград қаласына, ал 1989 жылы 40 оқушы Польшаға барған еді. Осының барлығы - 

мектеп оқушыларын жан-жақты дамыту мақсатында жҥргізіліп жатқан озық 

педагогикалық идеялар еді. Ауыл жағдайында жас ҧрпақтың сапалы да ҽлемдік деңгейдегі 

жоғары технологиямен білім алуын таңғаларлық биік дҽрежеде қамтамасыз еткен 

қарапайым мектеп директорының ерлігіне бҥкіл Кеңес Одағы таңдана бас шайқағаны ҿз 

алдына жеке ҽңгіме. Заманауи техникамен жабдықталуы жҿнінен Мҽскеу мектептерінен 

еш кем тҥспейтін ҽрі тым  шалғайда жатқан Боран орта мектебінде директор Қҧмаш 

Нҧрғалиҧлы ҿзіндік тың идеяларын іске асырып жатты. Даңқты мектеп 1975 жылы КСРО 

Халық шаруашылығы жетістіктері кҿрмесіне қатысса, 1980 жылы ҚазКСР Ауыл 

шаруашылығы кҿрмесінде қола медальға ие болады. Шын мҽнінде Қҧмаш Нҧрғалиев  

«Болашақтың мектебін» жасаған еді. 

1988 жылы Қҧмаш ата дҥниеден озған соң,  Ленин атындағы Боран орта мектебіне 

директор қызметіне ҧлы Талант  Қҧмашҧлы тағайындалады. 1973 жылдан бері физика 

пҽні мҧғалімі ретінде ҧстаздық еткен білікті маман басшылық қызметке тағайындалған 

сҽттен мектептегі білім беру ісі ҿз биігінде қарыштап алға дамыды. Ағартушы ҧстаз 

Қҧмаш Нҧрғалиҧлының білім беру ісіндегі озық педагогикалық идеялары ҿзінен кейін де 

ҥздіксіз жалғасын тапты. Кеңестік дҽуірде ең жаңа техникалық қҧралдармен КСРО 

кҿлемінде озық танылған Қҧмаш ата мектебі  жаңашыл ҽрі ізденімпаз Талант Қҧмашҧлы 

басшылық еткен тҧста да заманауи ақпараттық технологияларды меңгеруде алдына жан 

салмады, білікті педагог ҿзінің тың идеяларымен, озық тҽжірибесімен республика 

кҿлемінде дара танылды. Гимназия жаңа ақпараттық технологияларды игерудегі қол 

жеткен жетістіктерімен мақтана алады. 1992 жылы Ленин атындағы орта мектепке, ҚР 

Білім министрі Шаяхметов Шайсҧлтан Шаяхметҧлы мен оның орынбасары Сапарбаев 

Бердібек Мҽшбекҧлы келеді. Білім беру ордасының оқу-тҽрбие жҧмысын жан-жақты 

байқаған Білім министрі  Қҧмаш ата мектебінің ҽлі кҥнге Ленин атымен аталғанына 

ҥзілді-кесілді қарсылығын білдіріп, жергілікті биліктен аталмыш мектепке Қҧмаш 

Нҧрғалиев атының берілу мҽселесінің қысқа мерзімде шешілуін талап етеді.  Осылайша 

1992 жылдың ақпан айында, Қазақ елі Тҽуелсіздік алғаннан кейін дҽл 2 айдан соң, 

мектепке Халық депутаттарының VI сессиясының қаулысы бойынша, мектепке  бар 

ғҧмырын ел ертеңі мен ҧрпақ келешегі, ҧлт болашағы жолында сарп еткен КСРО Халық 

Мҧғалімі Қҧмаш Нҧрғалиевтің есімі беріледі.  

Ер деген сҿз жетпеген бағасына, 

Сан ақыл кҿрік берген санасына. 

Тағылған жеке дара жҧлдыз еді, 

Алтайдың алтын шекпен жағасына,- деп, зор бағасын берген Ғафу Қайырбеков 

жырға қосқан аңыз адам Қҧмаш Нҧрғалиев – қазақтың маңдайына біткен жарқыраған 

жҧлдыз еді. Ол ҿз ғҧмырында ауыл балаларына жарқыраған білім жолын кҿрсетті, 

шамшырақ болып жағылды. «Неліктен  шҽкірттерім  мҽскеулік оқушылардан  кем 

жағдайда білім алуы керек?» - деген ҿмірлік ҧстанымын іске асыру мақсатына тар жол, 

тайғақ кешумен  қол жеткізді. Майдан даласында кеудесін оққа тосып, Отан қорғау 

жолында екі аяқ, бір қолынан айрылып елге оралған хас батыр, бейбіт ҿмірде екінші мҽрте 

ерліктің ерен ҥлгісін кҿрсетті. Туған жеріне, еліне деген зор махаббат Қҧмаш Нҧрғалиевті 

алға жетеледі, тағдырдың тҽлкегіне қасқая қарсы тҧрып, ерлікпен  ҿмір сҥрудің шын 

ҥлгісіне айналды. Шҽкіртке деген шынайы сҥйіспеншілік Ҧстаздық істің асқақ шыңына 

шығарды. Қҧмаш сынды нағыз Ҧстаз, тарихи Тҧлға есімі тарих парағына ҿшпес алтын 

ҽріппен жазылып, халық жадында мҽңгілік жатталып қалары хақ.  

 

1. Қайырбеков.Ғ «Адамда кісі-ақ еді Қҧмаш деген» 

2. «Халық Мҧғалімі Қҧмаш Нҧрғалиев». Алматы, 2005 ж.-336 б. 

 

 



8 
 

Бидақметова Балауса Серікханқызы 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№15 орта мектебі» КММ 

 

«Қазақстандағы трансшекаралық ӛзендердің 

экологиялық-экономикалық мәселелері» 

 

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында  «Су-барынша шектеулі ресурс жҽне 

оның кҿздерін иелену ҥшін кҥрес жер бетіндегі шиеленіс пен жан-жалдар себептерінің 

бірі ретінде қазірдің ҿзінде геосаясаттың аса маңызды факторына айналып отыр», деп атап 

кҿрсетті. Қазіргі уақытта су қорының проблемасы ең ҿткір болып отырған аймақ-Орталық 

Азия ҿңірі. Орталық Азия табиғи-географиялық тҧрғыдан Еуразия қҧрлығының ең ҥлкен 

ҽрі таза су ресурстарына ие. Мысалы, Памир, Алатау, Алтай таулары, Амудария, 

Сырдария, Ертіс, Орал, Іле, Талас ҿзендері жҽне т.б. Сонымен қатар, Орталық Азияда 

халық санының жылдам ҿсуімен бірге, кедейлік пен ҽлеуметтік теңсіздік деңгейі де 

артуда. Бҧл факторлар аймақтың су қатынастарына да кері ҽсер етуде. Аймақтың су 

ресурстарының 90 %-ы суғару жҽне ауыл шаруашылығы мақсатында қолданылады. Су 

ресурстарының дҧрыс игерілмеуі аталмыш аймақта кҥрделі теңсіздік пен еларалық 

шиеленістерге себеп болып келді. Тарихи кезеңдерге біраз кҿз жҥгіртсек, кезінде  Совет 

ҥкіметі тарапынан Орталық Азияда жоспарланған ірі ауыл шаруашылық жобаларды 

орындау барысында аймақтағы экожҥйенің табиғи мҥмкіндіктері есепке алынбады. Осы 

саясаттың нҽтижесі ретінде, Орталық Азия топырағының жартысынан астамы шҿлге 

айналды. Мысалы, Қазақстандағы 179,9 млн га-дан  немесе ел аумағының 66%-ы шҿлге 

айналған. Арал дағдарысы немесе апаты да осындай келеңсіз саясаттың тікелей нҽтижесі. 

Қазақстанға су Ресей мен Қытайдан, сондай-ақ Қырғыстан мен Ҿзбекстанан бастау алатын 

ҿзендерден келеді. Географиялық жағынан барлық трансшекаралық – Ертіс, Сырдария, 

Жайық, Іле, Шу, Талас секілді ҿзендердің тҿменгі сағасында орналасқандықтан да болар, 

Қазақстан ҥшін бҧл проблема кҥрделілігімен қатар, уақыт ҿткен сайын мҥлдем жаңа тҥрге 

енетін қҧбылмалылығымен де қиындық туғызуда. Қазақстанның 8 су бассейні болса, 

соның 7-уі трансшекаралық ҿзендер  (Ертіс, Орал, Тобыл, Есіл, Іле, Шу, Талас, Сырдария) 

болып табылады. Қазақстанның барлық су ресурстарының кҿлемі шамамен 100 шаршы 

километр болса, мҧның 57-сі ел ішінде, 8-і Ресейде, 19-ы Қытайда, 15-і Ҿзбекстанда, 3-і 

Қырғызстанда қалыптасып, сол елдердің территориясынабастау аладып, Қазақстан еліне  

ең маңызды жҽне су қоры мол ҿзендер ағып ҿтеді.[1] 

 

 
Сурет 1 Қазақстан аумағындағы ҧзындығы мың киллометрден асатын 

             ҿзендер 

Ертіс 
Есіл 

Жайық 
Сырдария 

Іле 
Тобыл 

1700 
1400 

1082 1400 

800 
815 

4248 

2450 
2428 

2219 

1591 
1439 

Қазақстан аумағындағы  ҧзындығы 

Жалпы ҧзындығы 
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Сондықтан, су ресурстарын рационалды пайдалану жҽне қорғау Қазақстан 

Республикасының жҽне трансшекаралық бассейіндері ортақ мемлекеттерінің басты 

міндеті болып табылады. Қазақстанның шекаралас мемлекеттермен проблемаларды бейбіт 

жолмен шешуді ҧстанатын ел екенін атап ҿту керек.Шекаралас мемлекеттердің 

экономикалық жҽне экологиялық даму балансын сақтау, шаруашылықты қауіпсіздікті 

жҽне экологиялық жағдайды ескере отырып жҥргізу, яғни қоғам мен табиғаттың 

гармониялық даму талаптарына сҽйкес болу - трансшекаралық ҿзен су ресурстарын 

басқару механизміне жаңаша қараудың қажеттілігінен туындады.Сол себепті,біріншіден, 

Орталық Азия аймағындағы суды пайдалану проблемасын жою. Суды бірлесіп пайдалану 

контекстінде, қазіргі кҥндері Орталық Азия аймағында қалыптасқан жағдайдың 

сараптамасына сҽйкес, келесідей кҿрсеткіштерді келтіруге болады:  

- су ресурстарын бірлесіп пайдалану проблемасы, Орталық Азия мемлекеттерінде 

мемлекетаралық жҽне этносаралық қарама-қайшылықтардың ҿршуіне негіз бола алады;  

- трансшекаралық су ресурстарын пайдалануға байланысты қайшылықты 

мҽселелердің шешімін табудағы қиыншылықтар, бҥкіл Орталық Азия мемлекеттері ҥшін 

ауыр салдарға ҽкелуі мҥмкін;  

- аймақта суды пайдалану мен оны бақылаудағы мҥмкіндіктер Орталық Азияның 

басқа мемлекеттері жағынан экономикалық жҽне саяси қысымдардың кҥшті механизміне 

айналуда;  

Азия аймағының  су ресурстарының жетіспеушілігіне қатысты жҽне оның кері 

ҽсерінің ықпалына ҧшырауы мҥмкін. Азиядағы мемлекеттердің су ресурстарын бірлесіп 

пайдалану проблемасы, негізінен ішкі аймақтық кҿрініске байланысты. Бірақ, атап 

айтатын бір жайт, мемлекетаралық суды бҿлісу проблемасының қайшылықты потенциалы 

қазіргі кҥндері трансшекаралық Ертіс жҽне Іле ҿзендерінің су ресурстарын пайдалану 

мҽселесінің ҿршуімен толықтырылды жҽне бҥгінгі кҥндері аймақ шеңберінен тыс шығуда. 

Ертіс ҿзенінің гидрохимиялық кҿрсеткіші бойынша суының сапасы ҿте тҿмен. [2] 

Ағынды бақылаудан алынған мҽлеметтерді қолдану арқылы Ертіс ҿзенінің су 

сапасының интегралды сипаттамасының есептеулері орындалды. Есептулер 

қорытындысы бойынша Ертіс ҿзенінің су сапасы сулылығының азаюымен тығыз 

байланысты екендігі алынды. Интегралды сипаттама ақаба суларының кҥнделікті 

тастандылары кезінде ҿзен суы нормадан жоғары ластанатынын кҿрсетеді. Суының 

қҧрамында ҥлкен кҿлемде улы фенолдар, смолалар, тҧздер, мырыш, қорғасын, мыс 

кездеседі. Олар судың химиялық жҽне физикалық қасиеттеріне кҿп ҽсер етеді, осының 

нҽтижесінде судың тҥсі, температурасы, тҧтқырлығы, мҿлдірлігі ҿзгереді. Ертіс ҿзенінің 

суының сапасы III классқа жатады, яғни ҿте ластанған класс.Осы сҧрақтарды ҽрбір 

мемлекет ҧстамдылық танытып, ынтымақтастық туы астында бірлесе шешу саясатын 

жҥргізбесе, жарқын болашақта ҿңірде жаһандық мҽселелер пайда болуы мҥмкін.[3] 

Суды пайдалану басшылығының жҥйесі қазіргі кҥндердің талаптарына сай 

келмейді. Қазіргі жағдайға жҽне болашақта суландыру жерлерінің дамуына кері ҽсерін 

тигізуші негізгі себептер: су ресурстарын шаруашылықты деңгейде сҽйкесінше 

пайдаланбау; қайнар кҿздердегі су сапасының тҿмендігі; негізгі қорлардың ескіруі (70%-

ға жуық); елдің су шаруашылығын басқарудағы технологиялық деңгейдің тҿмендігі; ауыл 

шаруашылықта суды пайдаланушылардың қаржылық жетіспеушілігі; қҧқықтық жҽне 

шаруашылық механизмдердің жетіспеушілігі.[4] 

Сырдария мен Амудария ҿзендері бассейндерінің су-энергетикалық  ресурстарын 

бірлесіп пайдалану проблемасының шешімін табу Орталық Азия мемлекеттерінің 

жақындасу процесі қанағаттандырмайтын қарқынмен жҥруде жҽне келісілген келісімдер 

тек қағаз жҥзінде ғана болғандықтан, қабылданған шешімдер тҿменгі экономикалық 

тиімділікті кҿрсетеді. Орталық Азия елдерінің арасында Амудария мен Сырдарияның су 

ресурстарын заманға сай реттеу кеңестік кезеңде Сырдария мен Амудария бассейндері су 

ресурстарының дамуының басты ҥлгі негізінде қабылданаған.  
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 Бҥгінгі кҥндері су ресурстарын бірлесіп пайдалану мҽселелерінің ҥкіметтік 

деңгейде (министрліктер, ведомствалар жҽне комитеттер) жҽне жергілікті деңгейде тиімді 

ҿзара ықпалдастығының жоқтығы кҿрінеді. Ең бастысы, Тоқтағҧл су қоймасынан 

жоспарланған су мҿлшерін жіберу мен «Достық» каналын сумен қамтамасыз етуге 

қажетті энергоресурстардың ҿтемақысының кҿлеміне қатысты. Қазіргі кҥндері 

басқарудың барлық деңгейлерінің кері салдары мен проблеманың маңыздылығын тҥсінуге 

қарамастан, Орталық Азия аймағында су ресурстарын пайдалану мҽселесіне байланысты 

мемлекетаралық келіссҿздік процестердің тҽсілдері мен механизмдерін одан ҽрі дамытып, 

нығайту қажеттілігі айқын кҿрініс табады.[5] 

Халықаралық келісімдерді негіз ретінде бҥкіл Орталық Азия мемлекеттерінің 

мойындауы трансшекаралық ҿзендердің су ресурстарын реттеу мҽселелерінің шешімін 

табудың негізгі кілті бола алады.   Трансшекаралық ҿзендердің су ресурстарына 

басшылық ету Қазақстанға ҿте маңызды. Себебі, су ресурсының жалпыдан кҿп мҿлшері 

кҿршілес мемлекеттердің шекараларынан келеді, сонымен қатар Қазақстаннан су 

ресурсының маңызды бҿлігі кҿршілес мемлекеттерге жіберіледі. Су қатынастары 

аумағындағы халықаралық тҽжірибенің кҿрсеткені бойынша, тек қҧқықтық 

ҧстанымдардың жалпы негізінде, қызығушылықтарды ҿзара қҧрметтеу мен ҿзара сақтау 

негізінде аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге болады.  Қазақстандағы су ресурстарын 

мемлекетаралық пайдалану бірінші кезекте, жалпы қабылданған халықаралық 

тҽжірибедегі конвенциялар мен келісімдердерге негізделуі қажет. Осы келісімдердің 

дамуы, су қайнаркҿздері жағдайының жақсаруына бағытталған негізгі аймақтық су 

шаруашылық жағдайлар болып табылады. Бірде - бір су қайнаркҿздеріндегі судың сапасы 

нормативті талаптарға сай келмейді.Болашақта Қазақстан Республикасының экологиялық 

концепциясымен сҽйкес, келесідей жағдайларды қолдану керек: 

- бірінші сатыда, 2010 жылға дейін суды пайдалану кҿлемі мен су сапасының 

нашарлауын одан ҽрі ҧлғайтуға жол бермеу қажет. Су қайнаркҿздеріндегі судың ластану 

деңгейін тҧрақтандыру керек; 

- екінші сатыда, 2015 жылға дейін су қайнаркҿздеріндегі судың ластану деңгейін 

50%-ға дейін қысқарту қажет; 

- ҥшінші сатыда, 2020 жылға дейін су қайнаркҿздеріндегі судың сапасы нормативті 

талаптарға сҽйкес болуы қажет.  

 Орталық Азияның ҽрбір мемлекеті жоғарғы парасаттылық, кҽсіби, ғылыми - 

техникалық жҽне ҿндірістік потенциалға ие.  Ҽрине, ҿзара келісілген жҽне бекітілген 

қағидалараға басшылық ете отырып жҽне мемлекетаралық келісімдердің  негіздеріне 

сҥйене отырып, қандай да бір қымбат мемлекетаралық қҧрылыстарсыз жҽне шекаралы 

бақылаудағы органдарсыз ҿз шекараларындағы су қорларын сақтауға, қамтамасыз етуге, 

суды бҿлісу мен пайдалануға  басшылық етуге мҥмкіндіктері бар. Ортақ қабылданған 

халықаралық қҧқықтың нормаларына негізделген Қырғызстанның су заңдылығын 

басшылыққа ала отырып, жаңа егеменді мемлекетаралық су қатынастардың қағидалары 

ҿте қарапайым екенін кҿруге болады. Оларды келесі ҧстанымдар негізінде реттеуге 

болады:  

- мемлекетаралық су қатынастарының жаңа қағидалары, квоталары мен суды бҿлу 

тҽртібі егемендікке дейінгі кҿрсеткіштермен салыстырғандағы мақсат пен себептерге 

қарамастан, Қырғызстанның экономикасын жҽне ҽлеуметтік саясатын тҿмендетпеуі керек.  

- біртҧтас елдің қҧлауына дейін орталықтанған жҽне толық кҿлемде одақтық 

бюджетпен қамтамасыз етілген ағынды реттеу аймағын қамтамасыз етумен байланысты 

жҽне кесірлі судың ҽсеріне  байланысты зиянның барлық шығындары ҿзара келісілген 

пропорциялы негізде қаржыландырылуы қажет  немесе осы аймақтың табиғи немесе 

жасанды ресурстарын пайдаланатын барлық мемлекеттермен ҿтелуі керек.  

- мемлекетаралық су қатынастардың негізін салушы қағида тҧрақты ҿзара пайдалы 

тең қҧқылы одақтастық, суды пайдалануды дамыту мен кҿршілес мемлекеттердің кез - 

келген ҧсыныстарын тиянақты тҥрде қарастыру, мҥмкін болатын тҥсініспеушіліктер мен 
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қарама - қайшылықтардың алдын - алу мен реттеу.Жоғарыда айтылған ҿзара келісілген 

жҥзеге асырылатын қағидалар мен ҧсыныстардың механизмдері шекаралық бақылау мен 

есептеу орындары кҿрсетілген су қайнаркҿздерінің реттелуі негізіндегі пайдаланушы 

жақтардың арасындағы нақты мемлекетаралық келісімдерге енгізіліп, анықталатын толық 

жҽне қажетті қҧрамы мен мазмҧны ҽріптестердің қызығушылықтарын толыққанды есепке 

алуы қажет, сонымен қатар олардың егеменді қҧқықтарын бағаламауға жҽне қысымға 

алуға жол бермей, достық, ҿзара сыйластық пен сенімділіктің негізі болуы қажет.  

Аймақтың ҽрбір мемлекеті ҿзінің су ресурстарына қажеттіліктерін ҿндірілмейтін 

шығындарды қысқарту арқылы жҽне  жҧмыс кҥші мен ҿнімді ҧлғайту арқылы 

қанағаттандыруға мҽжбҥр болады. Бҧл жҧмыстағы жалпы негіз, трансшекаралық су 

ресурстарын пайдалану мен сақтауға байланысты халықаралық конвенциялардың 

шеңберінде анықталған, сонымен қатар су ресурстарын пайдалану мен сақтау 

мемлекетаралық келісімдерге негізделетін халықаралық су қҧқығының нормалары болып 

табылады. [7] 

Осы салаға байланысты жаңа екіжақты жҽне кҿпжақты келісімдерді жҥзеге 

асырумен нормативті - қҧқықтық негізді дамыту қажет. Бҧл негіз су одақтастығының 

барлық аспектілерін қамтуы керек. Осылайша, су мҽселесі бҥгінгі таңда тек Орталық 

Азияда ғана емес, тіпті жаһандық тҧрғыда талқыға тҥсіп жҥргені белгілі. Аймақтық-

ҿндірістік кешендерден бастап тҧтастай ел экономикасының қарыштап дамуы бірінші 

кезекте мемлекеттің су ресурстарымен жеткілікті мҿлшерде қамтамасыз етілуіне 

байланысты десек, артық айтқандық болмас. Сонымен, ел ішінде су ресурстарын қорғау 

мен ҧтымды пайдалану ҥшін интеграцияланған басқарудың ҧлттық жоспарын қабылдау 

керек жҽне тҧтастай оңалту жҧмыстарын, қолданыстағы су шаруашылығы 

инфрақҧрылымын жетілдіру қажет. Жаңа су ҥнемдеу технологияларын, ҿндірістік 

ҥрдістерді басқарудың автоматтандырылған жҥйелерін енгіз керек. Су қорын пайдалану 

жҽне қорғау инфрақҧрылымын дамыту ҥшін жеңлдетілген несиелер беру жолдарын 

қарастыру керек. [8] 
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«Елбасы, Рухани жаңғыру және Астананың 20 жылдығы» 

 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  мақаласын оқи отырып, 

оның ҽрбір сҿйлемінде бҥгініміз бен болашағы жарқын Қазақстанға апаратын нақты 

жоспар, мақсат кҿрсетілгендігін тҥсіндім. Ал бҧл мақаладағы рухани ҿрлеу, рухани 

жаңғыруды біздің дамуымыздың ең басты сатыларының бірі деп есептеймін.  

 Ал рухани жаңғыру мен жаңаруда  тҽрбие мен білім берудің рҿлі зор. Біз ҿзіміздің  

ҧлттық ерекшеліктерімізді сақтай, ескере отырып, ҽлемде болып жатқан жаңалықтарды 

қабылдай білуіміз керек. Оны балаларға ҧғындыра отырып, болашақ еліміздің рухани бай 

тҧлғасын қалыптастыру ҽрине біздің басты міндетіміз. «Ел боламын десең, бесігінді тҥзе» 

дейді ҧлы Мҧхтар Ҽуезов. Ҽрбір ҿсіп келе жатқан бҥгінгі ҧрпақ ҿз жері мен оның 

байлығының иесі болуы ҥшін жаңа технологияларды меңгеріп, жаңаша ҿмір сҥруге 

ҥйренудің жолдарын білуге тиіс.   

 Егер қоғамның даму кілті білімді адамдардың жаңаша қызмет атқаруын керек  

ететін болса, сол жаңашыл адамдарды, болашақ қоғам мҥшелеріне тҽрбие мен білімді 

жҥзеге асыратын мамандар дайындайтын біздің білім беру ҧйымдары Елбасы кҿздеген 

бағыттарға лайық болуы тиіс.  

Мақалада Президент нақты жобаларды рет-ретімен нақтылап ҧсынып отыр. Біріншіден, 

қазақ тілін біртіндеп латын ҽліпбиіне кҿшіру, екінші, қоғамдық жҽне гуманитарлық 

ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасын қолға алу, ҥшіншіден, «Туған жер» бағдарламасын қолға алып, оның ауқымын 

«Туған елге» ҧластыру секілді бҿлімдер топтастырылды.  

Ал, тҿртіншіден, жалпыҧлттық қасиетті орындар ҧғымын саналарға сіңіру ҥшін 

«Қазақстанның қасиетті рухани қҧндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы» жобасын жасау, бесіншіден, мҽдениеттің бҽсекелестік қабілетін 

қалыптастыру ҥшін «Жаһандағы заманауи қазақстандық мҽдениет» жобасын іске асыру, 

алтыншыдан, замандастарымыздың жетістіктер тарихына назар аудару ҥшін 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасын қолға алу белгіленген. Бҧл бағыттар бар саланы 

бір арнаға тоғыту арқылы сабақтастық пен келісімнің ҿміршеңдігін бекіту жолында 

еңбектенуге ҥндейді.  

 «Сананы жаңғыртудың» мазмҧнын негіздей отырып, Президент жаңғырудың алты 

бағытын белгіледі: 

1. Бәсекеге қабілеттілік; 

2. Прагматизм; 

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау; 

4. Білімнің салтанат құруы; 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы; 

6. Сананың ашықтығы. 

Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының 

бҽсекелестік қабілетімен айқындалады… Сондықтан, ҽрбір қазақстандық, сол арқылы 

тҧтас ҧлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік 

сауаттылық, шет тілдерін білу, мҽдени ашықтық сияқты факторлар ҽркімнің алға басуына 

сҿзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Ҥш тілде 

білім беру», «Мҽдени жҽне конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – 

ҧлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың 

қамы», – деп ашып кҿрсетеді.  

Елбасымыздың бҧл мақаласы барлық қазақ халқының болашаққа деген 

қызығушылығын арттырып, жастардың бойына рухани кҥш жігер берді. 
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Ҧлт жоспарын орындауда ҽр саланың ҿзіндік ҥлесі болса, мектепке дейінгі ҧйым 

тҽрбиешілерінің  қосатын ҥлесі – жас ҧрпақты жаңа қоғам мҥшесі етіп  білім мен тҽрбие 

беруді жаңаша қҧру, оны осы Елбасымыз кҿрсетіп отырған талаптарға  сай орындау деп 

білемін.  

Бір сҿзбен айтқанда, маңызды қҧжаттың мазмҧны ҽлемдегі ең озық отыз елдің 

қатарына қосылу екендігін ҥнемі жадымызда ҧстап, мақаладағы «Таяу жылдардағы 

міндеттер» деген екінші бҿлімінде Елбасымыз бҽрімізге, ҽрбір қазақстандыққа нақтылы 

міндеттер жҥктегенін сезіне білуіміз жҿн. 

Елбасы «Тҿртінші ҿнеркҽсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мҥмкіндіктері» атты Қазақстан халқына арнаған жаңа Жолдауында «2018 жыл – 

елордамыз Астананың 20 жылдығын атап ҿтетін мерейтойлы жыл. Бас қаламыздың 

қалыптасуы жҽне Еуразияның маңызды даму орталықтарының қатарына қосылуы – 

баршамыздың ортақ мақтанышымыз», деп атап кҿрсетті.  

20 жыл ішінде еліміздің бас қаласы – Астана тҿрткҥл дҥниені тҥгел тамсандырған 

тарихи қҧбылысқа айналғаны ақиқат. Арқа тҿсіндегі сҽні мен салтанаты жарасқан елорда 

бҥгінде озық идеяларды, жаңа ғылыми шешімдер мен сҽулет ҿнерінің озық ҥлгілерін 

ҿмірге ҽкелетін жерҧйық іспеттес. Дҽл қазір Астанада заманауи қҧрылыс саласының 

барлық қҧрылымын қамтитын еліміздің жаңа қҧрылыс кластері қалыптасты. Бас қала-

мыздың кҿркін арттырған сҽулет ҿнерінің озық ҥлгілері салтанат қҧрды. «Ақорда», 

«Астана триумфы», «Пирамида», «Бҽйтерек», «Хан Шатыр» XXI ғасырдағы сҽулет 

ҿнерінің озық ҥлгілері болып табылады. Бҧл ахитектуралық ансамбльдерге «Қазақ елі» 

монументі, «Мҽңгілік ел» аркасы қосылды. 91 метрлік зҽулім тҧғырдың ҧшар басынан 

заңғар аспанға ҧмтылған самҧрық қҧс азаттық аңсаған ҽрбір қазақ баласының жҥрегіне 

мақтаныш сезімін ҧялатты.  

20 жыл ішінде Ҧлы даланың қақ кіндігі – Сарыарқа тҿсінде XXI ғасыр ғажайыбы, 

ҽлемдік мегаполис, арман қала бой кҿтерді.  

Елордадағы жоғары оқу орындарының саны ҥш есе кҿбейді. Астана – Қазақстан 

тҽуелсіздігінің тҧғыры. Еліміздің елордасы Ақмолаға қоныс аударғаннан бергі ҿткен 20 

жыл мемлекетіміздің қауіпсіздігін, геосаяси еркіндігін, территориясының мызғымастай 

беріктігін, ел экономикасының қарқынды даму стратегиясын қамтамасыз еткен тҽуелсіз 

Қазақстан тарихындағы бетбҧрыс кезең болып табылады.  

Жиырма жыл ішінде Астана Қазақстанның шынайы тҽуелсіздігі мен егемендігін 

паш еткен мемлекеттік орталық болып танылды. Болашақта да елдіктің ерен елордасы – 

Астанада ғасырлар бойы Қазақстан халқының азат ойы мен мҥдделері, асқақ арманы мен 

мақсаттары іс жҥзіне асырыла беретін болады. 

Елордамызда ҿтіп жатқан барлық іс-шаралар Астананың бірнеше  жыл ішінде 

халықаралық деңгейге кҿтерілгенін кҿрсетеді. 

     Астана қаласы қалыптасу жолында бірқатар ҿзіндік қиыншылықтардан 

ҿтті.Десек те Елбасының салихалы сарабдал саясатының жҽне халықтың ауызбіршілігінің  

арқасында  бірлесе отырып кедергілер мен қиындықтарды жеңе білдік. 

 Соның жемісінің айғағы бҥгінгі таңдағы  ЭКСПО-2017 кҿрмесінің біздің елімізде 

ҿткендігі. 

Қортындылай келе  Елбасының арқасында бҥгінге дейін бейбіт заманда ҿмір сҥріп, 

болашағымыз жарқын  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын маңызды саяси-

идеологиялық қҧжат екендігін сезініп, ҧлттық қҧндылықтарымыз, мемлекеттің ҧлттық 

қҧрылымы, қазақ елінің тарихи мҧралары туралы  кеңінен айтылғандығына куҽ болдық. 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың ҿзіеліміздің ҽрбір азаматының  не істеу керектігіне 

бағыт беретін жҽне жаңару арқылы жарқын болашаққа жетелер бағдары болатындығына 

сеніміміз мол. 

 Ҧстазболып еңбек еткелі, осы мамандығымның ҿзіме ең тиімді де ҧтымды 

жағы-бҧл балалармен кҥнде бірге болып, тҽуелсіз елдің ҧландарына аз да болса бойларына 
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жақсы қасиеттерді, жаңартылған білімді оқытуға, рухани жаңғыруды сіңіруге қосқан 

рухани  ҥлесім...  

 Ең бастысы – бағыт-бағдарымыз анық, жолымыз жарқын!  

 

 

Ӛскембай Әлия Ақымқызы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қаласы 

Ӛлкеміздің  киелі орындары 

 

Андатпа. Мақалада Шығыс Қазақстанның киелі жерлері туралы қарастырылған. 

Киелі орындардың пайда болу тарихы жан-жақты зерттеліп, талданып бір жҥйеге 

келтірілген.  

Кілт сӛздер. Киелі, ҽулие, ескерткіштер, кесене, аңыздар. 

 

SACRED PLACES OF THE EDGES  

Abstract.The article considers the sacral sites of East Kazakhstan. The history of the 

sacred places was carefully studied, analyzed and systematized. 

Keywords. Sacral, saintly, monuments, mausoleum,myths.  

 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ҧлы даланың жеті қыры» 

мақалалары бойынша тарихи ғылымның орны ерекше дараланып кҿрсетілген. Отандық 

тарихшы ғалымдарымыз 2013 жылы «Халық – тарих толқынында» бағдарламасы арқылы 

ҽлемнің мҧрағаттарынан тҿл тарихымызға қатысты қҧжаттарды жҥйелі тҥрде жинап, 

ҽкеліп, зерттеп шықты. Осы тарихи қҧжаттардың негізінде бізге белгісіз болып келген 

тарихымыздың ақтаңдақтары ашылады.  

Елбасы тҿл тарихымыз бен ҧлттық санаға байланысты тарихшыларға ҥлкен міндет 

жҥктеп отыр. Тарихты зерттеу ҿз ҿлкеңнің тарихын зерттеумен басталады. Шығыс 

Қазақстан жері тарихи мҧраларға бай жер. Ҽсіресе  киелі орындарға бай ҿлке. Оны 

тарихшыларымыз, ҿлкетанушыларымыз зерттеп, бір жҥйеге келтіруі қажет. Солардың бірі 

де бірегейі «Қоңыр ҽулие» мекені. Бҧл киелі ҥңгірдің пайда болуы ХҤІІІ ғасырға жатады. 

Қазақ-жоңғар соғысы кезінде Қоңыр ҽулие жараланған жауынгерлерді осы ҥңгірдің 

суымен емдеген екен. Бір қарағанда жақпар тасты осынау бір таудың қуысында ҥңгір бар, 

ол ҥңгірдің астында кҿздің тамшысындай мҿлдір кҿл бар деп еш ойламайсыз. Алла 

тағаланың ҿзі сырт кҿзден жасырған сол кҿлдің емдік қасиетін жергілікті халық ертеден-

ақ білген екен. Кҿктем туып, кҿк шығысымен-ақ ауырған-сырқаған, бір перзентке зар 

болған жандардың Қоңыр ҽулие ҥңгіріне ағылуының себебі де осында кҿрінеді [1]. 

Шынында да қазақ, қалмақ кезек паналаған ҥңгір маңында зираттар да кҿп 

кездеседі. Тіпті, олардың бірінің басы кҿтеріліп, ескерткіш тақта да қойылыпты. 

Кҿнекҿз қариялар бҧрын осы ҥңгірде шалқалай жатқан ҽйелдің тастан қашалған 

мҥсіндері мен 15 шақты балбал тастардың, кіреберісте «лотос» тҧрпатында тҧғырда 

отырған адамның тас мҥсіні болғанын да айтады. Бірақ уақыт ҿте келе ол мҥсіндер қолды 

болғанға ҧқсайды. Немесе ол мҥсіндердің осы маңда қырық жыл бойы болған ядролық 

сынақтың нҽтижесінде ҥңгірдің тҿбесінен опырылып жерге қҧлаған алып тастардың 

астында қалып қоюы да ғажап емес. Тағы бір ерекше айтатын нҽрсе, «Қоңыр ҽулие ҥңгірі» 

деген жер Баянауылдағы Жасыбай кҿлі маңында да бар. Тіпті Қазақ Совет 

энциклопедиясында Қоңыр ҽулие ҥңгірі Қарағанды облысында деп кҿрсетіліпті. Мҧның 

себебі сол кездері бҧл жерде ядролық сынақ алаңының орналасуына байланысты жабық 

зона болуына да қатысты болса керек. Бір ғажабы, оның да суы ҿте шипалы. 

Ҥңгірдің ішіндегі су шіліңгір ыстықта да ҿте суық. Келген адамдар ҥңгірдегі суға 

шомылып, ерекше бір жадырап қалады. Тіпті біз басына барған кезде Ресейдің бір 
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клиникасынан дҽрігер  емделушілерді ҽкеліп, шомылдырып жатқанына куҽ болдық. Ол 

кісінің айтуынша келушілердің кҿбі арақтарын, темекілерін қойып кетеді екен. Ҥңгір 

ішіндегі кҿлдің ҧзындығы 25 метр, ені 10, тереңдігі 1,8 метр дегенмен, оның кҿлемі 

жерасты суының деңгейіне байланысты ҿзгеріп те отырады екен. Суы тҧщы ҽрі кҿптеген 

ауруларға ем. Шынында да кҿл суының емдік қасиеті бар екені еш кҥмҽн туғызбайды. 

Ҿйткені, ҥңгір орналасқан Ақтастың бетінде ертеден-ақ арша қалың ҿсіпті. Арша ҿскен 

жерде мумие де кҿптеп кездеседі екен. Кейбір басылымдарда ҥңгір тҥбінде кҿлемі 35х5 

метр болатын тағы бір кҿлдің бар екендігі де айтылып жҥр. Тіпті, осыдан бес-алты жыл 

бҧрын еліміздің еңбек сіңірген туризм қызметкері С. Кистанов, туризм жҽне спорт 

ғылыми-зерттеу лабораториясының меңгерушісі К.Миляев жҽне «Тҧран» университетінің 

доценті В.Волошин бастаған топ Қоңыр ҽулие ҥңгіріндегі кҿлдің тҥбіне сҥңгіп, зерттеу 

жҧмыстарын да жҥргізіпті. Нҽтижесінде кҿл суының астында кҿлемі 10х10 болатын қара 

қуыстың бар екені, оның арғы жағының тҧңғиық теңіз екені анықталыпты. 

Ҥңгір біршама уақыт белгісіз болып келген. Кейіннен ашылған ҥңгірдің іші 

тазаланып, келушілерге жағдайлар жасалған.  Жолдың алыстығы мен нашарлығына 

қарамай осынша адам келіп жатса, бҧл нысан ауданда тарихи-танымдық туризмді 

дамытуға сҧранып-ақ тҧр. Қоңыр ҽулие ҥңгірінің басында қонақ қабылдайтын ҥй, асхана 

бар болғанымен, оны ҽлі заманауи талапқа сай келетін кешен деп айтуға еш келмейді. 

Ҿзіміздің елден жҽне басқа мемелекеттерден келіп жатқан адамдарға қызмет кҿрсету 

тҥрлерін ҽліде жақсартқан дҧрыс деп ойлаймыз. Сол жерлерде қазіргі заманға сай қонақ 

ҥйлер салынса. Сонымен қатар, келушілерді Қоңыр ҽулиенің ҿмірі мен емдік 

қасиеттерімен, азаматтық қҧндылықтарымен таныстыратын арнайы адамдарды дайындаса 

нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Тіпті, арнайы мҧражай ашылса артық болмас еді. 

Ҿлкеміздегі тағы бір киелі жердің бірі Ырғызбай ҽулиенің мазары. Ырғызбай 

ҽулиенің мазарына жыл сайын келушілердің саны кҥн санап ҿсіп келеді. Ырғызбай ҽулие  

бабамыз 1787 жылы дҥниеге келген. Ҽулиенің басына келушілер қҧрбандық шалып, қҧран 

оқытып жатады. Ырғызбай – ҿзі молда, ҿзі тҽуіп ҽулие кісі болған. Ҿз бетімен даладан 

дҽрілік шҿптерді жинап, алдын-ала ҿзіне келе жатқан адамды, жанына батқан ауруы мен 

оның емін біліп отырған. Емдік дҽрілерді Тарбағатай тауларында ҿсетін алтынтамыр, 

ермен, жалбыз, бірсалар іспетті елу тҥрлі ҿсімдіктерден жасаған. Қытай емшілерімен 

байланыста болып, тҽжірибе алмасқан. Бір ерекшелігі, ем-домына ақы алмаған. Халық 

емшілерінің жолымен Алланың жіберген қасиетті қҧлы ретінде адамдарға шипасы тиген. 

Мал ҽкеліп, ризашылығын білдіргендерге «жетім-жесірге беріңдер, менің міндетім бҿлек» 

дейді екен. Қияметке дейін Жаратушының нҧры жауып тҧратын жерде адамдардың 

дҧғасы қабыл болады дейді. Қазақта: «Алладан тіле, ҽулиеге тҥне», деген жақсы сҿз бар. 

Міне, сондай қасиет қонған ҿңірлердің бірі – Ырғызбай ҽулиенің басына тҥнеп, дҧға еткен 

жандардың тілегі қабыл болғанына талай мысал келтіруге болады. Ҿзі ҿсиет етіп 

қалдырғанындай, ҽулие 1920 жылдары Шыныбай есімді ақсақалдың тҥсіне кіреді. «Ей, 

Шыныбай, менің басымда қозы-лақ ойнап жҥр, зиратымды кҿтер, саған Алла тағала 

береді», дейді[2]. Шыныбайдың сол кезде малын барымталап кетіп, Тапберді бастауында 

қиналып жҥрген кезі екен. Ол қара сиырының кҥшімен сҥйреткімен тас тасып, ҽулиенің 

жатқан жерінің алғашқы сандықшасын қойыпты. Содан кейін тҧрмысы тҥзелген 

Шыныбайдың ҧрпақтары бҥгін де бақуатты тҧрады.        Ырғызбай ата мазары табиғи 

қызыл тастан қайта кҿтеріліп, жаңғыртылған екен. Сондай-ақ, бҧл жерде жалғыз мазар 

емес, тҧтас кешен орналасқан. Ҽулиеге зиярат етушілер сонау қыспаққа толы кеңестік 

кезеңде де толастамағаны белгілі. Тҽуелсіздік жылдары бҧл ҥрдіс жандана тҥсті. Бҥгінде 

Ырғызбай ҽулие кешені жаңадан жҥргізілген қҧрылыстар негізінде заманауи зиярат жҽне 

рухани орталығына айналды. Айталық, ҿткен жылы жаңа талаптарға сай, ішінде ыстық 

жҽне суық суы, ҽжетханасы, кең дҽмханасы жҽне бай кітапханасы мен мҧражайы бар 

ҥлкен қонақҥй салынды. 

Ырғызбай ата мазары VII ғасырдың сҽулеттік стиліне сай келеді. Мазардың 

жанындағы тас ҥй де осы ансамбльді сақтау орайында қызыл гранит таспен қапталған. 
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Дала тҿсінде оқшау тҧрғанымен кҥмбезге орнатылған кҥн сҽулесінен қуат алатын шамдар 

тҥн баласында мазарға жағылған қырық шырақ іспетті кесенеге ерекше келбет беріп 

тҧрады. 

Ҿлкемізде қасиетті орындардың бірі, махаббатың белгісіне арналған ҚозыКҿрпеш- 

Баян сҧлудың мазары бар. Бҧл оқиғаның тарихын жастарымыз жете тҥсінсе,15 сҽуір кҥнін 

«Ғашықтар кҥні» деп атап ҿтер еді. 

Қозы Кҿрпеш пен Баян сҧлудың ҧлы мҧнарасы қазіргі кезде некелерін қиған 

жастардың баратын киелі орнына айналған. Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу кҥмбезі Аягҿздің оң 

жағасында, Таңсық деген ауылға қарсы салынған. Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу аңызы 

бойынша, Сарыбайдың інісі Тайлақ би Тобыл ҿзені бойынан Аягҿзге тҿрт сан қол (40 мың 

кісі) жіберіп, Қозы Кҿрпешке ас беріп, ат шаптырып, той жасайды, Қозы мен Баян 

сҧлудың кҥмбезін берік етіп тҧрғызып, олардың суретін тасқа тҥсіреді.  

Бҧл мазар Шығыс Қазақстан облысы, Аягҿз ауданы, Таңсық теміржол бекетінен 10 

шақырымдай жерде, Аягҿз ҿзенінің бойында орналасқан. Жалпы биіктігі – 12 метрге 

жуық. Мазар табаны тҿрт бҧрышты таған тҥрінде болып келеді. Сырт жағынан ауданы 

7,10x7,10м, ішкі жағынан 3,38x3,38м, жоғары қарай сҥйірленіп, қҥмбезделіп ҿрілген. 

Қабырғасы гранит қалақ тас пен сабан аралас балшықтан қаланған. Есігі кҥншығысқа 

қарап тҧр. Ескерткіштің тҧрғызылған уақыты туралы ҽртҥрлі пікірлер бар. Бір 

зерттеушілер V-X ғасырда кҿтерілген десе, енді бірі X-XI ғасырда орнатылғандығы 

туралы айтады. Бҧл кезеңдерде адам мҥсіндері тастан ойып жасалынған жҽне олар жоғары 

бағаланған. Қос мҧңлық кҥмбезінің салынуы жайлы да тҥрлі деректер кездеседі. Соның 

бірі Жанақ ақынның жеткізуі бойынша, кҥмбезді Айбас 50 мың адаммен бірігіп салған. Ол 

ҥшін жақын жердегі таудан тастар ҽкелінген.  

Халық аңызы бойынша, Қозы Кҿрпеш - Баян сҧлу кҥмбезі қаланған тасты басқа бір 

таудан ҽкелген. Аягҿз бойында тҧрған бҧл кешен мен оның ішіндегі мҥсін тастар - 

исламнан кҿп бҧрын жасалған ҿте ескі дҽуірдің белгілері. Олар Тҥрік қағанаты кезінде (VI 

- VIII ғғ.) шыққан. Адамның суретін салған мҥсін тасты халық сол кезден ерекше 

қадірлеген[3].Жҽне бір ғажайып жері, олардың аты тек қана мҥсін таста сақталып қоймай, 

жер аттарына да қойылып отырған. Оның зор дҽлелі Баянның атымен аталатын сол 

жердегі «Баян жҥрек» тауы, Аягҿзге қҧятын екі ҿзеннің бірінің аты - Айтаңсық, бірінің 

аты - Айғыз. Бҧлардың барлығы бір кездегі тарихта болған оқиғаны еске тҥсіріп, 

солардың халық ортасына кҿп тараған терең сырларын сақтап келген, ҽсіресе «Баян 

жҥрек» тауы. Баян мен Қозы Кҿрпештің жиі қосылып сҥйіскен жері деп білу керек.Ал 

қазақтың тҧңғыш ғалымы Ш.Уҽлихановтың зерттеулеріне сҥйенсек, Аягҿз ҿзені бойында 

тҿрт балбал тастар болған. Тастан жасалған бҧл мҥсіндер жырдағы кейіпкерлердің нақты 

бейнелерін кейіптейді. Оның ҥшеуі ҽйел адамдар: Баян жҽне Баянның сіңлілері Ай мен 

Таңсық, ал ер адам – Қозы. 

Ҿлкеміздің қасиетті жерлерін зерттеп, аранайы туристік орындарға айландыру 

бҥгінгі заман талабы болып отыр. Сондықтан, шетелден келген қонақтарға киелі 

орындардың тарихын таныстыру ҥшін тың зерттеулер қажет екені белгілі.  

 

Әдебиеттер тізімі 
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Тӛлеген М.Ә., профессор, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ   ректоры  

Есимжанова С.Р. э.ғ.д., НАРХОЗ профессоры 

Койшынова Г. К., э.ғ.к., экономика және басқару кафедрасының доценті 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында ішкі туризмді Қазақстанда дамытудың 

ерекшеліктері 

Ел басының бағдарламасы аясында ″Болашаққа бағдар – Рухани жаңғыру″  

бағдарламасы бойынша біздің университетте талай жҧмыстар атқарылып жатыр. Осы 

шара  негізінде ″Ҿз елінді таныт, туыңды ҿз ауылыңа тік″ демекші ҧстаздар да ат салысты,   

сондықтан да ҿзекті мҽселенің бірі ретінде ″Танымдық туризмді″ алып. Ауылдар мен қала 

шет мемлекеттер арасындағы туристік байланысты нығайтып, мектеп, арасындағы 

байланыстарды колледж, университет араларын нығайтып, жастар жылы болғандықтан, 

жастардың жҥрегіндегі патриоттық сезімді нығайту біздің басты міндетіміз. Қазіргі 

жастар, кейінгі жастар ҿз жерінің патриоттары ретінде ҧлы тҧлғаларды білу керек, себебі 

біздің аты ҧмытылмайтын аға, аталарымызды рухани жаңғыртуға,  Елбасы, ҿкімет 

тапсырма берді. Бҧл ҿте мықты шаралардың бірі.  

Мысал ретінде кезіндегі Марқакҿл ауданы Боран селосындағы аты ҽлемге шулы 

болған Боран гимназиялық мектебіне туристік объект ретінде тоқталдық. Бҧл мектепті 

осындай деңгейге жеткізген КСРО халық ҧстазы Қҧмаш Нҧргалиев атамыздың 

мҧражайын ҽлемге танытсақ деген ой бар! Мектептегі ол кісінің мҧражайын рухани 

жаңғыртып, туристерді сол киелі мектепті атамыздың мҧражайын аттап кетпесін деп 

туристік саяхатты студенттермен бірге ойластырдық жҽне сонымен қатар бҧл шара  

барлық аудандарға тиісті. Туроператорларға ішкі туризмді ҿз елімізде дамытамыз деп 

″Туроператорлар анықтамасы″ кітапшасын ҧсынып отырмыз. 

 Болашақта осы С.Аманжолов атындағы мемлекеттік университеті  ҧйытқысымен 

ШҚО да  ішкі туризмді жоғарғы деңгейде дамытамыз деп мақсат қоямыз. Сондықтан осы 

шаралар іске асу ҥшін бҽріміз  ат салысып жҧмыс істеуіміз керек. Біздің  қозғап отырған 

мақаламыз  ҿте ҿзекті, себебі, жылдар бойы айтылып келе жатқан ішкі туризм ҽлі ҿз 

мҽресіне жеткен жоқ, сондықтан да шет мемлекет туроператорларымен бірігіп, жҧмысты 

қолға алуымыз керек. Ескере келсек Ҧлы тҧлғалардың шет мемлекеттермен байланысын 

жаңғыртып, тур маршруттарын жасау. Ауце (Рига) Прибалтика → Астана → Ҿскемен → 

Зайсан →  Боран → Теректі →  Марқакҿл → Теректі → Кҥршім →  Ҿскемен → Астана → 

Ауце (Рига) Прибалтика. 
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Біз бҽріміз білеміз Монғолия мемлекеті жылына 5-6 мыңға дейін туристер 

қабылдайды. Біздің статистикалық деректеріміз ҽлі аз,статистикалық деректер: 

 
 

Талдап қарасақ ҽлі аз. Сондықтанда Моңғолия мемлекетінің ҽлем деңгейінде 

жҧмыс істейтін туроператормен сҧхбаттасқанда, қазір ―Туризм‖ қарқынының дамып 

тҧрған кезін айтты . ―Берлин‖ кҿрмесінен кейін ҿте ауқатты пенсия жасындағы миллионер 

туристердің сҧранысы ҿте жоғары екенін айтты, себебі ол адамдарды қазір ештеме 

қызықтырмайды. Оларға жабайы туризм ҧнайды, бірақ бҧл жерде бір мҽселені        

кҥшейту, бҧл жағынан Моңғолия мемлекеті озық   . Бҧл қиын жҧмыс емес, қолдан келетін 

жҧмыс. 

Астана қаласында ҿткен ЭКСПО-2017 кҿрмесі, бҧл ―іскерлік‖ туризмді дамытуға 

ҿте жоғарғы деңгейде ықпал етті. Енді ол осымен тоқталмау керек. Ҽрі қарай дамуы 

жалғастырылуы керек.  

Статистикалық деректер бойынша ЭКСПО-2017 кҿрмесіне келген туристер саны 

шамамен  4 миллионнан астамға жуық болды.  

 

ШҚО Қазақстан облысында аудан деңгейінде ҧлы танымал тҧлғалар ҿте кҿп, сол 

тҧлғаларды болашақ жастар ҽрқашан есте сақтауы қажет. Мысалы алсақ Кеңес ОДАҒЫ  

батыры Ш.Қ.О -да 8 адам. Студенттер осыған мҽн беруі қажет! 

Ауылдарда туризмнің ҽр тҥрін дамытуға болады.. Экономикалық кҿзқараспен 

қарасақ, бҧл бюджетке қанша едҽуір қаржы тҥседі. 2010 жылғы жолдауда ел басы 

Қазақстан Орта Азия мемлекетінің орталығына  айналу керек болатҧғын , сондықтан осы 
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айтылған сҿздерді іспен дҽлелдейік. Биыл, міне, С. Аманжолов атындағы мемлекеттік 

университетінде «Туризм», «Ҿлкетану» пҽніне арналған олимпиадасы ҧйымдастырып 

отырмыз.  Бҧл, ҽсіресе, ауыл мектептеріне ҥлкен серпіліс береді, себебі олимпиада 

халықаралық жҽне республикалық деңгейде ҿтуде. Мҧнда Моңғолия  жҽне Ресей 

мемлекеті студенттері қатысып отыр. Болашақта олимпиада деңгейінің ауқымы 

Ҿзбекстан, Тҥркменстан, Татарстан, Қырғыз, Европа мемлекеттерімен толықтырылады 

деп ойлаймыз! 

Жылда сҽуір, кҿктем айларында осы халықаралық жҽне республика деңгейіндегі 

олимпиаданың мазмҧнын кҥшейту жҽне ауқымын кҥшейту, шет мемлекет сарапшыларын 

қосу біздің міндетіміз болып табылады. Олимпиадаға жіберілген жобаны қыркҥйек 

айынан бастап, дайындап, мазмҧнын тереңдетіп, ҥлкен жҧмыс орындау міндет.  

Алғашқы тақырып « Ҿз еліңді таныт»  жобасы болғандықтан, олимпиадаға Қҧмаш 

Нурғалиев атындағы олимпиада деген ат беруді ҧйғардық, себебі ҽр облыста атақты 

тҧлғалар кҿп. Біздің «Туризмнен» ҿтетін олимпиадамыз толығымен сол кісінің атына сай  

деп санаймыз. Университет тарапынан « Рухани жаңғыру- Болашаққа бағдар» 

бағдарламасы бойынша кҿптеген жҧмыстар атқарылып жатыр. Біз енді университет ішкі 

туризмді дамыту шарасын жҽне Шығыс  Қазақстан мемлекетік университеті жағынан  

ШҚО туроператорларымен  Қазақстан туроператорларымен бірлесіп тҧсауын кестік деген 

ойдамыз. 

Алда Кҥршім ҽкімшілігімен бірлесіп, «Туризм» кҥнінде 27 қыркҥйекте « Туризм 

слетын» ҿткізсек деген ойымыз бар. Ҽрине, бҧған ҿкімет тарапынан қолдау кажет.  

Шараны жарнамалау, негізінен бастап, кететін қаржы мҽселесі. Екінші жылы бҧл шараға 

туристер арнайы шақырмай- ақ ҿздері келеді. Бҧл жобаны біз алдағы уақытта іске асыруға 

тырысамыз.  

Елбасының « Рухани жаңғыру» Бағдарламасы ҿте маңызды бағдарлама. Осыны 

бірге іске асырайық. ШҚО-нің ішкі туризімін 5 млн туристке жеткізейік.  Осы нҽтижені 

кҿрсетсек, біздің жҧмыс іске асты деп санаймыз. 

 

Жыл 2019 2021 2023 2025 2027 

Саны 1 млн 2 млн 3 млн 4 млн 5 млн 

 

 

Туқпатолдаева Мӛлдір Жусупбекқызы  

Шығыс Қазақстан облысы, Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№15 орта мектебі» КММ 

химия пәні мҧғалімі 

«Ақаба суларды тазалауда әртҥрлі тәсілдермен модификацияланған сорбенттерді 

қолдану» 

Ҿнеркҽсіптік жҽне тҧрмыстық ақаба суларды тазалау ҥшін сорбенттер арасынан 

соңғы он жылда ҽлемдік тҽжірибеде кеңінен қолдау тапқан табиғи сорбенттердің ішінен 

клиноптилолит, гейландит, фажозит типіндегі цеолиттер жҽне саз топырақ – каолинит, 

бентонит жҽне басқалар. Осы табиғи сорбенттің дҽстҥрлі емес шикізат ретінде жоғарыда 

айтылған тазалау ҥрдістернінде қолданудың жҽне ҿнеркҽсіптік жҽне тҧрмыстық 

қалдықтарды залалсыздандыруда қолданудың ерекшелігі айтарлықтай.   

Біріншіден, Қазақстан Республикасы ҿзінің географиялық орналасу жағдайына 

байланысты минералды кен емес шикізіттардың – цеолиттер мен бентонит саздарының 

мол қорына бай.  

Екіншіден, алюмосиликаттардың қҧрылымы жҥйедегі тҽртіпке келтірілген 

қуыстардың жҽне ҿзінің белгілі бір ҿлшемдегі бос тесіктердің  сҧйық ортадан ҽртҥрлі 
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бейорганикалық жҽне органикалық ластағыштарды сіңіруі, сонымен бірге беттік 

қабатында белгілі бір иондарды реттеуі болып табылады. 

Кҿптеген табиғи сорбенттер табиғи жағдайда сорбциялық қабілеті тҿменірек 

болады. Сондықатн олардың сорбциялық қасиеттерін арттыру мақсатында ҽр тҥрлі 

белсендіру тҽсілдері қолданылады. Оны шартты тҥрде физикалық (қыздыру, ҧнтақтау, 

елеу) жҽне химиялық (яғни химиялық реагенттермен қышқылдармен, сілтілермен, 

тҧздармен ҿңдеу) деп бҿлуге болады.  

Сорбенттерді белсендіру ҽдісі оның қандай мақсатқа қолдануына байланысты 

болады. Л.Г. Гурвич термиялық белсендіру кезінде, беттік қабаттан судың шығарылуы, 

сорбенттің белсенді бҿлшектерінің адсорбцияланатын заттармен тікелей жанасу 

мҥмкіндігінің болатындығын айтады. Бірақ одан ҽрі толығымен сусыздануы беттік 

қабаттың қысқаруын тудырып, сорбенттің белсенді бҿлшектерінің қабатталуы болады да, 

ал температура 900-960 
0
С болған кезде сусыз минералдың толығымен бҥлінуі жҥреді 

[34]. 

Жергілікті жердің табиғи сорбенттерін қолдану аймағын кеңейту мақсатында 

сорбенттерді ҽртҥрлі тҽсілдермен модификациялау, олардың қасиеттерін ҿзгертеді. 

Сондықтан Таған кен орынының бентонит саз балшықтарының қасиеттері оларды ақаба 

суларды фенолдан тазалау ҥшін пайдалану мҥмкіндігін зерттеу жҥргізуге болатындығын 

кҿрсетеді.  

Адсорбат пен адсорбент арасындағы сорбциялық ҿзара ҽсерлесу сипатына 

байланысты физикалық, ион алмасу, белсендірілген адсорбция жҽне хемосорбцияға 

бҿлінеді.   

Шығыс Қазақстанның жоғарыда сипатталған бентонит топырақтарының негізгі 

қасиеттері осы материалдардың ҽртҥрлі қҧрауыштарға қатысты жоғары сорбциялық 

қабілетін анықтайды. 

Бентонит топырақтарының пайдалы қасиеттері қҧрылымның ҿзгеше 

ерекшеліктерімен анықталады жҽне су ерітінділерінен металдар иондарын алуға 

мҥмкіндік беретін ҽмбебап ионалмастырушы қабілетпен сипатталады. 

Бентонит топырақтары цеолиттерге қарағанда, иондарды жҽне кҿлемдері 

цеолиттердің кіру терезелерінің кҿлемдерінен асатын молекулаларды сорбциялайды. 

Таған кен орынның табиғи бентонит топырағының келесі айырмашылықтары бар: 

- кҿпжылғы зерттеулермен расталған жоғары сорбциялық  қасиеттері; 

- қолжетімділігі (кен орын тҧтынушылардың маңында орналасқан); 

- тҿмен қҧңдылығы (ағынды суды тазарту технологиясында қолданылатын 

реагенттермен салыстырғанда); 

- тасымалдау, сақтау жҽне жҧмыс кезінде температураға жҽне климаттық жағдайларға 

деген тҧрақтылығы.  

Сарқынды суды тазартуда қойылған міндетті шешуге қатысты олардың 

қасиеттерін мақсатты тҥрде ҿзгерту ҥшін жоғары аталған сорбенттердің немесе олардың 

композицияларының ҽртҥрлі модификацияларын алу дерегі жергілікті табиғи 

сорбенттерді пайдаланудың саласын кеңейтеді. 

Таған кен орынның бентониттерінің жоғарыда кҿрсетілген қасиеттері ҽртҥрлі 

ластанулардан, оның ішінде металл иондарынан оларды ағынды суды тазарту ҥшін 

пайдалану зерттеулерін жҥргізуін мақсатты етеді. 

Растрлы электронды микроскоп арқылы табиғи кҥйдегі 11 горизонтты бентонит, 

кҥкірт қышқылымен белсендірілген ағаш ҥгінділері,  ағаш ҥгінділерімен 

модификацияланған бентонит жҽне ақаба суды тазалағаннан кейінгі ҿңделген сорбенттің 

химиялық қҧрамы зерттелді. Тҿменде келтірілген суреттерде  сорбенттердің сыртқы 

пішіндерінің ҥлкейтілген кҿріністері жҽне қҧрамындағы металдардың мҿлшері 

кҿрсетілген. 
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Сурет 1.Табиғи күйдегі 11 горизонтты бентониттің  үлкейтілген көрінісі 

 

 
 

Сурет 2.Табиғи күйдегі 11 горизонтты бентониттің  химиялық құрамы 

 

Кесте 1 

Табиғи кҥйдегі 11 горизонтты бентониттің  химиялық қҧрамы 

 

Спектр C O Mg Al Si Ca Fe Cu Zn Қор 

Спектр1 31,26 39,09 0,40 0,89 4,92 21,97 0,36 0,64 0,47 100 

Спектр2 28,79 45,59 0,38 0,69 3,45 19,70 0,24 0,24 0,47 100 

Орташа 30,02 42,34 0,39 0,79 4,19 20,84 0,30 0,66 0,47 100 

Станд.ауытқу 1,74 4,60 0,01 0,15 1,04 1,61 0,09 0,04 0,00  

Макс 31,26 45,69 0,40 0,89 4,92 21,97 0,36 0,69 0,47  

Мин 28,79 39,09 0,38 0,69 3,45 19,70 0,24 0,64 0,47  

 

 
 

Сурет 3. Күкірт  қышқылымен белсендірілген ағаш үгінділерінің  үлкейтілген көрінісі 
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Сурет 4. Күкірт  қышқылымен белсендірілген ағаш үгінділерінің  химиялық құрамы 

 

Кесте 2 

Кҥкірт қышқылымен белсендірілген ағаш ҥгінділерінің  химиялық қҧрамы 

 

Спектр 

 

O Mg Al Si S K Fe Қор-ды 

Спектр1 8,18    0,82  91,00 100 

Спектр2 56,28 0,50 7,82 30,54 1,19 2,93 0,74 100 

Макс 56,28 0,50 7,82 30,54 1,19 2,93 91,00  

Мин 8,18 0,50 7,82 30,54 0,82 2,93 0,74  

 

Жалпы ауыр металдармен ластанған сарқынды суларды тазалау бойынша зерттеу 

жҧмыстары тау-кен металлургиялық кешендеріндегі Тишин жҽне Шҥбі кеніштерінің 

сарқынды сулары тазалауға дейінгі жҽне тазалаудан кейінгі сынамалары алынды. Зерттеу 

нҽтижесінде сарқынды сулардың тазалану дҽрежесі ластанған судың рН-на, алынатын 

сорбенттің массасына, сарқынды судың бастапқы концентрациясына байланысты оңтайлы 

тазалану уақыты 0,5 сағаттан-3 сағат уақыты алынды.  

Таған кен орынының 11 кҿкжиегі мен ағаш ҥгінділерінен модификацияланған 

сорбенттердің қҧрылымын зерттеу ҥшін электронды микроскоп ҽдісі мен ренген фазалық 

талдау ҽдісі қолданылды.  

Бентонит саз балшығының табиғи формасындағы, ағаш ҥгінділерінің қҧрылымы мен 

модификацияланған сорбенттің қҧрылымын жҽне қҧрамында ауыр металдары бар 

сарқынды суларды сорбциялық тазалағаннан кейінгі сорбенттің электрондық қҧрылымын 

зерттеу сорбент қҧрылымындағы ҿзгерістерді тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. Нҽтижесінде 

электронды   микроскоп микро- жҽне нано ҿлшемдегі бҿлшектердің деңгейінде жҥретін 

зат бҿлшектерінің қҧрылымының ҿзгеруінің кҿрнекі суретін алдық. Ҽдеби мҽліметтерге 

жҥгінсек, наноматериалдарға дҽн ҿлшемінің мҿлшері 100 нм (0,1 мкм) жҽне одан да кіші 

нысандар жатады . 
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ІІ.  ӘДІСТЕМЕ, ТӘЖІРИБЕ, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

Ахатова Алуа Кайроллина 

 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің«№15 орта мектебі» КММ, биология пәні мҧғалімі 

 

«Биология пәнінің оқыту барысында оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыру жолдары» 

 

Мемлекетіміздің білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы -

заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Осыған байланысты ҧстаздар алдында оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жаңартып отыру 

жҽне технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Қай елдін болсын ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын алуы оның 

ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ҧрпағы білімді халықтың 

болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, мҽн-мағыналы, ҿнегелі 

тҽрбие мен білім    беру-бҥгінгі кҥннің басты талабы. 

Жаратылыстану пҽндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Жаңартылған 

білім жҥйесі қҧзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім 

берудің маңыздылығы – оқушы тҧлғасының ҥйлесімді қолайлы білім беру ортасын қҧра 

отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу. 

Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тҧрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді 

жҽне оны тиімді жҥзеге асыру ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-тҽсілдерді (бірлескен оқу, 

модельдеу, бағалау жҥйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) ҥйретеді. Жаңартылған 

білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатқа бағытталған. 

Жаңа білім алу ҥрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен  жҧмыс жасауға 

итермелейді, себебі оқушы білімді ҿздігінен іздену арқылы алу керек болса, 

мҧғалім  оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол ҥшін 

мҧғалімнің  сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ ҥстінде қандай болмасын оқушы 

тарапынан ҽртҥрлі сҧрақтар туындау мҥмкін сол жерде мҧғалім қажетті бағдар беріп 

жіберуіне тура келеді. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға бағытталған технологияларға 

сын тҧрғысынан ойлау, жобалау,  проблема туғызу, ҧжымдық қарым-қатынаста оқыту 

жатады. Қызығушылық деп — оқушының бір нҽрсеге зейін қоюын, кейбір заттар мен 

қҧбылыстарды танып білуге ҧмтылуын айтамыз. 

Оқушылар сабақ меңгеру барысында ҽртҥрлі іс-ҽрекет жасайды: мҧғалімді 

тыңдайды, оқулықты оқып, қосымша ҽдебиетпен жҧмыс жасайды, зертханалық 

тапсырмаларды орындайды. Жоғарыда  аталған ҽр іс-ҽрекет  бҿлек психикалық 

ҥрдіске  жатады: жады, қабылдау, ойлау, ойша бейнелеу. 

Аталған процестер ішінде ойлау ең негізгі болып табылады. Ойлау 

мен  жады  арасында  тығыз байланыс бар. Ой елегінен ҿткен материал жадыда  жақсы 

сақталады. Ойлау басқа да танымдық ҽрекеттерге ҽсерін тигізеді. 

Оқушының танымдық іс-ҽрекетін белсендіру дегеніміз — ол ойлау қабілетін 

белсендіру деп айтуға болады. Оқушыға оқу барысында  тек  берілген  танымдық 

тапсырмаларды орындау ҽдістерін ҥйрету ғана  емес, сол тапсырмаларды ҿздігінен 

орындауға ынталандыру қажет. Оқушылардың оқуға деген ынтасы мен қызығушылығын 

арттыру  казіргі заманғы мектептің басты талабы. 

Ҽр сабақ тақырыптан басталады, тақырыпты жай ауызша мҽлімдеу керек емес, 

тақырып айтпас бҧрын қызығушылығын арттыру керек, ҿтетін тақырыптың 

маңыздылығын, бҧрын ҿткен сабақпен байланысын кҿрсету маңызды. Оқушы 
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тақырыптың маңызын тҥсіну барысында игеруге талпыныс жасау керек, ҽр сабақтың 

басты міндеті-білім алушының танымдық қҧзырлылығын дамыту. Ол ҥшін мыналарды 

ескеру қажет: 

- Оқушының материалды қабылдау ерекшелігін ескеру. 

- Оқыту ҥрдісіндегі ашықтық, еркіндік. 

- Оқушының тҧлғалық қасиетін қалыптастыру 

- Жеке дара оқыту ҥрдісін ҧйымдастыру. 

Танымдық қабілетті арттырудың жолдары: 

- Ақпаратты ҿмірмен ҧштастыру, байланыстыру 

- Мҽселелік жағдаятты туғызу. 

- Ҽдеби, ғылыми-кҿпшілік ҽдебиеттерді қолдана білу 

- Салыстыру, талдау, жинақтауды ҥйрету 

Ҽр пҽннің оқушыларға берер танымдық тҽрбиесі мол десек, соның ішінде биология 

пҽнінің  де  оқушылардың ақыл-ой, танымдық қабілетін дамыту мҥмкіндігі зор. 

Оқушыларға танымдық тҽрбие берудің алғашқы баспалдағы деп оқытудағы саналылық 

принципін атауға болады, себебі табиғатты, сыртқы ортаны,  жалпы тіршілікті оқыту 

барысында тҽрбиелік міндеттердің де шешілетіні белгілі.Табиғат қҧбылыстарының, 

қоғамдық-ҽлеуметтік ҿмірдің мҽнін, заңдылықтарын терең тҥсінудегі ҿздігінен ҿзінің 

білім дағдылары мен іскерлігін жетілдірудегі оқушының ҽрбір қадамы оның 

дҥниетанымын кеңейте тҥседі. 

Биологияны оқыту барысында оқушылардың танымдық қызметін белсендіу-білім 

мазмҧнын тереңдетеді, қоғамдық ҽлеуметтік ҿмір мен ғылым-білімді ҧштастыра келіп 

шҽкірттің дҥниетанымын кеңейтеді, ҿзінше ой-пікір тҥйіндеуге ҥйретеді. 

Таным  ҥдерісі,біріншіден,  ҧстаз  бен  оқушының  бірлескен  ҽрекеті  арқылы іске 

асса,  екіншіден,  олардың  ҽрқайсысы  жеке  тҧлға  ретінде  тҥрліше  ҽсерге  бҿленеді. 

Биологияны   танымдық  тҧрғыдан  оқыту  мынадай  мҽселелерді  қамтиды: 

1. Биология пҽнінің  білім  мазмҧнын  бағдарламаға  сҽйкес тіршіліктің 

қағидаларын   басшылыққа  ала отырып,сабақтың  білімдік  мақсатымен 

қоса  танымдық  мақсатын  жҥзеге  асыруға  ықпал  етеді. Бҧл  оқушыны 

сыртқы орта мен тірі ағзаның арасындағы байланыстылықты тҥсінуге, 

табиғат заңдылықтарын меңгеруге   жетелейді. 

2. Сабақ барысында  жеке  тҧлғаның психологиялық  жай-кҥйін 

ескере  отырып,  есте  сақтау  қабілетін, жадысын,  кез — 

келген  ақпаратты  қабылдау  дағдысын,  дҽлелді  мысал  келтіре  алу  қабілетін  жетілдіру 

  табиғатқа бақылау жҥргізе білуімен  байланысты.  

Берілген  тақырып  ішінен  ең қажетті,  ең  пайдалы  нҽрсені  сҧрыптап,  таңдай  білу  

оқушының  ойлау  қабілетін  ҧштап,  соған  сай  ҽрекет  етуге  жетелейді. 

3. Сабақтағы  материал  сынып  шеңберінен  шығып,  табиғи  ортамен  тығыз  байлан

ысты  бола  келіп,  одан  ҽсер  алатын  кҥнделікті  қоғамдық  ҿмірмен  астасып,  ҧштасып  

жатса, теориялық  білім  практикамен  жалғасып,  баланың  ой-ҿрісін,  сана- 

сезімін  кеңейтеді. 

Оқушының  танымдық  белсенділік қабілетін  жаттықтырады. 

Танымдық  белсенділік  пен  оқушының  дербестігі  бір-бірінен  ажыратқысыз. 

Оқушының  таным  белсенділігі  оның  білімге  деген  қабілетін  сипаттайды. 

Ал  басқа  қабілет-қасиеттері  іс-ҽрекет  барысында  айқындалып  дамиды.  Тиісті  

жағдай,  мҥмкіндік  болмаса  белсенділік  те  ҿркен  жая  алмайды. 

Таным ҥрдісі — ҿте кҥрделі ҥрдіс. Білім қорының молаюы да осыған байланысты. 

Таным белсенділігін арттыруда биология  пҽнінің қосар ҥлесі ерекше. Ал, 

оқушылардың  таным белсенділігі артуының негізгі шарты проблемалық оқыту. 

Іздену – оқу – таным проблемасын шешуге бағытталған оқушылардың іс — 

ҽрекеті. Оны ҧйымдастырудың тҽсілдері жиынтығынан зерттеу ҽдісі туады, ал одан 

проблема шешіледі. 
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Алдымызға  қойған проблеманың басты мақсаты – оқушылардың таным 

белсенділігін, ойлау қабілетін сабақ ҥстінде жҽне сабақтан тыс  уақыттарда арттыру, ҿз 

бетінше еңбектене  білуге дағдыландыру. Жеке оқушының таным белсенділігін 

арттыра  тҥсуге болады. Нҽтижесінде: 

- Оқушылардың таным деңгейі кеңейе тҥседі. 

- Оларға қиын, тҥсініксіз болып кҿрінетін  тақырыптың ҿзіне  бейімділікбелсенділігі 

артады. 

- Оқушылардың бойында «Басқа сыныптасымнан кеммін бе, мен деоқиын» деген 

сияқты намыс белсенділігі артады. 

Оқушылардың таным бесенділігін арттырудағы ҿз дҽрежесінде жабдықталған 

кабинеттік жҥйенің ҽсері мол. Кабинетте оқушылар да, мҧғалімдер де ҿз жҧмыс орнына 

қалыптасады. Мҧғалім жҧмыс жҥргізуге қажетті қҧрал – жабдықтарды жинақтайды, оны 

оқушылар алдында дҧрыс дҽресінде кҿрсете білуге дағдыланады. 

Білім берудің негізгі сатысында биологияны оқытудың мақсаты –   тілдің қызметін 

жҥйелі меңгерген, коммуникативтік біліктілігі дамыған, сҿйлеу мҽдениеті қалыптасқан, 

бҽсекеге қабілетті дара тҧлға даярлауға мҥмкіндік туғызу. 

Биология  пҽнін оқытуда оқушының жан – жақты жҧмыс істеу мҥмкіндіктеріне жол 

ашу ҥшін мҧғалімнің алдына мынадай міндеттер қойылады . 

Қазіргі  заман  мҧғалімінен  тек  ҿз  пҽнінің  білгірі  болу  емес,  жаңалыққа   жаны  

қҧмар, оқытудың  жаңа  технологияларын  шебер  меңгерген,  білімі  мен  білігі  жоғары  т

ҧлға  болу,  ақпараттық сауаттылық  талап  етіледі. 

Оқу қҧрылысын жҥйелі талдау негізінде оқушылардың танымдық ҽрекетінде  екі іс  

ҽрекет тобын бҿліп шығарады. 

 оқушының мҧғаліммен бірге араласа отырып орындаған ҽрекеті; 

 оқушының дербес іс — ҽрекет элементтері. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытпай  оқыту ҥрдісін жҥзеге асыру 

мҥмкін емес. 

Сабақты тартымды ҽрі сҽтті ҿткізе білу мҧғалімдер қауымынан кҿп ізденуді, 

білімділікті, қабілеттілікті жҽне тапқырлықты қажет етеді.   Менің ойымша  сабақты сҽтті 

ҧйымдастырудың бірнеше алғышарттары бар. 

Олар: 

 сабақтың тақырыбына сай сабақ жоспарын жасау; 

 тақырыпқа сай сабақ тҥрін, оның ҽдіс – тҽсілдерін тҥрлендіріп отыру; 

 қосымша материалды тақырыпқа сай шығармашылықпен іріктеп алу; 

 дидактикалы, техникалық қҧралдарды, электрондық оқулықтарды мақсатқа сай, 

оқушы сезіміне ҽсер ететіндей тҧрғыда пайдалану; 

 сабақта алдыңғы қатарлы озық іс–тҽжірибелер мен жаңа технологияларды 

пайдалану. 

Қазіргі таңда оқыту ҥрдісінің интерактивті ҽдіс – тҽсілдері ҿте кҿп. Педагогикалық 

ғылым мен  озық тҽжірибенің бҥгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту ҽдіс – 

тҽсілдерінің  бҽрін де еркін игеріп, нақтылы жағдайға орай ең тиімдісін таңдап алу жҽне 

оларды тҥрлендіре ҥйлесімді,  ҽрі шығармашылықпен қолдану – сабақтың сҽтті ҿтуінің 

кепілі. 

Биология сабағында мен тақырып сайын оқушылармен тҥрлі шығармашылық 

жҧмыстарды ҿз шеберлігіме қарай ҧйымдастырып, тҥрлендіріп отырамын. Ҿзімнің 

тҽжірибемде ҽрбір оқушыны жеке тҧлға ретінде қалыптастыруда жҽне рухани – 

адамгершілік  тҽрбиені нығайту мақсатында ҿткізілген сабақтарымды  ҧсынғым келеді. 

Биология сабағында ҽр тақырып сайын оқушылармен тҥрлі шығармашылық 

жҧмыстарды ҿз шеберлігіме қарай ҧйымдастырып, тҥрлендіріп, ҿткізуге тырысамын. 

Ҿзімнің тҽжірибемде оқушыны тҧлға ретінде қалыптастыруда осы сабақтарымдағы 

жеткен нҽтижем: 

 оқушылардың тақырыпты оқуға жҽне пҽнге ҧмтылысы артады; 
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 оқу процесінің сапасы, оқу ҥлгерімі жоғарлайды; 

 оқушыларды сабақ кезінде жҽне сабақтан тыс жан – жақты ізденуге ҥйретеді; 

 оқушы ҿзін — ҿзі тану жолы арқылы табиғаттың,  сыртқы ортаның мҥмкіндіктерін 

жақсы тҥсінеді; 

 оқушы білім алу жолында ҿз бетінше жан – жақты терең жҧмыс істеуге талпынады; 

 зерттелетін объектіні биологиялық ғылыми ҽдістерді пайдалана отырып, оны дҽл 

анықтау жолын ізденуге ҥйренеді. 

Ҽрбір сабақ — мҧғалімнің шығармашылық жҧмысы, сондықтан да ҽр сабақты 

оқушының есінде қалатындай етіп тҥрлендіріп отырған жҿн.  Қазіргі ғылым мен 

техниканың дамыған заманында  оқушылардың білім деңгейін тереңдету, ғылыми 

тҧрғыда дамыту, ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту, сҿйлеу 

шеберліктерін арттыру, ҿз беттерімен ізденушіліктерін, ақпараттық қҧралдарды  іздестіру 

жҽне оны пайдалана білу мақсатында жаңа технология ҽдістерін тиімді пайдалану – ҧстаз 

шеберлігінің белгісі. 

«Білім беру – табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жҥйесін жеке 

адамның меңгеруі жҽне оны ҿмірде тиімді етіп қолдана білуі» —  дейді, 

Ж. Қоянбаев,ендеше келер ҧрпаққа тҽрбие мен білім берудің, білім сапасын 

жақсартудың бірден – бір жолы – жаңа технологияларды қолдану. Бҥгінгі таңда озат 

педагог – ғалымдар, тҽжірибелі мҧғалімдер ойлап тапқан сабақты тҥрлендіре ҿткізудің 

неше тҥрлі жаңа тҽсілдері жеткілікті. Қазақстанда да мектептер ҥшін оқыту 

технологияларын дайындау мҽселесімен айналысып, ғылым мен практиканы қоса алып 

жҥрген отандық ғалымдарымыз баршылық. 

ХХІ ғасырдың жан – жақты зердері, дарынды, талантты адамын қалыптастыру 

бағытындағы білім беру мҽселесі мемлекетіміздің басты назарында. Егеменді ел болып, 

таңдаулы елу елдің қатарына ену басты мақсатымыз болған соң, білім мен ғылым саласы 

дҥние жҥзілік деңгейге сай болуы керек. Елімізде болып жатқан ҿзгерістер мектеп 

жҧмысына да елеулі жаңалықтар ҽкеліп отырғаны даусыз. 

Қорытындылай келе, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің 

кҿкейге тҥйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 

шҽкірттердің жҥрегіне жол тауып, ҽрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ҧл-

қыздары білімді де білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз бҽсекеге қабілетті, іргесі 

мықты ел боламыз. 
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Биғалиева Рахима Мухаметжановна 

 

 «Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназия» КММ 

 

Қысқа мерзімді жоспар 

Ҧзақ мерзімді 

жоспардың 

тарауы: 3-бҿлім 

Ҽлемнің жеті кереметі 

Мектеп:«Қҧмаш Нҧрғалиев атындағы гимназия» КММ 

 

Кҥні:  

 

Мҧғалімнің аты-жӛні: 

Биғалиева Рахима Мухаметжановна 

Сынып: 6 Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың тақырыбы: Египет пирамидалары. 

 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін  оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6. Т/А.5. Тыңдалған мҽтін мазмҧны бойынша жалпы жҽне нақты 

сҧрақтарға жауап беру, мҽтіндегі ақпаратты шынайы ҿмірмен 

байланыстыру. 

6.О1. Мҽтіннен негізгі жҽне қосымша, детальді ақпаратты анықтау, 

тҥсіндіру. 

6.Ж4.Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац тҥрлерін жҥйелі 

қҧрастырып, кҿтерілген мҽселе бойынша келісу-келіспеу   

себептерін айқын кҿрсетіп жазу («келісу, келіспеу» эссесі). 

 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар орындай алады: 

«Египет пирамидалары»мҽтінінің мазмҧнын тҥсінеді, негізгі 

ақпаратты анықтайды,сҧрақтарға жауап береді. 

Тақырыпнегізінде абзац тҥрлерін жҥйелі қҧрастырады, кҿтерілген 

мҽселе бойынша ҿз ойын білдіреді. 

Оқушылардың кӛпшілігі орындай алады: 

Мҽтін бойынша сҧрақтар қҧрастырады,нақты сҧрақтарға жауап 

береді, мҽтіннен қосымша, детальді ақпаратты анықтап, 

тҧжырымдама жасайды. 

Мҽтіндегі кҿтерілген мҽселе бойынша келісу –келіспеу себептерін 

айқындайды. 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Мҽтіндегі ақпаратты шынайы ҿмірмен байланыстырады,  кіріспе, 

негізгі жҽне қорытынды бҿлігін сақтай отырып келісу-келіспеу 

эссесін жазады. 

Бағалау критерийлері Мҽтін мазмҧнын тҥсінеді, сҧрақ қою арқылы ақпараттарды 

анықтайды.  

Мҽтіндегі ақпаратты шынайы ҿмірмен байланыстырады 

Тақырыптан ауытқымай, қойылған талаптарды ескере 

отырып,«келісу, келіспеу»  эссесін жазады. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: 

Мҽтін мазмҧнымен танысады, ақпараттарды анықтайды. 

Ақпараттарды саралай отырып, ойларын тҧашық сҧрақтарға жауап 

береді. 

Негізгі ойды шынайы ҿмірмен байланыстырадыталаптарға сай эссе 

жазады. 
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Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:перғауын, абыз, 

шонжар, шабарман, пирамида, саркефаг, ҽктас, пергамент, Джосер, 

Хеопс, мастаба, нармер тақтасы, мастаба. 

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: 

Хеопс пирамидалары,тасқа қашалған, сҽулет ҿнері, жеті керемет. 

Мәтін құруға арналған пайдалы тіркестер: жеті ғажайып, 

билеуші-перғауындар, зҽулім ескерткіш, египет пирамидалары, 

қымбат тастармен безендірген, мыңдаған қҧлдардың зорығып,  

Шырпының қабына ҧқсатып, ғалымдардың болжауынша, 

іргесі қаланған, Джосердің замандасы, Имхотеп пирамидасы. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар:  

- Пирамида деген не? 

- Пирамидалар қайда орналасқан? 

- Оларды кімдер салдырған? 

- Не мақсатпен салдырған? 

-  Не себепті жеті кереметтің бірі деп аталған? 

 

Қҧндылықтарға баулу 3- қҧндылық. «Зайырлы қоғам жҽне жоғарғы руханият» қҧндылығы 

негізінде   қазақтың еркін ойлы, рухы мықты, білімді, дені сау, 

шығармашыл ҧрпағын  тҽрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Дҥние жҥзі тарихы,география, қазақ ҽдебиеті 

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім 

Ҽлемнің 7 кереметі, пирамидалар туралы жалпы мағлҧматы бар. 

Эссе жазуды біледі.  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарла

нған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу тҥрлері Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

(5 мин) 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

Ҧйымдастыру кезеңі.  

Психологиялық ахуал 

«Кӛңілді туристер» (досымен сҽлемдесу, ҽлем 

кереметтерін кҿрген сҽттегі жҽне кҿргені туралы баяндап 

жатқан сҽттегі эмоцияларын ым-ишарамен білдіреді). 

Топқа бӛлу: «Перғауын. Абыз. Шонжар. Шабарман» 

ҽдісі бойынша 4 оқушыдан (ҥлестірме парақшалардың 

бетіне жазылған «Перғауын. Абыз. Шонжар. Шабарман» 

сҿздері бойынша)3 топқа бірігеді.  
 

Ҥй тапсырмасын сҧрау: 

1-тапсырма  «7 мастаба» әдісі 

7 кереметті атап жаз. Ҽрқайсына қысқаша тҥсінік бер.  

Дескриптор:  

- пирамиданың 7 мастабасынаҽлемнің 7 кереметін 

жинақтап жазады; 

- қысқаша тҥсінік береді. 

Қ.Б.  «Кҥн» әдісімен бағаланады. Мҧғалімнің бағалауы 

(эмоционалды аспект) 

 

Миға шабуыл:  
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1 мин 

Сабақтың   тақырыбын болжау,  сҧрақ қою: 

- Ҿздерің толтырған кесте ненің сҧлбасы? 

- Осы пирамидамен жҽне ҿтілген тақырыппен 

байланысты қандай ой туындайды? 

Болжалды жауап: Египет пирамидалары  

 

 

 

 

Сабақтың 

ортасы 

30минут 

1) 8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма: Ж.Ж\Т.Ж. 

А) «Папирус тапсырмалары» (рҿлге бҿліп оқиды, 

параққа тапсырма орындайды)«Египет 

пирамидасы»мҽтінін жҧппен рҿлге бҿліп оқы,  топпен 

талқыла, 2  сҧрақ дайында. 

Египет пирамидалары 

Дҥниежҥзілік мҽдени дамуға ҥлес болып қосылатын 

ғажайыптарды Азия қҧрлығындағы жҧрт та аз тудырған 

жоқ. Олардың мҽдениеті кҿне жҽне ҽр алуан. Бҧл ҿз 

алдына жеке ҽңгіме. 

- Ҽуелі ҽлемдегі жеті ғажайып туалы айтшы, - деп 

ҿтінді Мықыр. Біліп тҧрғанымды аяйын ба, 

бҧлданғаным жоқ. 

- Бірінші, Египет пирамидасынан бастайық.  

- Оны білемін, айтпай-ақ қой, -деді ол.  

- Қане, білсең, айтшы, - дедім, сынағым келіп. 

- Бес мың жыл бҧрын салынған. Дҥние жҥзіндегі 

ең ҽйгілі зҽулім, биік қҧрылыстың бірі. Египеттің 

билеуші перғауындары ҿлген соң, ҿз денелерін 

сонда қойдырған.  

- Неге?- деймін мен.  

- Олар ҿздерін Қҧдайдың баласымын деп санаған 

да. Халық алдында ҿз беделін кҿтеріп, абыройын  

асыру ҥшін, атын шығару ҥшін ҿздеріне осындай 

алып, зҽулім ескерткіш орнаттырған. Тағы бір 

себебі бар,- деп ол ойланып қалды. 

- Қандай? 

- Олар ҿлгеннен кейін, адам о дҥниеге барады. 

Онда да жарық дҥниедегідей тіршілік етеді деп 

тҥсінген. Сондықтан да олардың денесін 

алтындатып, кҥмістетіп, қымбат тастармен 

безендірген. Осы байлықты тірі жандар ҧрлап 

кетпес ҥшін, пирамиданың ішкі қҧрылысын 

жҧмбақ етіп, қиындадып салған да, саркефагын 

дҽл ортасына ең терең жеріне тыққан. Соның бірі 

Хуфу, екіншісі Джосер пирамидалары.  

Содан кейін Мықыр ҽлгі пирамидалардың ҽрқайсысы 

екі тоннадан асатын, екі миллион ҥш жҥз мың тҿрт 

бҧрышты известняктастан қаланғанын, ҽуелде оның 

биіктігі 147 метр болғанын, тҿбесі кҥйреп, қазірде 

аласарып,137 метрге тҥскенін айтты. Ешқандай 

механизм қолданбай, жҥз мың қҧл жиырма жыл 

бойыосы қҧрылысты салғанын да есіне алды. 

Перғауынның атын шығару ҥшін кҥн айналып жерге 

тҥсетін ыстықты қаншама мыңдаған қҧлдардың 

зорығып, мҧрындарынан қан кетіп, ҿмірлері ҥзілген 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ тілі Жалпы 

орта білім беретін 

мектептің 6-

сыныбына арналған 

оқулық/ Ермекова 

Т.Н, Отарбекова 

Ж.К, Тоқтыбаева 

Г.Б,-Астана: 

«Арман ПВ» 

баспасы (Жоба), 

2018.- 39-б. 
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6 минут 

 

 

 

 

 

 

 

айтты. Ніл дариясының ар жағындағы таудан 

қашалған тастарды далаға жеткізу де оңайға тҥспеген 

ғой. 

- Оның идеясын кім берді, салдырған кім? 

- Оны білмеймін, - деп Мықыр шынын айтты. 

- Айтып отырғаның, негізінен дҧрыс, - дедім мен, 

жасаған кім? Оған дейінгі дҽстҥрлері қандай болып 

еді?-деймін. 

-Білмеймін. 

- Ендеше, тыңда,-деймін мен. – Оған дейін 

египеттіктер тастан қҧрылыс салмаған. Шырпының 

қабына ҧқсатып шикі,кҥйген кесектен не ағаштан ҥй 

жасауды ғана білген екен. Пирамида салу идеясы, 

ғалымдардың болжауынша, аса дарынды 

Имхотептен шықса керек. Ол – ҥшінші ҽулеттің 

негізін салушы перғауын Джосердің замандасы. 

Джосер кҿзінің тірісінде пирамида салдырған, бірақ 

оның іргесі қаланған жердің асты жҧмсақ 

болғандықтан, Имхотеп пирамиданыекінші жерден 

бастайды. 

Мырзабек Дҥйсенов. 

Дескриптор:  

-мҽтінді тҥсініп, рҿлге бҿліп оқиды; 

- топ ішінде 2 сҧрақ дайындайды; 

- «перғауын»рҿліндегі оқушы папирусқа (параққа) сауал 

жазады; 

- «шабарман» рҿліндегі оқушы«абызға» хатты береді; 

-  топ «абызы»рҿліндегі оқушы сҧраққа жауап береді (топ 

мҥшелері кҿмек береді); 

 

Қ.Б. «Кҥн.Ай.Жҧлдыз» тәсілі. Мҧғалімнің 

бағалауы.(кҥн – ҿте жақсы, ай – жақсы, жҧлдыз – 

толықтыру қажет, эмоционалды аспект) 

 

3-тапсырма: Т.Ж.  

 «Хикая пирамидасы» ҽдісі (топтарға графикалық 

органайзер таратылады): 

- «Хикая пирамидасы» кестесіне «Египет 

пирамидаларының салынуы»деген тапсырманы орында. 

------------ 

Басты оқиғаны ата 

-----------------------------------------. 

Оқиға кейіпкерлерін ата 

----------------------------------------------------- 

Оқиға ҿткен жылдарды ата 

---------------------------------------------------------------- 

Оқиға болған жерді ата 

--------------------------------------------------------------------------

-- 

Оқиғаның ҿту себебін ата 
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8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- Сҧрақтарға жауап береді; 

- «Хикая пирамидасын» толтырады; 

- Топ ішінен ортаға «шонжар» рҿліндегі 1 оқушы 

шығып, топ жҧмысын таныстырады 

Қ.Б:«Номарх. Джати. Авилуматақтары»тҽсілі. Ҿзара 

бағалау, (номарх (басшы) – ҿте жақсы, джати (бас уҽзір) - 

жақсы, авилум (шонжар) – толықтыру қажет,  танымдық 

аспект). 

 

4-тапсырма. Т.Ж. 

«Пирамида» әдісі (Блум таксономиясы бойынша 

қҧрылған) сҧрақтарға топпен жауап бер: 

 

Білу. Египет пирамидалары қай жерде орналасқан? 

Тҥсіну.  Египет пирамидалары не мақсатпен салынған? 

Қолдану. Египет пирамидаларының қазіргі таңдағы 

тарихи қҧндылығына ҿз кҿзқарасың қандай? 

Талдау. Египет пирамидаларының мыңдаған жылдар 

бойы сақталып, бізге жетуіне не себеп деп ойлайсың? 

Жинақтау.Егер Египетте қҧлдықдҽуір болмаса, осындай 

алып пирамидалар салынар ма еді? 

Бағамдау. Египет пирамидаларының ҽлем мҽдениетінің 

дамуына қандай ҥлес қосты деп ойлайсың? Неге ҽлемді 

қызықтырады? 

 

Дескриптор:  

- сҧрақтарды мҧқият оқиды; 

- топпен талқылайды; 

- сҧрақтарға жауап жазады; 

- «перғауын» рҿліндегі оқушытоп мҥшелерімен 

ақылдаса отырып, ортаға шығып, топ жҧмысын 

қорғайды; 

- ҽр топ келесі топ жҧмысын бағалайды 

Қ.Б:«Перғауын қошеметі»ҽдісі. Ҿзара бағалау 

( 3 шапалақ – ҿте жақсы, 2    шапалақ  –жақсы,   1 

шапалақ -жетілдіру қажет, эмоционалды аспект)  

 

5- тапсырмаЖ. 

«Нармер тақтасы» әдісі. «Египет пирамидаларының 

ҽлем мҽдениетіндегі орны?»  тақырыбында эссе жаз, ҽр 

топбір-бірінің жазба жҧмыстарын тексер. 

 

Дескриптор:  

- эссе тақырыбы аясында ой тҧжырымдайды; 

- ҿз пікіріңді қорға, кҿзқарасын дҽлелдейді, 

- нақты деректерді салыстырады жҽне қолданады; 

-эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац тҥрлерін жҥйелі 

қҧрастырып, кҿтерілген мҽселе бойынша келісу-келіспеу 

себептерін айқын кҿрсетіп жазады(«келісу, келіспеу» 

эссесі); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нармер тақтасы 

 
 

 

https://www.google.k

z/imgres? 

 

 

https://www.google.kz/imgres
https://www.google.kz/imgres
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Қосымша мәлімет 

Сабақтың 

соңы 

5 мин 

 

2 мин 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

- шынайы ҿмірмен байланыстырады 

Қ.Б «Ақыл жапырағы». Ҿзара бағалау. 

(жасыл – ҿте жақсы, сары – жақсы, қызыл – толықтыру 

қажет, эмоционалды аспект) 

 

Кері байланыс: 

«Жарық жҧлдыз» ҽдісі 

- «Сабақта не білдім? Не ҥйрендім?» деген 

сҧрақтар аясында топ графикалық органайзерді 

толтырады. 

 

Ҥйге тапсырма: 

1. «Египет пирамидалары» тақырыбында ертегі 

қҧрастыр; 

2. «Египет пирамидалары» тақырыбында туристік 

жарнама жаса; 

3. «Египет пирамидалары» тақырыбында сюжеттік 

сурет сал. 

 

Рефлексия 

«Рефлексия пирамидасы»ҽдісі 

Тапсырма: 

1. Мен ҥйренген 4 мәлімет 

2. Мен білген 3 мәлімет 

3. Мен кӛбірек білгім келетін 2 мәлімет 

4. Есте сақтау керек маңызды мәлімет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Саралау – оқушыға мейлінше 

қолдау кӛрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? 

Қабілетті оқушыға 

тапсырманы қалай 

тҥрлендіресіз? 

Бағалау – оқушы 

білімін тексеруді 

қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс – 

денсаулық және қауіпсіздік, 

АКТ-мен байланыс. 

Қҧндылықтармен байланыс 

(тәрбие элементі) 

1.Мақсат бойынша саралау: 

оқушылардың басым бҿлігі, 

кҿпшілігі, кейбір оқушылар 

ҥшін орындалуы қолжетімді 

тапсырмалар сараланды: 

 

«Египет пирамидалары» 

мҽтінінің мазмҧнын тҥсінеді, 

негізгі ақпаратты анықтай 

отырып, сҧрақтарға жауап 

береді. Тақырыптан ауытқымай, 

қойылған талаптарды ескере 

отырып, эссе жазады. 

 

Қалыптастырушы 

бағалауға 

Ҥй тапсырмасы: 

1.«Кҥн» әдісімен 

бағаланады. 

Мҧғалімнің бағалауы 

(эмоционалды аспект) 

2.« Кҥн. Ай. Жҧлдыз» 

тәсілі. Мҧғалімнің 

бағалауы. (кҥн – ҿте 

 

Дҥние жҥзі тарихы, география, 

қазақ ҽдебиеті 

 

Психологилық ахуал тудыру 

сҽтінде, қауіпсіздік 

ережелерін, топтық жҧмыс 

барысында қауіпсіздік 

ережелерін сақтау. 

 

Интернет ресурстары:  

 

1.https://egemen.kz/article/ 
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  Мҽтін бойынша сҧрақтар 

қҧрастырады жҽне   Блум 

таксономиясы бойынша орта 

деңгейлі сҧрақтарға жауап 

береді, ҿз ойларын 

тҧжырымдайды 

Блум таксономиясы бойынша 

жоғары деңгейлі сҧрақтарға 

жауап береді, сыни тҧрғыдан 

ойлануға жетелейтін, жоғары 

деңгейлі тапсырмаларды 

орындайды жҽне оны шынайы 

ҿмірмен байланыстырады. 

2. Нәтиже және жауап 

бойынша саралау: 

оқушыдан дербес 

шығармашылық пен жеке жауап 

кҥтілетін ашық типтегі 

тапсырмалар сараланды 

1) «Нармер тақтасы» ҽдісі 

бойынша  «Египет 

пирамидаларының ҽлем 

мҽдениетіндегі орны?»  

тақырыбында эссе жазу 

тапсырмасын орындату 

барысынданҽтижеге жҽне жауап 

бойынша сараланды. 
 

3) Тапсырма бойынша 

саралау:1) «Пирамида» әдісі 

(Блум таксономиясы бойынша 

қҧрылған) сҧрақтарға топпен 

жауап бер тапсырмасында 

тапсырма деңгейін кҥрделендіру 

арқылы сараланды, яғни топ 

мҥшелері ҽр деңгейлі 

тапсырманы таңдай отырып, ҿз 

деңгейіне сай орындайды. 

4) Таңдау бойынша саралау: 

оқушылар ҿзі ҥшін қызықты 

жҽне ҿз мҥмкіндігіне сай 

келетін тапсырма таңдай алады. 

Ҥйге тапсырма: 

4. «Египет пирамидалары» 

тақырыбында ертегі 

қҧрастыр; 

5. «Египет пирамидалары» 

тақырыбында туристік 

жарнама жаса; 

6. «Египет пирамидалары» 

тақырыбында сюжеттік 

сурет сал 

жақсы, ай – жақсы, 

жҧлдыз – толықтыру 

қажет, эмоционалды 

аспект) 

3.«Номарх. Джати. 

Авилуматақтары» 

тҽсілі. Ҿзара бағалау, 

(номарх (басшы) – ҿте 

жақсы, джати (бас 

уҽзір) - жақсы, авилум 

(шонжар) – толықтыру 

қажет,  танымдық 

аспект).  

4. «Перғауын 

қошеметі»  ҽдісі. 

Ҿзара бағалау 

 ( 3 шапалақ – ҿте 

жақсы, 2    шапалақ  –

жақсы,   1 шапалақ -

жетілдіру қажет, 

эмоционалды аспект)  
5. «Ақыл жапырағы». 

Ҿзара бағалау. 

(жасыл – ҿте жақсы, 

сары – жақсы, қызыл – 

толықтыру қажет, 

эмоционалды аспект) 
тҽсілдерін оқушыны 

ынталандыру, сабаққа 

деген 

қызығушылықтарын, 

ҿзіне деген 

сенімділігін арттыру, 

қолдау кҿрсету, ҿз 

білімін жҽне ҿзгенің 

білімін бағалау 

мақсатында 

қолдандым.  

2.http://muaythai.org.ua/index.ph

p/novosti 

3.https://www.google.kz/imgres? 

 

3- қҧндылық. «Зайырлы қоғам 

жҽне жоғарғы руханият» 

қҧндылығы негізінде   

қазақтың еркін ойлы, рухы 

мықты, білімді, дені сау, 

шығармашыл ҧрпағын  

тҽрбиелеу. 
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деген ҥй 

тапсырмаларыдеңгейленіп, 

сараланып берілді. 

 

 

Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ мақсаты мен оқу 

міндеттері орындалды ма, 

қолжетімді болды ма? 

 Барлық оқушылар оқу 

мақсатына қол жеткізді ме? 

Егер оқу мақсатына қол 

жеткізбеген болса неліктен 

деп ойлайсыз? 

 Сабақ қалай және қандай 

деңгейде өтті? 

 Жоспарланған саралау дұрыс 

іске асты ма? (тапсырмалар 

сәйкес болды ма?) 

 Сабақ кезеңдерінде уақытты 

тиімді пайдаландыңыз ба? 

 Сабақ жоспарына 

науытқулар болды ма, 

неліктен? 

 Осы жоспарға қандай 

өзгеріс енгіземін және неге? 

 

Жалпы бағалау 

Сабақта ең жақсы ӛткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты): 

 

 

Сабақтың бҧдан да жақсы ӛтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

 

 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге 

назар аудару қажет? 

 



35 
 

Болатова Әлия Аманкелдіқызы 

Ағылшын тілі пәні мҧғалімі 

Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілі пәнінен ашық сабақ 

 

 

LESSON 12: Unit8.Our Neighbourhood 

 

 

School: gymnasium by name 

KumashNurgaliev 

 

Date: 

Theme: Buildings above the clouds 

Teacher’s name:Bolatova Aliya 

Grade 6a 

 

Number present:11 absent:1 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

 

6.1.7.1 develop and sustain a consistent argument when speaking or 

writing 

6.5.2.1write with some support about real and imaginary future events, 

activities and  experiences on a limited range of familiar general topics and 

some curricular topics 

6.5.6.1link, with minimal support, sentences into coherent paragraphs 

using basic connectors on a growing range of familiar general topics 

6.6.10.1  use article with  daily words in present and future meaning   

 

Lesson objectives All learners will be able to: 

-Write a paragraph describing the ideal place for living, including 6-7 

sentences 

-Organise your writing with logicalsentences, using article with some 

support 

-Give corrective feedback to a peer’s first draft 

 

Most learners will be able to: 

-Write a paragraph describing the ideal place for living, including 7-8 

sentences with some support 

-Organise your writing with logicalsentences, using article with minimal 

support 

- Give corrective feedback to a peer’s first draft 

Some learners will be able to: 

-Write a paragraph describing the ideal place for living, including 6-7 

sentences without support 

-Organise your writing with logical, using articles without support 

-Give corrective and extended feedback to a peer’s first draft 

AssessmentCriteria Subject specific vocabulary 

Spell the words correctly and sing a song(pronunciation) 

Use correct article rules in sentence. 

Make a sentence 

No more than 2 vocabulary, spelling and grammar errors are allowed in the 

corresponding rubrics 

 

Value links  Respect, cooperation 
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Cross curriculum 

links  

 

Geography, Social Studies 

 

 Vocabulary related to the topic 

  

Planned 

timingsand 

methods 

 

Planned activities 

Lesson Part  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing , speaking  

 

Feedback with smiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self  

Assessment sheet 

 

 

 

 

 

Writing. Use of 

Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 minutes 

 

 

 

 

 

Brainstorming(men

tal outlook) 

-3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homework 

Grammar    -2 min 

 

 

 

 

 

 

1.Leading-in stage (W) 

 
Teacher greets learners and asks them: 

What do we do every lessons? 

We are going to do some pose of yoga.(snake and 

fish) 

Did you manage to make friends with your 

neighbours? 

2.Interactive Starter (W) 

Teacher suggests learners to identify words( 

interesting pictures) from topic.  Use fast reading 

Method of Tony Busen 

 
 

 

Ex3 p73 write a missing word (some,that, those, I..) 

 

3.Teacher tells the learners the objectives of the 

lesson 

Understand what magazine article is, how to write it 

-Describe the place using adjectives with some 

support 

-Write a paragraph describing the ideal place for 

•greetings •weather 

•expensive •Buildings 

clouds cathedral 

bridge tomorrow 
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English 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self assessment sheet 

 

 

 

Captain give 

assessments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing understanding 

speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening and 

speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7min 

 

 

 

 

 

 

 

Words in basket -3 

min 

 

 

Crosswords – 5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing  the science 

song      - 5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex from tablet   - 

5min 

 

living, including 6-7 sentences 

-Organise your writing with logicalsentences, using 

present and past tenses with some support 

 

 

Put words right  in baskets use the  rule.Learners 

work in groups to prepare answers.  

 

 
To identify the definitions. 

 

Listen and write missing words. Good pronunciation 

 

Science is a part of our everyday ___ 

Wonderful surprises right__________ your very  

eyes 

Say hibernation evaporation gravity and 

____________ 

Hibernation is the____________ 

Some __________-keep warm all day 

In the cold winter month 

Like  a bear in a cave 

____________ fly south and that’s called  migration 

 

Who is ?Answers: W. Disney, Monro,  and etc. 

Peer-assessment 

Learners in pairs check the articles according to the 

assessment criteria and give feedback mentioning 1 

most liked things and 1 thing that is advised to be 

improved. 

 

Peer assessment:  

Learners assess their classmates’ writing in 

accordance with the following criteria  

 Subject specific vocabulary 

 Spell the words correctly 

 Write affirmative and negative sentences in 

the Present Simple, Past Simple and Past 

Continuous tenses 

 No more than 2 vocabulary, spelling and 

grammar errors are allowed in the 
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 corresponding rubrics 

 

reading speaking 

writing 

Mixed up sentence in article 

5minutesWrite a correct sentence 

 

 
Assessment everyone 

 

1 minutes 

 

 

Telling opinions. 

 

 2 Reflection 

Learners provide feedback on what they have 

learned at the lesson. Learners will continue the 

following sentences: 

 

In this lesson I have practiced the following 

grammar structures………. 

I still have some problems with……. 

 

Give homework 

 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1: 

2: 

 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

1:  

2: 

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? 
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Молдаханова Толқын Турсынханқызы 

 

Физиология пәнінің оқытушысы 

 

«Ӛскемен медициналық колледжі» 

 

ШҚО. Ӛскемен қаласы. 

 

 

 

ЭНЕРГИЯ ЖӘНЕ ЗАТ АЛМАСУ ЖҤЙЕСІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯСЫ 

 

Сабақтың мақсаты: 

1.Білімділік: Энергия жҽне зат алмасу жҥйесінің физиологиясы  жайлы білім беру. Зат 

алмасудың адам ағзасындағы рҿлін айшықтап тҥсіндіру.  

2.Дамытушылық: Энергия жҽне зат алмасу жҥйесінің физиологиясы жайлы айта отырып 

білімге деген қызығушылығын дамыту.  

3.Тәрбиелік: Зат алмасу, ағзадағы  энергия тҥзілу физиологиясын  ҥйрете отырып, 

медицинаға терең кҿзбен қарауды  тҽрбиелеу.  

Сабақ тҥрі: аралас сабақ. 

Сабақтың тәсілі: сҧрақ – жауап, тҥсіндіру,баяндау, пысықтау, қорытындылау.(СТО 

технологиясы) 

Пәнаралық байланыс: анатомия, молекулярлы биология, биохимия, биофизика. 

Сабақ жабдығы: Интерактивті тақта; Оқулық. «Адам физиологиясы». Х.К. Сҽтбаева, 

А.А.Ҿтепбергенов, Ж.Б. Нілдібаева, Алматы, 2012ж, 354-381 бет; Жеке тестілеуге 

арналған «Zip Grade» бағдарламасы; бейне-фильм; адамның салмағын ҿлшейтінтаразы; 

глюкометр; холестерин ҿлшеуге арналған экспресс анализатор, ас қҧнарлығын  есептеуге 

арналған кесте; 

Сабақ жоспары: 

1. Ҧйымдастыру мезгілі -3 мин.  

1.1  Психологиялық дайындық: сабаққа деген ынтасын  кҿтеру. 

1.2 Сын тҧрғысынан ойлау бағдарламасы бойынша «Миға шабуыл»   

стратегиясын қолданып оқушыларды сабақ барысын икемдеу. 

Сҧрақ- жауап: 

1.Ауыз қуысының латынша атауы? (Cavitas oris). 

2.Тік ішектің ҧзындығы?     (14-18 см). 

3.12 елі ішектің ҧзындығы ?   (17-21 см). 

4.Ҧйқы безінің бҿлімдері ? ( Басы,қҧйрығы, денесі). 

5.Ҿңештің латынша атауы ? (Esophagus) 

2. Ӛткен тақырыпты қайталау. «Ас қорыту жҥйесінің физиологисы». «Zip Grade»  - 

ҽдіс, 3 нҧсқада 20   тест шешу. «Zip Grade» қосымшасы смартфондарға Google Play или 

App Store  арқылы жҥктелген - 20 мин. 
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Тақырып бойынша қорытынды жасау. 

3. Жаңа тақырыпты оқыту -«Энергия және зат алмасу жҥйесінің  физиологиясы»  

бойынша қысқаша дҽріс – 25мин   

Дәріс тақырыбы: «Энергия және зат алмасу жҥйесінің  физиологиясы» 

1. Метаболизм туралы тҥсінік. Ассимиляция және диссимиляция. 

Зат алмасу немесе метаболизм-ағза тіршілігінің аса маңызды белгілерінің бірі. Ол ғҧмыр 

бойы жҥретін ҿзара байланысқан екі ҥрдістен тҧрады: ассимиляция - жасушалар қҧрамына 

кіретін кҥрделі жҽне арнайы заттардың жаңадан тҥзілуі (синтезделуі); диссимиляция - зат 

алмасуына қатысқан заттардың тотығуы арқылы қарапайым химиялық заттарға айналуы.  

2. Зат алмасудың адам ағзасындағы алатын орны. 

Кҥрделі химиялык заттар тоттыққан сҽтте  олардан потенциалдық энергия босап шығады 

да кинетикалық энергияға, айталық механикалық, электр энергиясына, ақырында 

бҧлардың бҽрі жылуға айналады. Бҧл энергия жасушада жаңа заттар тҥзілуіне, жасушалар 

мен ағзалардың, ағза жҥйелерінің, тҧтас адам денесі атқаратын қызметтеріне жҧмсалады.  

3. Ақуыз алмасуы: қызметтері,тҥрлері,қажеттілігі.  Ақуыз  - денеге қажет аса 

маңызды қоректік зат ҽрі, жасуша негізін қҧратын қҧрылыс материалы. Қоректік заттар 

тҥзілуі, ыдырауы ферменттердің қатысуымен ҿтеді. Ал ферменттер тҥгелдей ақуыздан 

тҧрады. Қанда газдар (02, С02) тасымалдайтын гемоглобин де ақуызға  жатады.  

4. Ақуыздың биологиялық қҧндылығы Ақуызсыз  тіршілік жоқ, яғни белок - тіршілік 

кҿзі деген ҧғымның дҧрыс екенін кҿрсетеді. Белок қҧрамында 20 амин қышқылы бар, 

олардың 12-сі адам денесінде тҥзіледі, ал 8-і сырттан келіп тҥседі. Бҧл орны толмас амин 

қышқылдары аста жеткіліксіз болса, жас организм ҿспей қалады, жҥдейді, оның ҿмірі 

қысқарады. Осы қышқылдардан тҧратын ақуыздар аса бағалы, қҧнарлы, ал қҧрамында 

мҧндай қышқылдары жоқ ақуыздар қҧнарсыздау деп аталады.  

5.Май алмасуы. Кҿптеген патологиялық ҥрдістер май алмасуының бҧзылуынан болады. 

Май жҽне май тҽрізді қосындылар липидтер деп аталады. Адам  денесі ҥшін май негізгі 

энергия кҿзі. Ересек адамда тҽулігіне 70-100 г майы керек. 1 г май тотықса, 9,3 ккал (38,39 

кДж) жылу бҿлінеді, сондықтан да май кҿбінесе энергия ретінде жҧмсалады.Майда еритін 

дҽрумендер  (А, Д, Е, К) майға ілесіп денеге тез сіңеді.  

7.Кӛмірсу алмасуы. Адам денесінде кҿмірсу энергия кҿзі. 1 г кҿмірсу тотықса 4,1 ккал 

(17,17 кДж) энергия бҿлініп шығады. Кҿмірсу тез тотығады, оның денедегі қорынан босап 

шығуы оңай, сондықтан ол, ҽсіресе кенеттен ҿте шапшаң қимыл жасап, кҿбірек энергия 

жҧмсарда пайдаланылады. Кҿмірсу денеге тағаммен бірге келіп тҥседі, кейде май мен 

ақуыздан тҥзілуі мҥмкін. Адамға тҽулігіне 450-500 г-дай кҿмірсу қажет. 

 8. Тамақтану- ағзаның қалыпты жағдайда тіршілік етуін, оның денсаулығын жҽне еңбек 

ету қабілетін қамтамасыз ететін маңызды фактор.Тамақтану жайлы  ғылымды 

нутрициология дейді. Ағзаға  қажетті энергия (АҤФ) жҽне қҧрылыс (пластикалық) 

материалдар тағам қҧрамымен кҥнделікті ҥздіксіз сырттан тҥсіп тҧруы шарт. Қазіргі 



41 
 

уақытта тағамның қҧрамы жҽне ондағы калория мҿлшері жақсы зерттеліп анықталған, 

соның нҽтижесінде ҽр адамға қажетті тҽуліктік тамақ мҿлшерін жҧмсалған энергия 

мҿлшеріне сҽйкестендіріп қабылдауға болады. 

9.АҤФ синтезі. Адам ағзасы ҥшін ең басты талап, аз да болсын біраз қуат жинақтау.  

Ҿйтпегенде адам ҿмір сҥру ҥшін ҽрқашан ас қабылдаумен болар еді. Осы тҧрғыда ас 

қабылдау арасында  қуат жинаушы батарейка қажет болды.  Ал ол  ағзада 

аденозинҥшфосфат –АҤФ тҥрінде берілген. АҤФ қҧрылысын қарастырайық. АҤФ 

қҧрамында  3 фосфор қышқылы бар, олар макроэнергиялық қосылыспен қосылған, яғни 

олар  ажырағанда энергия қоса тҥседі. АҤФ барлық ҥрдістерге қатысады. Тіпті тыныш 

жатқан адамның ҿзінде ми, жҥрек, ҿкпе, ішкі сҿлініс бездері, ішек-қарын тоқтаусыз ҿз 

қызметін атқаруда. Ҽрине оның бҽрі энергия –қуаттың АҤФ қажет. Бір не екі  фосфор 

қышқылын жҧмсау барысында  АҤФ енді АДФ – адениндифасфат, не АМФ- 

аденинмонофосфат  болып қалады. Сау ағзада  энергия тҥзілуі мен энергия шығыны 

арасында тепе-теңдік сақталады.  

 

АҤФ МОЛЕКУЛАЛЫҚ  ҚҦРЫ ЛЫСЫ 

 
 

 

Зат алмасу патологиялары. Зат алмасудың бҧзылуы кез келген аурудың негізін қҧрайды. 

Адам ағзасындағы метаболизм процесін реттеуде жҥйке жҥйесінің атқаратын (ҽсіресе, 

ҥлкен ми сыңарлары қыртысының) маңызы зор. Ағзаның дамуы, ҿсуі, т.б. метаболизм 

заңдылықтарына бағынады. Адамда метаболизм процесінің ауытқуы байқалса, адам 

ауруға  шалдығады.Мысалы,қант диабет, семіздік, бҥйрекке тас 

байлану, атеросклероз, падагра т.б. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
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Экспресс анализатор кӛмегімен қандағы глюкоза мен холестерин кӛрсеткіштерін 

анықтау   методикасы 

Негізгі зат алмасу. Жҧмсалған энергия мҿлшері айналадағы температураға, істелген 

жҧмыстың, ішілген астың тҥріне, оның мҿлшерІ мен қҧрамына, денедегі зат алмасу 

қарқынына т. б. жағдайларға байланысты. 

Топ Кҽсіп тҥрі Энергия 

шығыны, 

ккал/тҽул

1 Қара жҧмысқа қатысы жоқ мамандықтар: мекеме басшылары,

ғылыми қызметкерлер, баспасҿз қызметкерлері, инженер-техник

қызметкерлер, мҽдениет қызметкерлері, мҧғалімдер, дҽрігерлер т.б.

2200-2800

2 Дене еңбегімен және жеңіл еңбекпен айналысатындар: инженер-

техник қызметкерлері, агрономдар, мал дҽрігерлері, дҥкеншілер,

дҽрігер мен медбикелер, санитарлар, жаттықтырушылар, т.б.

2300-3000

3 Еңбегі механикаландырылған мамандықтар: станокта істейтін

жҧмысшылар, токарьлар, жеңіл кҿлік жҥргізушілер, хирургтар,

бригадирлер.

2500-3200

4 Жартылай механикаландырылған мамандықтар: ауыл

шаруашылығы жҧмысшылары, мҧнайшылар, металлургтер,

балташылар, от жағушылар, ҧсталар.

2900-3700

5 Қара жҧмысшылар: тасушылар, шахтерлер, болат қорытушылар,

ағаш кесушілер.

3900-4300

КҼСІП ТҤРІНЕ ҚАРАЙ АҒЗАНЫҢ ЭНЕРГИЯ ШЫҒЫНЫ

 
 

  3.1 Бейне - фильм « АТФ синтезі»- 3мин 

 3.2 Тақырып бойынша қорытынды жасау – 2 мин.  

 4.   Топтық  жҧмыс   - 30 мин. 

 4.1Тақырып бойынша алдын ала берілген  тапсырмалар бойынша 

студенттердің ҿзіндік жҧмысы. 

   І топ-   Дҽрумендер мен микроэлементтердің ағзадағы  рҿлі. 

   ІІ топ-  Зат алмасу жҥйесінің патологиялар. 

 ІІІ топ- Тағамның қҧнарлығын есептеу.                                                                                                               
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«СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША  ӚЗДІК ЖҦМЫСЫ» 

 

  4.2  Қорытынды. Ой тҥйіп білім  қалыптастыру. 

5.Ҥй тапсырмасын беру - 3 мин. 

5.1  Дҽріс:  «Энергия және зат алмасу жҥйесінің физиологиясы».   

5.2  Оқулық. «Адам физиологиясы». Х.К. Сҽтбаева, А.А.Ҿтепбергенов, Ж.Б. Нілдібаева, 

Алматы, 2012ж, 354-381 Б. 

5.3 Интернет желісінен тақырып бойынша білім қорын толықтыру. 

6.Сабақ қортындысы- 4мин. 

6.1 Сабақты аяқтап не ҥйрендің, не білдің? Қонымдылығын саралау, кері 

байланысмақсатында «Шығу парағы» қолданылады. 

6.2 Бағаларын атап ҿту, белсенді оқушыларды мадақтап, қабілеті нашар оқушыларға кҿңіл 

аудару, білімдерін бағалау. 

 

1.Оқулық. «Адам физиологиясы». Х.К. Сҽтбаева, А.А.Ҿтепбергенов, Ж.Б. Нілдібаева, 

Алматы, 2012ж, 354-381 Б. 

2. Тҿлеуханов С.Т. Қалыпты физиология (биологиялық жҥйелердің мезгілдік қҧралымдар 

бҿлімі): Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006 ж.  140 бет. 

3. Дюйсембин Ғ.Д., Алиакбарова З.М. Жасқа сай физиология жҽне мектеп гигиенасы: 

Оқулық - Алматы: «Білім», 2003 ж. – 400 бет 

4. Нҧрмҧхамбетҧлы Е. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық) сҿздік / ҚазММУ 

– Алматы: «Эверо», 2007 ж. – 904 бет. 

5. Керимбеков Е.Б. Физиология атауларының орысша-қазақша тҥсіндірме сҿздігі. – 

Алматы: Қазақстан, 1992. – 280 бет. 
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Сулейменова Альмира Алтымбаевна 

medcolledge1935@mail.ru 

suleimenova-almira67 @mail.ru «Ӛскемен медициналық 

колледжі» ШЖҚ КМК 

«Экономика негіздері» пәнінің оқытушысы 

 

САБАҚТЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖОСПАРЫ 

Сабақтың тақырыбы: «Еңбек ақы. Еңбек ақының тҥрлері. Табыс пен меншік ҧғымы» 

Сабақтың білімділік мақсаты: Еңбек ақының тҥрлері, еңбек ақы тҿлеуге тҥсінік беру. 

«ҚР еңбек туралы» заңының 70-бабы, 7-ші таруы бойынша қысқаша тҥсіндіріп ҿту. Табыс 

жҽне оның тҥрлерін тҥсіндіру. Меншіктің экономикалық жҽне қҧқықтық мазмҧнына, 

меншік формаларына,қоғамда меншік формаларының кҿптҥрлі болуының заңды 

қажеттілігіне тҥсінік беру. 

Сабақтың дамытушылық мақсаты: Студенттің ақыл-ой іс-ҽрекетінің дамуын, 

есептеулер жҥргізу мен тапсырмалар орындауда іс-ҽрекеттерін жоспарлау, есте сақтау, 

ойлау, ойды жинақтау қабілеттерін дамыту. 

Сабақтың тәрбиелік мақсаты:Бірлесіп топпен жҧмыс жасауда ҧйымшылдыққа, 

орындаушылыққа, жауапкершілікке тҽрбиелеу. 

Сабақтың тҥрі:Аралас сабақ 

Студенттің білуі тиіс: 

 Еңбек. Еңбек ақы тҥрлері.Еңбек ақы тҿлеу жҥйелері. 

 Негізгі жҽне қосымша еңбек ақы. 

 Мерзімді еңбек ақы.Кесімді еңбек ақы. Еңбекке жарамсыздық тҿлемі. 

 Еңбек ақы ҧсталымдары. Сыйақы 

Студенттің істей білуі тиіс: 

 Еңбек ақы. Еңбек ақы тҿлеу жҥйесін білу. 

 Штаттық кесте.  Тарифтік кестені білуі тиіс. 

 Еңбек ақы есептеу жолдарын білуі тиіс. 

 Еңбек ақыдан ҧсталатын тҿлемдерді есептей білуі тиіс. 

Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер: АКТ, сыни ойлау технологиясы БҤҤ 

стратегиясы, «ZipGrade»бағдарламасынқолдану арқылы қорытынды тесттік тапсырмалар, 

топтық есептер шешу, ойын технологиясы. 

Пәнаралық байланыс:Социалогия, политология, тарих, математика. 

Сабақтың жабдықталуы: Интерактивті тақта, тақырып бойынша қҧрастырылған слайд - 

презентация,бағалау парағы. 

Сабақ кезеңдері: 

1. Ҧйымдастыру кезеңі: 

Оқытушылармен, студенттермен амандасу;Сабаққа келмеген студенттерді 

белгілеу;Студенттердің формасын, жҧмыс орнына сабаққа дайындығына назар 

аудару;Студенттерді ҥш топқа бҿліп орналастырып спикерлерді тағайындап, бағалау 

парағын басшыларына ҧсыну;Сабақтың мақсатымен таныстыру. 

2. Ҥй тапсырмасын тексеру. 

2.1Ҿткен сабақты қорытындылау. «Ҧяшық таңдау» ойыны арқылы ҿтіледі. Сҧрақтар 

жауабымен. Слайд. 

3. Жаңа тақырыпты меңгеру (тҥсіндіру). 

3.1Голосарий- бҥгінгі тақырыпқа байланысты сҿздік жҧмыс, ҥш тілде қазақша-орысша –

ағылшын тілдерінде жазылуы жҽне оқылуы. 

 

mailto:medcolledge1935@mail.ru
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Қазақ тілінде  Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Еңбек ақы Заработная плата Salary 

Сыйақы Премия, вознаграждение Premium. remuneration 

Оклад Оклад Rate of salary 

Кҥндер Дни Days 

Табельдік нҿмер Табельный номер Tax 

Пайда Прибыль Прибыль Profit 

Қосымша ақы Доплата Surcharge 

Табыс салығы Подоходный налог Income taxe 

Зейнетақы қоры Пенсионный фонд Pensioner’s Fund 

Еңбек демалысы Отпускные Vacation рау 

3.2 Еңбек ақы. Еңбек ақының тҥрлері. 

 Еңбек ақының екі тҧжырымдамасы да ағылшынның саяси экономикасының 

классиктері А.Смит пен Д.Рикардоның теориясына негізделген. А.Смит еңбек пен жҧмыс 

кҥші арасындағы айырмашылықты ашып кҿрсеткен емес. Оның пайымдауынша, еңбек 

табиғи бағасы бар «тауар» деп саналады. Ал, табиғи баға ҿндіріс шығындарымен 

анықталады, яғни, жҧмысшының жҽне отбасының тіршілігіне қажетті қҧнмен есептеледі. 

А.Смит «табиғи жалақы» деп, жҧмыс кҥшінің қҧнын тҥсінді. Еңбек ақы мҿлшері 

жҧмысшының тіршілігіне қажетті қҧн минимумымен анықталады. Д.Рикардо еңбек ақы 

теориясын Мальтустың халық ҿсімі теориясымен байланыстырды. Еңбек ақының 

экономикалық маңызы мынада, осы табыс арқылы ҿндірістің жеке факторының орны 

толтырылады, адамның материалдық жҽне рухани қажеттіліктері қанағаттандырылады, 

білім алуы, еңбекке дайындығы жҥзеге асырылады. 

 Қазақстан Республикасының Конститутциясы еңбек ҥшін заңда  кҿзделген ең 

тҿмен мҿлшерден кем емес ақы тҿлеу қҧқығын бекіткен.  

7- ші тарау Жалақы мен еңбекті нормалау. «ҚР еңбек туралы» заңының 70-бабы: 

(ҥзінді) 

Жалақының ең аз мҿлшерін Қазақстан Республикасының Парламенті жыл сайынғы 

республика бюджеті бойынша анықтайды. 

 Еңбек ақы – бҧл еңбек ҥшін тҿлем, оның еңбек келісім шартында жҽне қызмет 

нҧсқауында белгіленген кҿлеміне сай еңбеккерлер орындаған  жҧмысы ҥшін алады. 

 Еңбек ақы екіге бӛлінеді:Негізгі;Қосымша; 

Негізгі – бҧл қызметкерлерге нақты жҧмыспен ҿтеген уақыты ҥшін, орындаған 

жҧмыстары мен ҿнеркҽсіптік ҿнімдерінің саны мен сапасы ҥшін белгіленген бағалар мен 

қызметақы бойынша есептелетін еңбек ақы. Негізгі еңбек ақының қҧрамына мыналар 

кіреді: 

 Жҧмыс уақытын есептейтін табель; 

 Бекітілген штаттық кесте; 

 Еңбек келісім шарты; 

 Атқарылған жҧмыс кҿлемін белгілейтін нарядтар мен басқа да қҧжаттар, жҽне 

қолданылатын бағалар; 

 Қызметкерлерді іссапарға жіберу, сыйақы тҿлеу мен басқа да қосымша еңбекақы 

мен ҿтемақылар тҿлеу туралы бҧйрықтар; 

 Жҧмысқа жарамсыздық парақтары. 

Қосымша – бҧл қызметкердің кҽсіпорында жҧмыс жасамаған уақытына ҚР 

заңдарына сҽйкес есептелген жалақы. Қосымша еңбек ақының қҧрамына кіретіндер; 

 Балаларын тамақтандырушы аналардың жҧмысындағы ҥзіліс уақытына тҿлем ақы; 

 Жасҿспірімдердің жеңілдік сағаттарына тҿлем; 

 Мемлекеттік жҽне қоғамдық міндеттемелерді орындауға жҧмсалған жҧмыс 

уақытына тҿлем; 

 Негізгі жҽне қосымша демалыстар уақытына тҿлем; 
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 Пайдаланылмаған демалыс ҥшін ҿтемақы; 

 Шыққанда берілетін жҽрдем ақы. 

Бухгалтерлік есепте еңбек ақы тӛлеудің 2 нысаны бар:1-ші нысаны – мерзімдік;2-ші 

нысаны – кесімді; 

Мерзімдік нысан кезінде еңбек ақы тҿлеу жҧмыспен ҿтелген уақыттағы тарифтік 

ставкалар немесе қызметақылар бойынша жҥргізіледі. 

Мерзімдік еңбек ақы жай және мерзімді - сыйақылар болып бҿлінеді. Жай мерзімдік 

еңбек ақы тек жҧмыспен ҿтелген уақытпен жҽне қызметкерлердің тарифтік ставкасымен 

немесе қызметақысымен анықталады. Практикада осы табыстарды есептеудің 3 тҥрлі ҽдісі 

қолданылады. 

Сағаттық;Кҥндік ақы;Айлық ақы; 

Кесімді еңбек ақы шығарған ҿнімін ескеруге болатын жҧмыскерлерге ғана (токарьлар, 

тігіншілер, тас қалаушылар т.б)қолданылады. Бҧл нысанада тҿлеудің 5 жҥйесі бар. 

Тікелей кесімді жҥйе;Кесімді - сыйақылық жҥйе;Ілгершіл -  кесімді жҥйе;Жанама - кесімді 

жҥйе;Аккордық жҥйе; 

Еңбек ақыдан ҧсталатын тӛлемдер: 

 Міндетті зейнетақы жарнасы – 10% кҿлемінде ҽр жҧмыс жасайтын жҧмысшы, 

қызметкерлерден ҧсталады. 

 Жеке табыс салығы - 10% кҿлемінде; 

 Кҽсіподақ тҿлемдері – жҧмысшының қалауы бойынша еңбекақыдан 1% ҧсталады; 

 Сот шешімімен ҧсталатын тҿлемдер (жҧмысшының кінҽсінен болған материалдық 

шығын сомасы, алимент). 

3.3 Есептер шешу. 

1-ші есеп: ШҚО орта мектебінің мҧғалімі А-ның жоғарғы білімі, жоғарғы біліктілігі, 25 

жылдық тҽжірибесі бар. Жылдық тарификациясы 1 ставка, 18 сағат. Мҧғалім А-ның жеке 

табыс салығын тауып, айылық жалақысын есептейміз формулаға сала отырып. 

Бухгалтерлік есеп бойынша: 

В. 2-1,  4,70 - коэффицент;Базалық жалақы сомасы – 17697т. 

17697*4,70=83175т.Ҧлттық банктың 10% - 8317т.Экология – 3799т. 

Сыныпжетекшісі -25% - 4424т.Кабинет жетекшісі - 20% - 3539т. 

Барлығының қосындысы – 103243т. 

Еңбек ақыдан ҧсталатын тӛлемдер: 

МЗЖ – 10% - 10324т. КТ –1% ҧсталады – 1032т. 

ЖТС - 10% кҿлемінде;Ең тҿменгі жалақы – 42500т. 

ЖТС= (жалақы – МЗЖ – ең тҿменгі жалақы):10%=? 

Формулаға сала отырып, жеке табыс салығын табамыз? 

Барлығының қосындысынан еңбек ақыдан ҧсталатын тҿлемдерді алғанда, мҧғалім А-ның 

сҽуір айындағы айлық жалақысы шығады, ол қанша тенге? 

2-ші есеп:  

ШҚО орта мектебінің мҧғаліміБ-ның жоғарғы білімі, 1-ші санатты біліктілігі, 25  жылдық 

тҽжірибесі бар. Жылдық тарификациясы 27 сағат. Мҧғалім А-ның жеке табыс салығын 

тауып, айылық жалақысын есептейміз формулаға сала отырып. Бухгалтерлік есеп 

бойынша: 

В. 2-2,  4,30 - коэффицент;Базалық жалақы сомасы – 17697т. 

17697*4,30=76097т. 

Осы сомадан 18 сағат емес 27 сағатты тҿлемін шығарып алу керек. 

76097 *18:27=114145Ҧлттық банктың 10% - 11414т.Экология – 3799т. 

Сыныпжетекшісі -25% - 4424т.Барлығының қосындысы – 133771т. 

Формулаға сала отырып, жеке табыс салығын табамыз? 

Барлығының қосындысынан еңбек ақыдан ҧсталатын тҿлемдерді алғанда, мҧғалім А-ның 

сҽуір айындағы айлық жалақысы шығады, ол қанша тенге? 

3-ші есеп:  
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ШҚО орта мектебінің мҧғаліміС-ның жоғарғы білімі, 2-ші санатты біліктілігі, 25  жылдық 

тҽжірибесі бар. Жылдық тарификациясы 25 сағат. Мҧғалім А-ның жеке табыс салығын 

тауып, айылық жалақысын есептейміз формулаға сала отырып. Бухгалтерлік есеп 

бойынша: 

В. 2-3,  4,13- коэффицент;Базалық жалақы сомасы – 17697т. 

17697*4,30=73088т.Осы сомадан 18 сағат емес 25 сағатты тҿлемін шығарып алу керек. 

73088 *18:25=52623Ҧлттық банктың 10% - 5262т.Экология – 3799т. 

Сыныпжетекшісі -25% - 4424т.Кабинет жетекшісі - 20% - 3539т. 

Барлығының қосындысы – 69647т. 

Формулаға сала отырып, жеке табыс салығын табамыз? 

Барлығының қосындысынан еңбек ақыдан ҧсталатын тҿлемдерді алғанда, мҧғалім С-ның 

сҽуір айындағы айлық жалақысы шығады, ол қанша тенге? 

3.4 Адамдардың ҿмір сҥру деңгейінің жоғарғы кҿрсеткіші кҿп бҿлігін жалақы қҧрайтын 

табыс болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президентінің  2018 жылғы 5 қазандағы 

"Қазақстандықтардың ҽл-ауқатының ҿсуі: табыс пен тҧрмыс сапасын арттыру" атты 

Қазақстан халқына Жолдауынан (ҥзінді): 

Тындырылған қайсыбір істің нҽтижесінде тҥскен нҽрсені, келген пайданы да табыс деп 

атайды.  Шығындарға сҽйкес табыстардың бірнеше тҥрі болады: 

Тҥрлері:  

материалдық табыс;негізгі құрал-жабдық (қор) табысы; саудадағы тауарлар 

табысы; жалпы табыс; сыртқы төлем табысы тарату табысы; қорланған 

табысы; күтулі табыс; 

Меншік – қоғамдық қҧрылыстың экономикалық негізі – қоғамдық бастаулардың 

негізіне  жатады. Меншік экономикалық категория ретінде  ҿндіріс қҧрал – жабдықтарын 

жҽне  ҿндірілген ҿнімдерді иемденуге байланысты адамдар арасында туындайтын 

қоғамдық қатынастар. 

Қазақстан Республикасының заңына сҽйкес меншік иесі, меншік объектісін пайдаланады 

жҽне билік етеді. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде келесі категорияларға тҥсінік 

беріледі: 

Иелену – мҥлікті іс жҥзінде иелену мҥмкіндігінің заң жҥзінде қамтамасыз етілуі. 

Пайдалану – пайда табудың заң жҥзінде қамтамасыз етілуі. 

Билік ету – мҥліктің тағдырын заңмен қамтамасыз етілуі. 

1991 жылдан бастапҚазақстан Республикасының Конститутциясы ең алғаш жеке 

меншік қҧқығын анықтады, осы кезден жекешелендіру жҽне мемлекетсіздендіру 

қадамдары жасалды. Жекешелендірудің заңдық негізі «Меншік туралы» жҽне 

«Мемлекетсіздендіру жҽне жекешелендіру туралы» Заңдарда кҿрініс тапты. 

Мемлекетсіздендіру – мемлекеттік кҽсіпорындарды тікелей шаруашылық 

жҥргізуші субъектілергешаруашылық жҥргізілу жҽне сҽйкес  ҿкілеттіктерді беру арқылы 

тҥрлендіру. 

Жекешелендіру – Заңды жҽне жеке тҧлғалардың мемлекеттен мемлекеттік меншік 

объектілерін, сондай-ақ мемлекеттік кҽсіпорындар мен ҧйымдардың ҿзгертілуі арқылы 

қҧрылған акционерлік қоғамдардың акциялар ҥлесін алуы. 

Жекешелендіру  мҥддесі: 

1. Жеке меншік топтарын қҧру. 

2. Бҽсекелес ортаны қҧру. 

3. Кҽсіпорындардың тиімділігін арттыру. 

4. Экономиканың монополясыздандырылуына жҽрдемдесу. 

5. Шетел инвесторларын тарту. 

Меншіктің негізгі тҥрлері және формалары: 
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Шаруашылық тҽжірибесінде меншіктің ҽр тҥрлі формаларымен кездесуге болады. Бірақ 

олардың барлығы, меншіктің екі негізгі тҥрінің мҽніне келіп тіреледі: жеке жҽне 

қоғамдық. 

Меншіктің тҥрлері мен формаларына қатысты бизнесті ҧйымдастырудың формалары 

анықталады. Осыдан кҽсіпорындардың тҿрт негізгі тҥрін кҿруге болады: жеке 

кҽсіпорындар, жолдастық (немесе серіктестік), акционерлік қоғам жҽне унитарлы 

кҽсіпорындар. 

3.5. БББ стратегиясы. Сыни тҧрғыдан ойлау технологиясы бойынша «Білемін», «Білгім 

келеді», «Білдім» ҽдісі арқылы тақырып бойынша алған білімдерін толықтыруға жҽне 

ҿзінің кҥткен нҽтижесін салыстыруға болады.  

1. Жаңа сабақты бекіту: 

4.1Қорытындылау тест тҥрінде. «ZipGrade»https:/www.zipgrade.com/forms/бағдарламасы 

бойынша студенттердің тестік жҧмыстарын тез тексеру. 

1. Еңбек қҧқығы дегеніміз.... 

А. Жалдамалы жҧмысты реттейтін қҧқық саласы. 

В. Жҧмыс беруші мен жҧмыскердің қҧқықтарын реттейді. 

С. Тараптардың арасында еңбек, ҧжымдық шарт негізінде туындайтын қатынастарды 

реттейтін қҧқық саласы. 

Д. Еңбек дауын, ҧжымдық дауды реттейтін қҧқық саласы. 

Е. Ҧжымдық шарт негізіндегі қҧқық саласы. 

2. Азаматтардың еңбектік қҧқықтық субъектілігі неше жастан бастап 

белгіленеді? 

А. 15 жастан; 

В. 14 жастан; 

С. 13 жастан; 

Д. 16 жастан; 

Е. 19 жастан. 

3. Азаматтардың кәмелеттік жасы қай жастан басталады? 

А. 14 жастан; 

В. 16 жастан; 

С. 18 жастан; 

Д. 20 жастан; 

Е. 21 жастан. 

4. Еңбек қатынастарын реттейтін мемлекеттік органдар 

А. Ҥкімет жҽне парламент. 

В. Еңбек инспекциясы жҽне ҥкімет. 

С. Мемлекеттік органдар жҽне парламент. 

Д. Жергілікті атқарушы органдар. 

Е.Жергілікті атқарушы органдар мен парлемент. 

5. Жҧмысшының еңбек қызметінің негізгі қҧжаты болып не табылады? 

А. Сынақ кітапшасы; 

В. Чек кітапшасы; 

С. Еңбек келісімі; 

Д. Еңбек кітапшасы; 

Е. Еңбек жолдамасы. 

6. Еңбек шарты дегеніміз? 

А. Жҧмыс беруші мен жҧмыскердің қҧқықтары мен мҥдделерін белгілеуге, ҿзгертуге, 

тоқтатуға бағытталған жазбаша келісімі. 

В. Адам мен қоғамның ҿміріне қажетті материалдық, рухани қҧндылықтары. 

С.  ҚР Еңбекзаңнамасындағы міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін тараптардың арасында 

туындайтын қатынас. 

Д. Еңбек тҽртіп ережелері. 
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Е. ҚР Еңбек заңнамасынның міндеттері. 

7.Меншік- бҧл: 

А. Адамдардың ҿндірістік жҽне ҿндірістік емес заттарды иемденуінің тарихи 

анықталған қоғамдық тҽсілі. 

В.  Ҿндірістік қҧрал-жабдықтардың қолданылуы. 

С. Ҿндіріс пен қоғам арасындағы қатынас. 

Д.Ҿндіріс процесі нҽтижесіндегі ҿнімге иелік ету. 

Е. Меншік объектісін иемдену. 

8. Акционерлік меншік мына меншіктің қайсысына жатады? 

А. Жеке меншік; 

В. Топтық жеке меншік; 

С. Қоғамдық меншік; 

Д. Жеке дара жеке меншік; 

Е. Жеке кҽсіпорын. 

9. Еңбек шартын жасасуға қойылатын шектеулер. 

А. Қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдар. 

В. Ауыр,денсаулыққа зиянды жҧмыстар ҥшін кҽмелет жасқа толған адаммен жасалса. 

С. Медициналық қорытынды бойынша адамның денсаулығына қайшы келетін 

жҧмыстарды орындауға. 

Д. Шетелдік қызметкерлер жергілікті атқарушы органның рҧқсаты алынғанға дейін. 

Е. Жергілікті органның рҧқсатын алуы. 

10. Еңбек ақыдан ҧсталмайды. 

А. Табыс салығы; 

В. Міндетті зейнетақы жарнасы; 

С. Сот шешімімен ҧсталатын сома; 

Д. Қарыз сомасы; 

Е. Кҽсіподақ тҿлемі. 

4.2Қорытынды жасау «Рефлексия». Еңбекке байланысты мақал-мҽтелдермен қорытынды 

жасау. 

2. Бағалау парағы. 

5.1Ҥй тапсырмасы: Медицина мамандығына байланысты еңбек шартын қарастырып келу. 

Дҽріс.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. В.Крымова «Экономикалық теория» 

2. Я. Ҽ. Ҽубҽкіров. «Экономикалық теория негіздері».  

3. ҚР еңбек туралы заңы; 

4. ҚР Президентінің  2018 жылғы 5 қазандағы "Қазақстандықтардың ҽл-ауқатының 

ҿсуі: табыс пен тҧрмыс сапасын арттыру" атты Қазақстан халқына Жолдауынан;  

 

Чекетаева Роза Сарқытбекқызы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті, т.ғ.к 

Ӛз заманының жаңашыл ҧстазы – Қҧмаш Нҧрғалиевтің кәсіби мҧрасы 

Орта білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамытудағы педагогтің рҿлі тақырыбын зерделегенде 

міндетті тҥрде Қ.Нҧрғалиев есіміне тоқталғанымыз жҿн болар. Оның қалдырған кҽсіби 

мҧрасы бҥгінгі кҥнде ҿзектілігін жойған жоқ. Педагог бастау салған мектепті 

ақпараттандыру технологиясы, ғылыми техникалық жаңалықтардан қалдырмау мақсаты 

бҥгінгі кҥн талабы. 

Қазақстанға белгілі ғалым С.С. Қалиев «Ҿскеменнің ҽрі Мересьеві, ҽрі 

Сухомлинскийі» атты мақаласында «Қ. Нҧрғалиев басқарған мектеп ҧжымы ҥнемі 



50 
 

жаңалықтың жаршысы бола білді, мектеп Республикада бірінші болып компьютерлік, 

кабинеттік жҥйеге кҿшті. Ол басқарған мектепті озат тҽжірибенің лабораториясы» деп 

атап кҿрсетті. 

КСРО Халық мҧғалімі, ардақты азамат, ҧстаз Қ. Нҧрғалиевтың атқарған қызметіне, 

халқына сіңірген еңбегіне терең ҥнілсек, одан алар ҥлгі жетерлік. 

«Біздің мектеп – ҥлкен мектеп. Мыңға жуық оқушысы бар. Мектеп ҿзінің 

территориясы жағынан Ватикан мемлекетінің территориясынан қомақтырақ», – деп 

мектебін мақтан тҧтатын Қ. Нҧрғалиев.  «Менің ауылдық балаларымның қалалықтар 

сияқты техникалық негізде оқуға қҧқы бар», - деген Қ. Нҧрғалиев.  Ҽрбір пҽн кабинетіне 

телефон жҽне дыбыстық аппараттар орнатылды. 1983 жылы 1-қыркҥйекте теледидарлық 

орталық пайдалануға берілді, 1988 жылы мамыр айында Қҧмаш Нҧрғалиҧлы біздің ҿлкеде 

тҧңғыш рет мектепке «Ямаха» компьютер сыныптарын жеткізу мҽселесімен шҧғылданды. 

Алыстағы ауылда, Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакҿл ауданының Боран 

ауылында, облыс орталығынан 500 шақырымдай қашықтағы елді мекенде, елдің 

шығыстағы шекарасында Қ. Нҧрғалиев ауыл мектебінің авторлық ҥлгісін қҧрады. 

1975 жылы мектеп КСРО Бҥкілодақтық Ауыл шаруашылық кҿрмесіне қатысып II-

орын алды, ал 1980 жылы Қазақ КСР Ауыл шаруашылығының қола медаліне жҽне III-

орынға ие болды. Қҧмаш Нҧрғалиҧлы Ҽскери Қызыл Ту, Отан соғысының бірінші 

дҽрежелі орденімен, Еңбек Қызыл Ту, Ленин ордендерімен, бес медальмен марапатталды, 

«Қазақ КСР Халық ағарту ісінің ҥздігі», «КСРО ағарту ісінің ҥздігі» белгілеріне, 1965 

жылы фашистік германияны жеңудің 20 жылдығы қҧрметіне жҽне еңбектегі табысқа ие 

болғаны ҥшін, 1966 жылы жас ҧрпақты тҽрбиелеудегі ерен еңбегі ҥшін Жоғарғы Кеңесінің 

Қҧрмет грамоталарына ие болды. 1985 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі президиумының 

тҿрағасы С. Мҧқашев оны 60 жасқа толған мерейтойымен қҧттықтап, жастарды 

тҽрбиелеудегі еңбегі ҥшін Қҧрмет грамотасымен мадақтаған болатын. 1984, 1987 

жылдары Қазақ КСР Оқу министрі  Қ.Б. Балахметов ҧстазды ерен еңбегі ҥшін Қҧрмет 

грамотасымен мадақтады. «Қазақ КСР-ның еңбегі сіңген мҧғалімі», 1986 жылы 

педагогикалық қызмет саласындағы еңбегі ҥшін «Қазақстан Ленин комсомолы 

сыйлығының лауреаты» атанды. 1981 жылы алғашқылардың бірі болып, «КСРО Халық 

мҧғалімі» атағын иемденген Қҧмаш Нҧрғалиев еді.  

Қҧмаш Нҧрғалиев барлық деңгейдегі ҽдістемелік қызмет пен басқарудың ҽлсіздігі, 

басшылардан бастап мҧғалімдерге дейінгі білім беру қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру мен қайта дайындау жҥйесінің ақсап жатқандығы жҿнінде қынжыла ойланатын. 

Сондықтан, ҧстаз мектепте оқушылардан бастап, мҧғалімдерге дейін сауатты жазу мен 

сауатты сҿйлеуді талап ететін. Мҧғалімдердің білім дҽрежесіне зер салатын. Бірыңғай 

мектепішілік орфографиялық жҽне грамматикалық жҥйе енгізді. 1962 жылы аудандық оқу 

бҿлімінің рҧқсатымен барлық мҧғалімдерге диктант жаздырып, сауаттарын тексеруді 

ҧйымдастырды [1, 9 б.]. Диктантта диалог, тҿл сҿздер кҿп болды. Ҿкішке орай қорытынды 

нҽтижесі жоғары болмады. Сол кезде Қҧмаш Нҧрғалиев бҧл жағдайды тҥзетудің 

жолдарын анықтап берген еді.  

Ал, нағыз мҧғалім – жас ҿспірімнің рухани дҥниесінің мҥсіншісі, қоғам ҿзінің ең 

қымбаттысы, ең қҧндысы – балаларды, ҿзінің ҥмітін, ҿзінің болашағын сеніп тапсыратын 

сенімді ҿкіл. Осы аса ізгі жҽне аса қиын кҽсіп бҧған ҿз ҿмірін арнаған адамнан тҧрақты 

шығармашылықты, ойдың тынымсыз жҧмысын, орасан зор жан жомарттығын, балаларға 

сҥйіспеншілікті, іске шексіз адалдықты талап етеді [2, 368 б.]. 

1988 жылы 30 сҽуірде Алматыдағы республикалық пионерлер сарайында ҽріптестер 

КСРО Халық мҧғалімдерінің кездесуі болады. Кездесуге барғандардың ішінде Шығыс 

Қазақстан облысындағы Боран орта мектебінің директоры Қ. Нҧрғалиев жҽне Солтҥстік 

Қазақстан облысындағы Мамлют санаторий мектеп-интернатының директоры Г.М. 

Кубраков болды.   Екеуінің арасында болған ҽңгімеде белгілі ҧстаз Қҧмаш Нҧрғалиев 

былай дейді: Ҿзін-ҿзі басқаруды енгізгенімізге жиырма жылдан асты. Біздегі оқу 

сыныптары тура мағынасында оқытумен айналысады. Білім берумен байланыссыз 
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нҽрсенің бҽрін сынып ҿзгелерге берген, сабақтан басқа ешқандай жҧмыс жҥргізілмейді. 

Жиырма жылдан бері бізде сынып жетекші деген жоқ дейді [4, 4 б.].  Оқушылар тобына 

тҽрбиешілер бекітілмеген, балалар ҿзін-ҿзі басқарды. Оқу, саяси, дене шынықтыру, 

техникалық, тҧрмыстық мҽселелер бойынша 13 комиссия мҥшесі жҧмыс істеді. Соған сай 

13 тараудан тҧратын мектепішілік жоспар жасалған. Ҽр комиссияға балалар ҿкілдері қоса 

болды. Мектеп комсомол ҧйымының хатшылығына бірде мҧғалім, бірде оқушы сайланды.  

Ҽр жастағы балаларға педагог бекітілмесе, оларды кім тҽрбиелейді деген сҧрақ 

туындайды. Бізде ешкім еш адамды кҥштеп тҽрбиелемейді. Біз жай ғана еңбек етеміз. 

Оқушылар ҿздерін-ҿздері тҽрбиелейді деген [4, 2 б.].  

Қҧмаш Нҧрғалиевтің авторлық мектебінің тҧжырымдамасы біртіндеп жасалды жҽне 

тҽжірибедегі шынайы қарама-қайшылыққа талдау жасаудың нҽтижесі болып табылады. 

Қҧмаш Нҧрғалмевтың «Ҧcтaз борышы», «Сҧңқар бол сен де жас ҧрпақ», «Оқу мен 

еңбекті ҧштастырып, «Растим детей для счастья», «Наш семидесятый учебный год» , «Мы 

тверды за мир!»  деген мақалалары тек оқу-ағарту ісіне ғана арналған жоқ, онда сол 

кездегі қоғамдық ҿмір, саясат, кҿкейкесті мҽселелер де қаралған. 

ХХ ғасырдың 90 жылдарына дейін Боран орта мектебі В.И.Ленин атында еді. Сол 

жылдары жер сілкінісінің зардаптарын жою шараларын қолдану мақсатымен келген 

Республиканың Білім министрі Шайсҧлтан Шаяхметов мектепке келгенде: «Лениннің 

бізге ҿкпесі жоқ. Бҧл ауылдың, осы мектептің жер бетінде бар екенін білген де емес. 

Осыны қолымен жасаған Қҧмаш Нҧрғалиев атымен атауға лайық», – деген екен. 

Мектептің ауласына ҧстаздың бюсті қойылған. Оның қабылдау бҿлмесі мҧражайға 

айналдырылған. Қҧмаш Нҧрғалиев ҿмірден кеткеннен кейін ол басқарған мектеп «КСРО 

Халық мҧғалімі Қҧмаш Нҧрғалиевтің мектеп-гимназиясы» атты авторлық мҽртебесіне ие 

болды 

Қ. Нҧрғалиевтің тҧлғалылығы мойындалғаның ол кісі туралы кҿзі тірісінде «Ҿлімді 

жеңген ҿмір», «Қҧмаштың мектебі» атты екі кітап жазылып, «Комсомольский билет», 

«Здравствуй солнце», «Учитель», «Открытый урок» т.б. бірнеше деректі фильмдер 

тҥсірілгендігі дҽлел. Еліне паналы қорған болғандардың ҿнегелі ҿмірлерін еске алу, 

оларды болашақ ҧрпаққа жарқырата ҥлгі ету біздің парызымыз. Сондықтан КСРО Халық 

мҧғалімі  Қ. Нҧрғалиевтің есімі мҽңгі жадымызда.  

Ҿлкеміздегі белгілі тарихи тҧлғалардың ҿмірі мен педагогикалық қызметін, 

шығармашылық мҧраларын ҿскелең ҧрпаққа жеткізу біздің алдымызда тҧрған ҥлкен 

міндет.  
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Шаяхметова Айсулу Оралтаевна 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің 

«№15 орта мектебі» КММ 

математика пәні мҧғалімі. 

 

 

 

«Математика сабағында логикалық есептерді қолдану арқылы оқушылардың 

қызығушылығын арттыру» 

 

«Ақыл – ойды тҽртіпке келтіретінматематика, сондықтан оны оқу керек» 

М.В. Ломоносов 

Кез келген мемлекеттің болашағы – бҥгінгі жас ҧрпақ екені белгілі қағида. 

Дамыған 50 – елдің қатарына енуге мҥмкіндік беретін қҧдіретті кҥш – білім. Оқушыға 

білім беру – кҥрделі мҽселе. Оқушыға саналы білім сапалы тҽрбие беру ҥшін тҥрлі 

факторларды ескеру керек. Білім беру жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық жҽне адамзаттық 

қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға жҽне кҽсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, 

оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру. Қазіргі кездегі ғылым 

мен техниканың даму деңгейі ҽрбір оқушыда сапалы жҽне терең біліммен іскерліктің 

болуын, олардың шығармашылық пен жҧмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап 

етеді. Білім беру 

саласыныңалдынақойылғанмақсаттардыіскеасырудабіріншікезектемектепоқушыларының

математикалықсауаттылығынарттыруболыптабылады. 

Математика сҿзінің ҿзі грек тілінде білім, ғылым деген мағынаны білдіреді. Олай 

болса ежелгі замандардан – ақ математикалық білімді ғылымның жоғары дҽрежесі ретінде 

қабылдаған.Математика – ғылым болмысынан балама ҧғымдар, сондықтанда математика 

барлық ғылымдардың логикалық негізі – кҥретамыры ретінде қарастырылады. 

Оқушылардың жеке тҧлғасын, рухани ҽлемін, ынтасымен қабілетін дамыту бҥгінгі кҥннің 

негізгі мҽселелерінің бірі. ҿйткені оқушылар ҿз бетімен ізденіп жҧмыс істеуге, ҿз бетімен 

білімді пайдалануға дағдыланбаған, сондықтан кҿп жағдайда оқушылардың ҿз кҥшіне 

сенімін арттыру, шығармашылыққа білетін дамыту ҥшін сабақта ҽртҥрлі, жан – жақты 

болуы керек. Оқушының математикалық ойлауы дамуы ҥшін тҥрлі тапсырмаларды 

орындауы тиіс. 

Математиканы оқыту арқылы мҽселені талдай білуге, нақтылауға, ҧғымдарды 

анықтауға, ойқорытулар жасауға, дҽлелдеуге тағыбасқа іс – жҥзінде қадам сайын 

логикалық білім беріледі. Математиканың ҿмірмен байланысы анық. Миды жаттықтыру 

ҥшін адамға математиканы ҥйрену, есеп шығару, математиканың бҥкіл заңдарын басқа 

ғылымдарды оқығанда пайдаланады. Біздің ҿміріміздегінің бҽрі бір – бірімен тығыз 

байланысты. Тіршілік қҧбылыстарын бір – бірінен бҿліп зерттеуге болмайды. 

Математиканың басқа ғылымдармен байланысын анықтайық. Оныңхимиямен, 

физикамен, биологиямен, информатикаментығызбайлыныстылығында дау 

жоқ.Тарихтолығымен  даталарданжҽнеоғансҽйкесоқиғалардантҧрады.Олардыестесақтауҥ

шінойлауқабілеті  немесеоқиғалардыңлогикалық  тізбегінқадағалай  білуқажет. 

Географияменбайланысынакелсек, қалалардың ара қашықтығынанықтағанда  масштаб, 

қолда бар карталаресепкеалынады, 

қарапайымматематикалықесептеулерарқылықажеттідеректердіалуғаболады.Ҽдебиетпен 

байланысы кҿз алдымызда логикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған  адамды келтіреді. 

Егер ол шығарманың авторын жақсы білмесе де, оның туған жылын, дҥниеден ҿткен 
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жылын білу арқылы  сол уақыт арасында болған оқиғаларды  логикалық тҥрде ҧштастыра 

алады.Мҧндай логикалық ойлауды логикалық жҽне математикалық есептердің кҿмегімен 

жҥргізу керек. 

Логика дегеніміз —  спортшыға да, бишіге де, жазушыға да керек. Ҿзатыңды, 

сезіміңділогикалықтҧрғыдажеткізебілу де ҥлкенҿнер.[№2, 2005 ж, Алгорифм журналы]  

Ой – ҽрекетті дамыту ҥшін оқу материалдарына теориялық талдау жасауға, ҿз 

бетінше қорытындыға келуге айрықша мҽн беріледі. Ҿз бетімен, кітап пен жҧмыс жасау 

оқу материалдарының қандай тҥрлерін есте сақтау керектігін білуге, ҿз бетінше білімді 

тҽжірибеде  пайдалану дағдысын арттыруға мҥмкіндік береді. 

Логикалық тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп қиындап 

оқушылардың танымдық қызметін жақсартады. Логикалық есептерді шығаруда 

шығармашылықпен жҧмыс істеу ҽрбір оқушыға тиімді дер едім. 

Еңбастысышығармашылықпенжҧмысістегенадамныңҿзінежҽнеҿзісінедегенсенімі, 

жауапкершілігіартады, іскерлікдағдысықалыптасады. 

Математиканы оқып – ҥйрену, есеп шығаруды ҥйрену ҥшін ғана емес, кез – келген 

проблеманы шеше білуге, ҿз қабілетіңді жетілдіру ҥшін де қажет, сондықтан, «Мен ақша 

санаймын, ҿз кірісім мен шығысымды есептей аламын, одан ҿзге математиканың маған 

қажеті шамалы» деуге болмайды.  Егер олай десеңіз, адам ҿмірінің мҽнін тҥсінбегеніңізді 

кҿрсетесіз, ҿмір деп отырғаныңыз шын мағынасында ҿмір емес, жай ғана тіршілік болады. 

Біз тек сол ҥшін жаратылған жоқпыз, бізге ақыл – ой сол ҥшін берілмеген. Біз ҿз 

ҿмірімізді мҽнді қылып, барлық жетістіктерге жету ҥшін табиғаттағы барлық білімді 

пайдалана білуіміз керек.[№3, 2003ж, Математика жҽне физика]  

Міне, соның ішінде адамды тез ойлай білуге, аңғарымпаздыққа, ой ҧшқырлығына 

жетелейтін логикалық есептердің орны ерекше дер едім. 

Адамның ерекше қасиеттерінің бірі  — есепті дҧрыс шеше білу. 

Менің мақсатым — ҽртҥрлі  қиындықтағы есептердлі дҧрыс шығара білуге ҥйрету. 

Біздің заманымыз ғылым мен техниканың қарқынды дамуы мен ерекшеленеді, сондықтан 

ҽрбір мектеп оқушысының алдында тҧрған міндеті – қазіргі заманғы математикалық 

логиканың негізін тҥсіне білу, логикалық есептерді шеше білу. Математикалық логиканы 

білмейінше, оны ойдағыдай меңгеру қиын. Ҿйткені бҥгінгі кҥні  ғылым мен техниканың 

қарыштап дамуы ол адамның ойлау қабілетінің ең ірі жетістіктері болып 

табылуда.Арнайы формуланы қолдануға келмейтін ҽрқайсысына ҿзінше талдау жасауды 

қажет ететін есептерді логикалық есептер дейміз.  

[№1, 2007 ж, математика жҽне физика]  

Ҽрбір есепті шығару ҥшін мынаны есте сақтау керек. 

- ҽрбір есепті  шығарған  кезде  уақытпен  санаспай оған  барлық  мҥмкіндік  пен 

кҥшін  салу; 

- есептерді  шығарған  кезде  оның  шығару  жолдарына  жете  зер  салып оларды  ше

шудің  тҽсілдері  мен  ҽдістері  ерекшеліктеріне,  есептерді  талдаудың  жолдарына, 

дҽлелдеуге  тырысу; 

- есепті  шығару  ҥшін  ҿз  біліміңе,  барлық  кҥш – жігеріңе  сену  керек; 

- шығара  алмаған  есепті  шыдамдылық  пен  қажырлық  кҿрсетіп, есепті  қайта-

қайта  шығарудан  тайынбау; 

- қызықты  есептерді ,логикалық  есептерді  шығару; 

- логикалық есептердің саны да, шығару да тҽсілдері де алуан тҥрлі. математика 

ғылымында логикалық есептер бірнеше тҥрге бҿлінеді,  соларға жеке – жеке тоқталайын; 

Викторина-ҽр тҥрлі білім салаларынан қойылған сҧрақтарға ауызша немесе 

жазбаша жауап беру ойыны.Тҥрлері: ҽдеби, музыкалық,математикалық викторина т.б. 

1-есеп. Тҽуліктің алдағы қалған уақыты ҿткен уақыттан екі есе кҿп болса,қазір 

сағат қанша болды? 

Шешуі: 2х+х=24 

Жауабы: 8сағ 
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2-есеп. Оқушылардыңарасынансайланғанмектеп директоры 

ҿзкабинетінебірнешеоқушыныжиналысқашақырды. 

Кабинеткекіргенҽрбіроқушыіштегіадамдардыңбҽріменқолалысыпамандасты.Егербарлыққ

олалысулар саны 78 болса, жиналысқақаншаоқушықатысқан? 

Шешуі. Жиналысқақатысушылар саны n болсын.n(n-1)=78*2, осыдан =-12 

есептіңшартынқанағаттандырмайды: =13 қатысушы 

3-есеп Ҽрбіралманы 3-тен артыққабҿлмей, 5 алманы 6 

қызғақалайтеңбҿлугеболады? 

Жауабы: 3-еуін 2-ге, 2-еуін 3-ке бҿлукерек. 

4-есеп. Жарысқақатысқаноқушыларфотосуреттерменалмасты.Егероларбарлығы 870 

фотосуретпеналмасқанболса,ондажарысқақаншаадамқатысты? 

Шешуі: n(n-1)=870 осыдан  =-29 есептіншартыңқанағаттандырмайды:  =30 оқушы 

Жҧмбақесеп 

Логикалықойлауқабілетіндамытуҥшінесептердіжҧмбақтҥріндеқҧрастыруғаболады. 

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 қосындысықандайсанныңквадратынбереді? 

Шешуі. Қосындыдатізбектейорналасқантақ натурал сандардыңалғашқы он 

мҥшесініңқосындысы бар. Бҧлбіріншімҥшесі 1-ге,ал 10-шы мҥшесі 19-ға 

теңарифметикалық прогрессия,ендеше,берілгенсандардыңқосындысы 

*10= — на тең. 

Қорытындылай келгенде мен ҿз қызмет тҽжірибемде осындай логикалық есептерді 

шығаруды қолдана отырып, оқушылардың танымдылық белсенділігін 

арттыруға,қабілеттіліктерін ашуға тырысамын жҽнемынадай тҥйін тҥюге болады. 

 

 

ІІІ. КӘСІПКЕРЛІК НЕГІЗДЕРІ 

Джайнакбаев   Мадияр   

докторант DBA, Университет  «Нархоз», Алматы 

Управление современным  вузом: факторы, влияющие на его эффективность 

 
Одним из направлений модернизации казахстанского образования  является  

совершенствование качества образовательных услуг и системы управления в современном 

обществе 

Вузы как субъекты образовательной системы являются частью экономической системы 

страны, поэтому все принципиальные изменения в экономике проявляются и в деятельности 

вузов.  
В  условиях реформирования образовтаельной системы важнейшим направлением 

управленческой деятельности является формирование стабильного механизма функционирования 

вуза, адекватно отражающего развитие рыночных отношений в сфере высшего 

профессионального образования, способствующего наиболее эффективному использованию всех 

находящихся в распоряжении высшего учебного заведения ресурсов. 
Вуз в системе высшего образования решает самые разнообразные задачи: 

профессиональная подготовка граждан для активной производственной и социальной 

деятельности, передача знаний последующим поколениям, обеспечение интеллектуального, 

морального, духовного, экономического развития общества и личности. 

 A.M. Гринь [1] выделяет следующие аспекты вузов как специализированного института 

социальной сферы общества: 

 вуз представляет собой значимую социальную, государственную и личностную ценность; 

 результат деятельности вуза - подготовленный специалист высшей квалификации - 

является качественной характеристикой и вуза, и его образовательного процесса; 
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 образовательный процесс и научная деятельность, реализуемые в конкретных формах, 

требуют всестороннего обеспечения; 

 деятельность вуза предполагает взаимодействие конкретных объектов и субъектов с 

учетом требований общества, государства, рыночной экономики; 

 вуз является целостным единством, которое связано конкретными отношениями с 

потребителями образовательных услуг: обществом, государственными структурами, 

предприятиями, отдельными гражданами; и вместе с тем является сложным по структуре, целям и 

решаемым задачам социальным институтом с разнообразными внутренними отношениями и 

связями. 

На наш взгляд, современная система высшего образования  наряду с необходимым 

консерватизмом, является залогом  ее устойчивости и фундаментальности, должна обеспечивать 

учет динамичных особенностей современного общества, в связи с чем, главными 

характеристиками социального контекста являются: 

 мобильность - изменение перечня востребованных обществом профессий; 

 информатизация - внедрение информационных технологий и рост данной составляющей во 

всех сферах деятельности; 

 динамичность — сокращение времени между проявлением новых факторов общественной 

жизни и реакцией на них соответствующих институтов (государства, общества и личности). 

По мнению ученых [2], в системах образования ведущих стран растет понимание 

необходимости трансформации управления вузами, повышающей их приспособляемость к новым 

рыночным условиям, характеризующимся: 

 ускоряющимся обновлением активно используемых знаний, требующим новых 

исследований и новых образовательных программ; 

 потребностью в подготовке и переподготовке кадрового сопровождения новых 

технологий, способного работать в соревновательных условиях рыночной экономики; 

 необходимостью стратегической ориентации вуза на задачи развития страны и региона, в 

котором находится вуз. 
Современный подход к реформированию системы высшего образования заключается в 

необходимости управления вузами, которое адекватно текущим условиям, поскольку богатство 

современных государств определяется не природными и технологическими параметрами, а в 

первую очередь человеческим капиталом и образование, особенно высшее, становится важнейшей 

компонентой экономического, социального и духовного развития. 

На сегодняшний день перед высшими учебными заведениями встало   достаточно задач: 

усиление международной конкуренции, развитие технологий дистанционного образования, 

возрастание роли рынка в академической сфере. Поэтому ВУЗы должны прийти к практике 

перспективного управления, отвечающей современным потребностям и требованиям. Ручкин Б. 

А., Кухтина И. Г. подчеркивают: «Конечной целью управления должно быть укрепление 

институциональной миссии высших учебных заведений путем обеспечения высокого уровня 

преподавания, подготовки кадров и научных исследований, а также служение обществу»[3]. 
 Одним из важных факторов, без учета которого невозможно осуществление успешное 

управление вуза, является мотивационно-психологический фактор, значимость которого 

объясняется тем, что успешного управления на всех уровнях образовательной системы возможны 

только при осознании всех участников образовательного процесса необходимости развития.  
Для того, чтобы соответствовать требованиям нового типа экономики, человеку 

необходимо обладать личностными критериями, связанными с процессами возникновения 

мотивационных побуждений к организационному поведению, а также определяющими потенциал 

личности. Для развития вузов необходимо формирование у человеческого потенциала 

определенного сознания, генерирующего базовые ценности организационной культуры ВУЗа, 

определяющего направления предпринимательского творчества и моделирующего поведение 

общества [4,5].  
  Таким образом, анализ исследуемых факторов послужит информационной основой для 

эффективного управления  высшим учебным заведением в современых условиях. 
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Статья рассматривает основные этапы, нормативно-правовую базу, сложности и 

специфику внедрения системы учета электронных трудовых договоров в РК, так как на 

сегодняшний день идет подготовительный этап внедрения в республике, автор 

осуществляет попытку рассмотрения и изучения вопроса с точки зрения директора по 

персоналу в рамках процесса кадрового администрирования. 

Ключевые слова: электронный трудовой договор, система электронного 

документооборота, автоматизированная информационная система, электронная цифровая 

подпись, государственная электронная система  в сфере управления персоналом. 

 

INTRODUCTION 

На сегодняшний день в Казахстане сохраняется высокая долянеформальной 

занятости:число неформально занятых в РК  составляла на начало 2018 года -1,1 млн. человек 

(13% занятости), число работников без ОПВ составило941 тыс. человек. 

В большинстве регионов Казахстана сохраняется слабая социальнаязащищѐнность 

работников: 

• задолженность по зарплате составила 2,2 млрд. тенге (по данным комитета  труда, 

социальной защиты и миграции) 

• 636 предприятий, сократили ОПВ и СО более чем в 2 раза (октябрь 2017) 

• более 1 тыс. Работодателей, использовавших труд работников без  заключения договоров 

(за 2 года). [1] 

Сегодня назрела острая необходимость изменения данной ситуации. Насколько внедрение 

государственной электронной системы учета трудовых договоров является целесообразной? 

mailto:arna.76@mail.ru
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Начнем с того, что проект является третьим направлением министерства труда и 

социальной защиты населения (далее МТСЗН) в рамках программы «Цифровой Казахстан» 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 Проекты МТСЗН в рамках ГП «Цифровой Казахстан». 

 

Составлено автором по материалам сайта www.enbek.kz 

 

Целесообразность создания системы учета трудовых договоров рассматривается в рамках 

актуальности для работника, работодателя и государства в целом. 

 Для работников и потенциальных кандидатов она заключается в защите от социальных 

рисков: факт наличия договора, взносов и  отчислений в фонды, закрепления обязательств 

работодателя перед работником, упрощения процесса трудоустройства: не нужен сбор документов  

(экономия на сборе адресной справки, мед справки, аттестат, диплом,  паспортные данные, 

резюме, стаж работы), возможность автоматическогоформирования личного дела.  

 Для работодателей стоимость оформления трудовых договоров может снизиться 2 раза, 

возможен более качественный подбор работников (без махинаций) через доступ к  электронному 

личному делу кандидата (в т.ч. возможности электронной биржи труда), разработана услуга 

автоматическогоуведомления о выявленных нарушениях дляоперативного устранения, а также 

возможность автоматической  отправки статотчетов и отказа от бумажных отчѐтных форм. [2] 

И наконец, доля  неформальной занятости может сократиться в 2 раза, помимо «вывода 

зарплат из тени» охват пенсионным и соцобеспечением может возрасти с 60% до 70-75%.  

Для государства появляется возможность  автоматического мониторинга трудовых отношений, 

соблюдения НПА  в части охраны труда и трудовых споров, контроля поступлений налогов в 

бюджет, взносов и отчислений в фонды, оперативного уведомления о сокращении рабочих мест.  
В апреле 2019 года на сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК был 

опубликован законопроект о внесении изменений в действующее  трудовое законодательство, 

которое регламентирует внедрение электронной государственной системы учета трудовых 

договоров. 

Регламент частично озвучен в Законе Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370 

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [3] В целом, нормативно-

правовую базу мы можем наблюдать на следующем рисунке. 

 

http://www.enbek.kz/
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Рисунок 2 НПА системы учета электронных трудовых договоров 
Составлено автором по материалам сайта www.enbek.kz 

Более подробный анализ нормативно-правовой базы мы рассматриваем с 

работодателями на одноименном тренингев «HSB Management» [4] 

В статье остановимся на следующих, которые отражают факт внедрения единой 

системы учета трудовых договоров и регламентируют обязанность  работодателя по 

обязательному внесению в единую систему учета  не только сведений о заключении 

трудового договора, но и обо всех изменениях и дополнениях в трудовой деятельности 

сотрудника во время деятельности на данном предприятии. 

Пп.85, в п. 1,  ст. 1 следующего содержания:«единая система учета трудовых договоров – 

информационная система, предназначенная для  автоматизации учета трудовых 

договоров»;  
Пп.29, п. 2 следующего содержания: «направлять информацию о заключенном с 

работником трудовом договоре, содержащую сведения предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 

4), 5) и 13) пункта 1 статьи 28 настоящего Кодекса, вносимые по ним изменения и дополнения, а 

также прекращения трудового договора и сведения о его трудовой деятельности в единую систему 

учета трудовых договоров в порядке, установленном уполномоченным государственным органом 

по труду». [5] 

При разработке проекта, МТСЗН использовало опыт Эстонии и Азербайджана, эти страны 

уже внедрили государственную систему учета трудовых договоров, которые выглядят следующим 

образом. 

Схемы, указанные на рисунке 2, регламентируют  процесс заключения 

электронного трудового договора, регистрации в государственном хранилище, 

уведомлении работодателя и работника, а также ответственности работодателя за 

несвоевременную регистрацию трудового договора, не только административную, но и 

уголовную (на примере Азербайджана).[6] 

 

 

  
 

RESULTS 
Таким образом, государство предлагает создание единого е-хранилища по учету 

трудовых договоров, которое планируется быть доступным для  всех категорий 

работодателей и  работников за счет многоканальности: 

 Онлайн-порталы по оказанию госуслуг  (e-hr.Kz*, enbek.Kz, e-gov.Kz); 

 через стационарное программное  обеспечение, специализированное для  пользования 

предприятиями; 

 через мобильное приложение; 

 через существующую инфраструктуру  оказания госуслуг в режиме «лицом-к  лицу» 

(ЦЗН, ЦОН). 

Более подробные схемы процедуры регистрации электронных трудовых договоров 

для работодателей через все доступные цифровые площадки для различных форм 

собственности ТОО, ИП, КХ, КГУ мы рассматриваем на тренинге совместно с 

http://www.enbek.kz/
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ITкомпанией «ProfiSoft». Компания   разработала приложение для интеграции 

информационной системы любого предприятия с государственным е-хранилищем по 

учету электронных трудовых договоров и в данный момент продукт проходит стадию 

апробации и внедрения. [7] 

CONCLUSIONS 
 

Таким образом, в результате апробации темы и обсуждения с работодателями, возникают 

следующие выводы и вопросы: 

 дата официального вступления законопроекта пока неизвестна, однако, проект на 

рассмотрении с 1 апреля 2019 года; 

 каким образом будут работать площадки регистрации при разных формах собственности; 

 могут ли работодатели выбрать для себя более приемлемый и доступный вариант через 

одну цифровую платформу; 

 необходимо ли  всем действующим  и потенциальным сотрудникам получать электронную 

цифровую подпись, учитывая, что регистрация через портал e-gov.kzпредполагает именно такой 

формат; 

 будет ли разработан единый шаблон трудового договора, который будет содержать 

обязательные сведения о сотруднике, потому как сегодня практически каждое предприятие 

сохраняет собственный формат трудового договора; 

 предполагает ли е-хранилище функцию добавления должностей, не входящих в ЕТКС, 

потому как существует разнообразие должностей, которые не входят в справочник; 

 когда у кадровиков и HRбудет возможность посетить сайт e-hr.kz, который сейчас 

находится в стадии разработки. 

Вопросов по процессу внедрения системы электронных трудовых договоров сегодня 

больше, чем ответов, однако, актуальность, рациональность и необходимость внедрения этого 

процесса не вызывает сомнений как у работников, так и работодателей, не говоря уже о 

полезности системы для государства и общества в целом. 
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Инжиниринговые организации как  основа национальной экономики страны 

Развитие инжиниринговых организаций представляется весьма актуальной задачей для 

развития инновационной экономики и экономики  в целом. 
 В настоящее время инжиниринг стал безграничным феноменом, что практически любая 

область деятельности имеет свой инжиниринг. При этом постоянное развитие науки, 

информатики, инноваций приводит к динамичному росту уже существующих направлений 

инжиниринга, а также к появлению новых, совершенно неожиданных применений методов и 
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инструментов инжиниринга для решения управленческих задач, как на уровне предприятия, 

отрасли, так и региона, страны. 
Современное социально-экономическое развитие мировых экономик влияют на развитие 

высокотехнологических отраслей, большую роль в которых играют инжиниринговые 

организации. 
Инжиниринговые компании содействуют технологическому прогрессу и  модернизации, 

также влияют на инновационную активность страны. Это связано с тем, что деятельность 

инжиниринговых компаний не ограничивается только консультационными услугами, но также 

предполагает подготовку нового технологического решения, готового для внедрения на 

предприятиях реального сектора экономики.  
Караваев Е.П. отмечает: «Инжиниринговая деятельность занимает промежуточное место в 

современных экономических и научных процессах, и является посредником между наукой и 

бизнесом» [1].  
Инжиниринговой деятельностью могут заниматься организации любого масштаба и любой 

правовой формы. Они могут быть независимыми, то есть не подчиняющимися каким-либо другим 

промышленным, маркетинговым, строительным, торговым и т.п. фирмам. 
По мнению Бочкарева Э.А., инжиниринговые фирмы - это своего рода соединительное 

звено между научными исследованиями и разработками с одной стороны и между разработками и 

нововведениями с другой стороны. Они осуществляют оценку вероятности значимости 

коммерческой конъюнктуры и техническое прогнозирование идеи, будущей технологии, полезной 

модели, изобретения; проводят доработку и доводят нововведение до промышленной реализации; 

оказывают услуги и консультации в процессе внедрения объекта, разработки; проводят 

пусконаладочные, испытательные и другие работы по поручению промышленных фирм и 

государственных структур [2]. 
Другие исследователи отмечают, инжиниринговые фирмы - это фирмы, 

специализирующиеся на предоставлении инженерно-консультационных услуг на внутреннем и 

международном рынках [3]. 
На сегодняшний день инжиниринг является одним из перспективных и требующих 

изучения направлений деятельности. В отечественных и зарубежных источниках отмечается 

недостаточная проработанность понятийного аппарата в сфере инжиниринга. Большинство 

определений данного термина, встречающихся в научной литературе, а также в отечественных и 

зарубежных нормативных правовых и методических документах носят общий характер.  
В настоящее время повышается значимость универсальных методов и видов 

инжиниринговой деятельности, применимых практических в каждом проекте.  
В национальной экономике промышленно-развитых странах доля экспорта 

инжиниринговых услуг в области строительства объектов (проектирование, управление 

строительством и др.) выше, чем доля услуг в управлении и организации производством.  
В целом, в экспортных контрактах западных фирм преобладают контракты на выполнение 

полного комплекса инжиниринговых услуг (и проектирование и общее управление на стадии 

реализации проекта). 
Таким образом, тенденции развития мирового рынка инжиниринговых компаний приводит 

к повышению важности роли инжиниринга в экономике и общественной жизни в целом. Все это в 

очередной раз подчеркивает значимость вопросов повышения эффективности управления 

инжиниринговой деятельностью. 
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Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса в Казахстане 

Гостиничный рынок в настоящее время развивается ускоренными темпами, что 

обусловлено высокими темпами развития мирового туризма. Этот рынок характеризуется 

высокой степенью неопределенности воздействия на гостиничные предприятия 

различных внешних и внутренних факторов, а также их значительным количеством, 

приводящих к нерациональному использованию ресурсов предприятий и к потере 

некоторой части дохода.Комплексное изучение действия факторов, оказывающих как 

позитивное, так и негативное воздействие значительно влияет на развитие сферы 

гостеприимства в стране, и дает возможность ими управлять. 

Основными экономическими факторами, определяющими развитие данного бизнеса, 

являются: темп экономического роста страны, доходы потребителей, их 

платежеспособность, состояние денежной сферы, финансовая стабильность, развитость 

туристического сектора, инвестиционная привлекательность, уровень безработицы, 

банковский процент на кредиты, наличие сильной конкуренции со стороны стихийного 

рынка апартаментов и квартир и др.Влияние данных факторов обусловлено тем, что 

между тенденциями развития данной отрасли и экономикойстраны наблюдается тесная 

взаимосвязь. В Казахстане в настоящее время сфера туризма находится на устойчивой 

траектории своего развития. Макроэкономическая и политическая стабильность в стране, 

проведение мероприятий мирового масштаба, мега-событий, придает мощный импульс  и 

создает позитивные предпосылки для развития гостиничного бизнеса. 

К социально-экономическим факторам, влияющим на развитие гостиничной 

отрасли, относятся: увеличение свободного времени у населения, повышение уровня 

образования, культуры, снижение уровня преступности, возрастающая потребность в 

отдыхе вследствие увеличения стрессовой нагрузки и т.п.  

Особое влияние оказывает также и демографический фактор. В этом аспекте 

особенно важны тенденции изменения численности населения, коэффициенты 

рождаемости и смертности, естественного прироста, миграционные явления. Количество 

населения, его состав и структура оказывают непосредственное влияние на формирование 

потребительских сегментов гостиниц, а также их предпочтений.  

Состояние современной гостиничной индустрии в регионах определяется 

различными факторами, влияющими на динамику турпотоков по этому направлению. 

Наиболее мощные потоки определяют и формируют соответствующие объемы базы 

размещения. Цели поездок диктуют набор услуг, необходимых клиентам гостиниц, и 

уровень обслуживания. Выделяются гостиницы, обслуживающие туристов и 

отдыхающих, и отели для деловых путешественников.Основной спрос на гостиницы в 

Казахстане формируют деловые люди: средства размещения, предназначенные для этой 

категории клиентов, принимают более 65% всех гостей отечественных гостиничных 

предприятий. То есть показатель активности деловых контактов можно использовать для 

оценки перспектив того или иного регионального гостиничного рынка. Логично 

предположить, что развитие «деловых» гостиниц следует за развитием экономики[1]. 

Определяющее воздействие на развитие гостиничного сектора оказывает правовая 

сфера. Посредством принятия законодательных актов, регламентирующих деятельность 

субъектов гостиничной отрасли, создается нормативно-правовая база: налоговое и 

трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические 

требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др. 

Развитие рынка гостиничных услуг в Казахстане на современном этапе осуществляется не 
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в полном объеме из-за отсутствия системного подхода к формированию государственной 

политики и ее законодательного обеспечения. Выработанные стандарты и нормативы в 

отрасли в большей части носят формальный характер и не оказывают значительного 

влияния на развитие индустрии гостеприимства.  

Также  на сферу гостеприимства влияют: технико-технологические факторы, 

связанные с научно-техническим прогрессом, информационными технологиями, спрос и 

предложение гостиничных услуг, совершенствование средств и методов массовой 

информации и связей с общественностью в продвижении, рекламе и реализации услуг 

предприятий индустрии гостеприимства, приоритетное развитие частного бизнеса в сфере 

гостеприимства. 

В последние годы количество факторов на спрос гостиничных услуг, заметно 

возросло. Спрос резко дифференцировался: потребители с высоким уровнем доходов 

демонстрируют избирательность и требовательность к высокому качеству услуг. Все это 

существенно повлияло на подходы к управлению предприятиями индустрии 

гостеприимства они стали более профессиональными и акцентированными на 

стратегические аспекты. Теперь практически все решения, связанные с 

функционированием бизнеса, базируются на маркетинговых исследованиях, анализе 

гостиничного рынка, осваиваются новые подходы и методики  проведения рекламной 

деятельности и т.п.. 

Помимо общих факторов на экономику гостиничной отрасли сильное влияние 

оказывают и ряд специфических факторов, например, проведение мега – проектов. 

Мега-события могут служить инструментом и обеспечивать отличные возможности 

для продвижения по территории и повышения ее конкурентоспособности. Эти факторы 

способствуют постоянному увеличению популярности крупномасштабных событий, 

которые становятся эффективным инструментом решения проблем социально-

экономического развития региона, в том числе и гостиничного бизнеса. Так как было 

отмечено ранее, влияние данных факторов обусловлено тем, что между тенденциями 

развития гостиничного бизнеса и экономикой страны наблюдается тесная взаимосвязь 

Мега-события могут соответствовать бренду города и обеспечивать экономическую 

прибыль для города (развитие инженерной и транспортной инфраструктуры), продвигать 

имидж города через освещение в средствах массовой информации, повышать уровень 

жизни в послесобытийный период, таким образом, это может быть иметь важный 

социальный и культурный феномен. Так, например, д ля проведения Азиады и EXPO-2017 

в гг.Астана и Алматы были построены Республиканский велотрек «Сарыарка», ледовый 

дворец «Алау», стадион «Астана-Арена», лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», 

международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», горнолыжный комплекс 

«Шымбулак» и многие другие крупные сооружения. Спортивное мега-мероприятие 

Азиада была позиционирована как основной имиджевый проект страны, который 

назывался в прессе не только как Белая, но и как Культурная Азиада. 

Поскольку мега-событие как краткосрочное явление может потенциально привести к 

долгосрочным последствиям, неудивительно, что потенциальные хозяева соревнуются за 

право проводить такие крупномасштабные мероприятия, чтобы получить долгосрочные 

инвестиции для развития инфраструктуры, увеличить международную туристическую 

привлекательность, в том числе развить гостиничный бизнес, а также получить другие 

преимущества. 

Рассмотрим влияние специфических факторов на развитие экономики РК и 

гостиничного бизнеса, взаимосвязь  на примере проведения мега-событий  в Казахстане - 

VII зимних Азиатских игр и ЭКСПО.Существует несколько методов оценки влияния мега-

событий на региональное развитие, в том числе и на развитие гостиничной индустрии. 

Многие ученые проводят оценку воздействия методом бенчмаркинга, которая включает в 

себя набор инструментов, которые позволяют систематически идентифицировать и 

оценивать все «достоинства» чьего-либо опыта и использовать его для мега-события. 
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Изучив различные методы, авторы использовали сравнительную методологию в 

качестве основы, в которой использовались некоторые общепринятые индикаторы, 

позволяющие оценивать влияние Азиады и EXPO-2017 на социально-экономическое 

развитие региона, в том числе и на гостиничную индустрию. 

Причина выбора этого метода заключалась в том, что для других методов требуется 

множество входных данных. Более того, анализ статистической информации помогает 

принимать правильные решения и избегать грубых просчетов. Поэтому для оценки 

влияния Азиатских игр и EXPO-2017 был применен статистический метод, который 

действует как эффективный способ проверки и подтверждения экономических теорий и 

гипотез. Экономическая статистика предоставляет государству и гражданскому обществу 

информацию о параметрах экономического развития и связанных с ним социальных 

процессах. Данные для анализа были взяты с Интернет-ресурса Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан [2]. 

Рассмотрев некоторые общепринятые индикаторы, позволяющие количественно 

оценить влияние Азиады и EXPO-2017 на социально-экономическое развитие региона, в 

том числе и на гостиничную индустрию, проведем качественный анализ, так как имидж и 

развитие сообщества численно оценить трудно, отразим данные в Таблице 1. 

Отметим, что авторы проанализировали лишь некоторые индикаторы, которые чаще 

используются в различных исследованиях. Итак, мега-мероприятие, как один из факторов, 

оказывает прямое и косвенное влияние на развитие региона, в том числе на гостиничный 

бизнес. Прямое влияние на экономику региона можно объяснить воздействием на 

отраслевой баланс и показатели занятости, валового регионального продукта (ВРП). 

Косвенные последствия включают: мультипликативный эффект на другие сектора 

экономики; рост основного капитала за счет инвестиций; рост доходов, вызванный 

увеличением потребительских расходов в результате увеличения заработной платы в 

спортивном, туристическом секторе и других.  

Подготовка к мега-событиям дала импульс не только развитию инфраструктуры 

гг.Алматы и Астаны, но и оказала значительное влияние на социально-экономическую 

ситуацию в стране, рост ВРП, занятость, доход, туризм и гостиничный бизнес. Анализ 

влияния факторов свидетельствует о взаимосвязи между развитием гостиничного бизнеса 

и региона. Установлено, что проведение крупных мега-проектов, как одного из 

специфических факторов развития гостиничного бизнеса, создает условия для развития 

экономики страны в целом, что непосредственно влияет на рост благосостояния и 

улучшение качества жизни населения. 

Таблица 1 

Воздействиемега-событий на социально-экономическое развитие в Казахстане 

Индикато-

ры 

Характеристики 

воздействия 
Результаты 

Экономическое воздействие 

Занятость  1) Влияние на 

развитие деловой 

активности 

1) Средний номинальный денежный доход на душу 

населения вырос на 91% 

2) Уровень занятости увеличился на 31,4% и 35,6% 

соответственно в гг.Алматы и Астане. 

3)Количество МСП в Республике Казахстан 

увеличилось в 1,7 разаблагодаря проведению мега-

событий. Это активизировало деловую активность в 

регионах. 

Население  Влияние на 

численность 

населения 

Численность населения Казахстана увеличилось на 

10,5%;г.Астаны -на49,8%, г.Алматы - на 25,9%. 
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Туризм 1) Увеличение 

туристических 

потоков 

2) Развитие 

развлекательной и 

бизнес-

инфраструктуры 

1) Туризм:количество нерезидентов РК выросло в 

1,5 раза, а число жителей внутреннего туризма в 2,2 

раза.На период проведения мега-событий занятость 

гостиниц заметно возросла на 3-4%, что 

положительно повлияло на рост активности МСП и 

гостиничного бизнеса. 

2) Объем спортивных услуг в Республике 

Казахстанувеличился в 3 раза, 

формированиездорового и активного 

образажизнипостоянно растет, массовый спорт стал 

развиваться большими темпами вследствие 

мультипликативного эффекта Азиады. 

Социальное воздействие 

Образ 1) Формирование 

нового образа города 

2) телевизионное 

вещание мега-

событий и 

распространение 

информации о стране 

1) Мега-события способствовали узнаваемости 

страны, укрепили ее имидж, стали мощным 

фактором объединения казахстанского общества. 

2) Вещание церемонии открытия Азиады и EXPO-

2017 проводилось мировыми медиа-компаниями 

«IGBS», «Rocket media communications» и «IEC in 

sports». Церемония транслировалась примерно по 

450 каналам по всему миру, в том числе Euronews, 

Reuters, EurosportsReuters и т.д. Общая аудитория 

превысила 1,3 млрд. человек. 

Развитие 

сообщест

ва 

1) Организация ряда 

культурных 

мероприятий 

2) Развитие регионов 

1) Проведены культурные мероприятия, которые 

отразили богатое историческое и культурное 

наследие, страна была представлена как 

современное государство с устойчивым развитием. 

2) Благодаря Азиатским играм и EXPO-2017 

появились крупные современные спортивные и 

другие сооружения. 

Примечание: Составлено авторами. 
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Резюме: 

Мақалада қонақҥй бизнесі дамуына жалпы факторлардың, соның ішінде мега-

оқиғаларды ҿткізу сияқты ерекшеленген фактордың тигізер ҽсері қарастырылған. 

Соныменқатар, ел экономикасына жҽне қабылдаушы аймаққа мега-оқиғаларды ҿткізудің 

ҽсерін бағалау бойынша ҽдістер де қаралған. Астана жҽне Алматы қалаларында Азиаданы 

жҽне EXPO-2017 ҿткізу, елдің жҽне ҿңірлердің ҽлеуметтік-экономикалық дамуына оң 

ҽсерін тигізуге себепші болды. Осы орайда, факторлардың ҽсерін талдау негізінде, қонақ 

ҥй бизнесі мен ҿңірлердің дамуында ҿзара тығыз байланыс бар болуы дҽлелденіп отыр. 

Зерттеу нҽтижелері, бюджеттік қаражаттарды пайдалану тиімділігіне жҽне жеке 

инвестицияларды мега-іс-шаралар ҿткізу ҥшін тартуға қатысты мониторингін қоса ала, 

тиісті шешімдерді қабылдау барысында пайдаланылуы мҥмкін, бҧл тиісінше қонақ ҥй 

бизнесі дамуына оң ҽсерін тигізеді. 

http://www.stat.gov.kz/


65 
 

Негізгі сөздер: қонақ ҥй бизнесі, ҽсер етуші факторлар, бағалау ҽдістері, мега-

оқиғалар, ex-ante жҽне ex-post талдамалары 

 

В статье рассмотрены влияние факторовна развитие гостиничного бизнеса, в том 

числе и специфического фактора, как проведение мега-события. Также 

рассмотреныметоды по оценке влияния проведения мега-событий на экономику страны и 

принимающего региона.Проведение Азиадыи EXPO-2017 в городах Астана и Алматы 

способствовало положительному влиянию на социально-экономическое развитие страны 

и регионов. Анализ влияния факторов свидетельствует о взаимосвязи между развитием 

гостиничного бизнеса и региона.Результаты исследования могут быть использованы при 

принятии соответствующих решений, включая мониторинг эффективности использования 

бюджетных средств и привлечение частных инвестиций для проведения мега-

мероприятий, что соответственно положительно повлияет на развитие гостиничного 

бизнеса в стране. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, факторы влияния, методы оценки, туризм, 

мега-события, анализ ex-ante и ex-post. 

 

The article considers the influence of factors on the development of the hotel business, 

including a specific factor, like organizing a mega event. Moreover, it includes the methods for 

assessing the impact of mega-events on the economy of the country and the host 

region.Organizing the Asian Games and EXPO-2017 in Astana and Almaty contributed to a 

positive impact on the socio-economic development of the country and regions. An analysis of 

the impact of factors indicates the relationship between the development of the hotel business 

and the region.The results of the study could be used in making appropriate decisions, including 

monitoring the effectiveness of using budget funds and attracting private investments for mega 

events, which will positively affect the development of the hotel business in the country. 

Keywords: hotel business, influence factors, assessment methods, tourism, mega-event, ex-

ante and ex-post analysis 

 

ІV. ТУРИЗМ ЖӘНЕ ӚЛКЕТАНУ 

Женабаева Ж.К. учитель казахского языка 

КГУ « Средняя многопрофильная №37»г.Усть-Каменогорска 

Влияние духовного туризма на развитие внутреннего туризма 

У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят 

общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа.Это 

одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это особенно важно. Мы – 

огромная по территории страна с богатой духовной историей. Иногда наши размеры 

играли разную роль в истории. Но никогда в народе не прерывалась связь в этом 

духовном географическом поясе.Однако при этом за всю историю мы не создали единое 

поле, единую цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых 

мест. 
Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не 

должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, переделенные культурные 

символы других народов. А им может противостоять только собственная национальная 

символика.Культурно-географический пояс святынь Казахстана – это и есть такая 

символическая защита и источник гордости, который незримо несет нас через века. 

Поэтому нам нужен был  проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят 

ученые, «Сакральная география Казахстана». Внутренний и внешний культурный туризм 

должен опираться на это символическое наследие народа.  
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Если казахстанцы будут судить о мире из окон своих домов, то можно и не 

увидеть, какие бури надвигаются в мире, на материке или в соседних странах. Можно не 

увидеть леса за деревьями, можно не понять даже внешних пружин, которые заставляют 

нас иногда серьезно менять подходы. 

В последние годы все более усилилось значение туризма в жизни современного 

общества. На протяжении истории человечества, мотив путешествен-ника зачастую имел 

религиозное содержание. Такие путешествия со временем стали называть 

паломничеством. Этому способствует рост доходов населения, увеличение количества 

свободного времени все большая открытость регионов и другие факторы.Туризм как 

досуговая деятельность существует много столетий. С незапамятных времен простое 

человеческое любопытство влекло людей в путешествия без какой-либо определенной 

цели. Сегодня туризм активно развивается, люди стали путешествовать осмысленно – в 

образовательных, религиозных, оздоровительных целях. Туризм стал играть такую роль в 

жизни общества, что превратился в уникальную крупномасштабную мировую индустрию, 

а туристические ресурсы становятся важной частью национального богатства многих 

стран [1]. 

Религиозный / духовный/ туризм – это вид деятельности, связанный с 

предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к 

святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них 

среды. Существуют следующие разновидности: паломнический туризм и религиозный 

туризм экскурсионной направлен ности.Само понятие паломнического туризма поездок к 

религиозным святыням отрицается очень многими из тех, кто занимается его 

организацией: для них «паломничество» и «туризм» понятия различные, иногда даже 

взаимоисключающие. Из этих соображений используется термин аналогичного 

содержания -религиозный туризм или туризм по местам нахождения религиозных 

святынь. 

Понятия «религиозный туризм» и «паломничество» нельзя смешивать, как это 

делают многие современные исследователи. Паломничество к «святым местам» это, 

пожалуй, самая древняя форма туризма, известная ещѐ с древнеегипетских времѐн. 

Религиозная мотивация оказывает существенное влияние на «туристские потоки». 

Поэтому история религиозного туризма уходит корнями в века.Люди отправляются в 

поездки по святым местам с разными мотивами: помолиться, решить личные проблемы, 

найти себе подходящую религию, духовную школу и систему ценностей, ознакомиться с 

культурным наследием страны. 

Туристы-экскурсанты пользуются услугами индустрии туризма: секторов 

транспортных перевозок, размещения и питания, развлечений, а также туроператоров и 

турагентов, реализующих туристский продукт. Паломники во многих случаях пользуются 

и другими услугами: живут и питаются при храмах, монастырях, иногда добираются до 

пунктов назначения средствами транспорта, предоставляемыми этими организациями. 

Паломники также могут выполнять определенную работу в виде послушания, 

служения.Туристская поездка имеет в своей основе мотивацию, которая является одним 

из важнейших факторов принятия решения о путешествии и выбора туристского продукта 

и его составных элементов. Мотивация выбора туристского путешествия (время, 

продолжительность, направление, вид, затраты, характер деятельности) важнейшая 

характеристика, влияющая на поведенческие инициативы туриста при выборе, 

приобретении и свершении тура. 

Объектами привлечения религиозных туристов являются святые места и центры 

религий. Поездки обусловлены культовыми актами, праздниками, фестивалями, 

проходящими в определенное время года.  

Люди, отправляясь в религиозные поездки как паломники или как обыкновенные 

туристы, невольно переносятся из мира реальности в мир добра и красоты религиозных 

обителей. 
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Туристы-экскурсанты устремляются к святыням, чтобы увидеть неповто 

римый архитектурный облик культовых сооружений, их монументальность и 

изящество, услышать колокольный звон, разливающийся по всем окрестностям. Из 

бывших развалин появляются не только религиозные памятники великая красота 

возвращается в мир, красота, воплощенная не только в камне, но главное в душах людей. 

Кроме того, при посещении святых мест огромную роль играют природное окружение и 

исторический ландшафт местности. 

Таким образом, актуальность и практическая значимость мотивационных аспектов 

в религиозном туризме очевидны. Понимание, знание и использование туристских 

мотивов в путешествии с религиозными целями могут стать залогом успешного 

продвижения и популяризации данного туристского направления. Только выявив мотивы 

религиозного путешествия, туристические организации могут вырабатывать эффективные 

приемы, способствующие привлечению клиента и приданию ему статуса постоянного, что 

может повлиять на характер и объем спроса и сбыта. 

При международных поездках туристам следует пройти таможенные, валютные, 

визовые и другие формальности.На казахстанском рынке туризма уже сформировались 

фирмы, занимающиеся практической организацией поездок паломников и экскурсантов и 

специализирующиеся на предоставлении услуг в области религиозного туризма. 

Религиозный туризм можно классифицировать по следующим типам:  

Экскурсионные туры составляются только для туристов, при этом экскурсия 

должна являться составляющей как длительного путешествия, так и короткого 

пребывания в поездке.Учитывая, что классифицировать религиозные туры можно по тем 

же признакам, что и другие туристические маршруты и в связи с этим основываясь на 

традиционной классификации туров, мы предлагаем следующую классификацию 

религиозного туризма. 

Исходя из положений разработанной стратегии, можно сделать вывод, что 

практическое внедрение предлагаемых мероприятий будет способствовать подъему 

казахстанских регионов в отношении религиозного туризма на более высокий уровень 

развития. 

Анализ предложений туристических фирм по религиозному туризму показал, что в 

последние годы наблюдается возрастание интереса к религиозным внутренним 

маршрутам. Развитию интереса сограждан к религиозным турам в значительной степени 

будет способствовать поддержка государственной власти, включающая направление 

бюджетных средств на поддержание в надлежащем состоянии памятников религии, 

истории и культуры и развитие инфраструктуры размещения туристов. Необходимо 

отметить, что в нашей стране наблюдается прогресс в политике региональных властей, 

под их руководством в некоторых регионах осуществляется разработка программ по 

развитию религиозного туризма/ Южный Казахстан/  

Практическая реализация планируемых мероприятий по развитию данного 

направления туризма повысит международный историко-культурный статус 

казахстанского региона и привлечет иностранные инвестиции.   Религиозный туризм, 

приносит экономическую выгоду местному населению, государственным структурам и 

частным предприятиям (не только туристским), оказывает поддержку религиозным 

общинам и организациям. Но в тоже время, существует необходимость решения 

проблемы профессиональной подготовки специалистов в этой сфере. Для устойчивого и 

успешного ее развития требуются высококвалифицированные специалисты. 

Социальные аспекты: 

Сейчас подрастающее поколение обратилось не к религиозной вере, а к 

религиозной атрибутике как элементу бездуховной буржуазной массовой культуры. 

Ношение крестов, посещение церкви, обрядовые действия стали для значительной части 

молодежи элементом субкультуры, символом независимости, свободы, самосостояния, 

самоутверждения. 
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Считаем, что именно религиозный туризм, как социальное явление, праве 

ознакомить и в конечном результате внести свой вклад в восстановление традиций, 

культуры и наследия, путем вовлечения туристов в проведение ритуалов как в качестве 

зрителей, так и в качестве непосредственных участников.С помощью религиозного 

туризма восполняется дефицит духовности, нравственности, воспитанности и 

правосознания, возникший в результате компрометации системы социализма, 

коммунистической морали. 

Религиозный туризм способствует налаживанию индивидуальных связей между 

людьми из разных регионов и стран, что позволяет перенимать лучший социокультурный 

опыт.Религиозный туризм есть инструмент общественного и индивидуального сознания, 

который способствует единению человечества, укреплению взаимосвязей 

межнационального, интернационального, а также на воспитание и укрепление 

человеческого духа, долга и чувства патриотизма. 

 

Список использованной литературы: 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учеб. / М.Б. Биржаков. СПб.: Изд. Дом «Герда», 

2008. 570 с. 

2. Квартальнов В.А. Туризм: учеб. / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 

2002. 320 с. 

3. Сенин В.С. Организация международного туризма: учеб. / Сенин В.С. М.: Финансы 

и статистика, 2003. 400 с. 

4. Христов Т.Т. Религиозный туризм: учеб. пособие / Христов Т.Т. М.: Издательский 

центр «Академия», 28В  

 

 

А.А. Кайгородцев, 

д.э.н., профессор ВКГУ им. С. Аманжолова, действительный член Российской академии 

естествознания 

Т.Ф. Кайгородцева, 

магистр, ст. преподаватель Ярославского филиала Московского финансово-

юридическогоуниверситета 

 

Агротуризм как фактор развития сельских территорий 

 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и особенности сельского туризма. 

Дана классификация видов агротуризма. Выявлены проблемы в развитии сельского 

туризма в России и даны рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: сельские территории, агротуризм, устойчивое развитие 

 

Введение. Развитие сельских территорий является важнейшим фактором 

повышения уровня и качестве жизни в сельской местности и обеспечения национальной 

продовольственной безопасности. Для решения этой проблемы необходимо развитие 

различных видов экономической деятельности, в том числе агротуризма.  

Исходя из этого, была определена цель настоящей статьи – исследование 

сущности и перспектив развития аграрного туризма в России как одного из ведущих 

направлений обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 

Результаты исследования. Проводимые в России социально-экономические 

преобразования, связанные с переходом к рыночной экономике, оказали негативное 

влияние на состояние экономической сферы и социальной инфраструктуры сельских 

территорий, для которых характерны: 

– высокий уровень безработицы;  
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– неудовлетворительные условия труда и низкий уровень заработной платы 

работников сельского хозяйства;  

– деградация социальной инфраструктуры, свидетельством которой является 

неудовлетворительное состояние объектов образования. Здравоохранения и культуры; 

– интенсивный отток населения в города и, как следствие, сокращение населения в 

сельской местности [1]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что для решения перечисленных проблем 

необходимо обеспечить устойчивое развитие сельских территорий на основе 

диверсификации производства, создания новых рабочих мест, совершенствования 

социальной инфраструктуры.  

 Одним из перспективных видов экономической деятельности, способствующих 

обеспечению устойчивого развития сельских территорий, является агротуризм, который 

не только создает новые рабочие места в сельской местности, но и сохранение и 

воссоздание экологического и историко-культурного наследия.  

Агротуризм– это сектор туристической отрасли, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельских 

территорий и их специфики для создания комплексного туристского продукта.  

Обязательным условием для его развития является использование средств 

размещения туристов (как правило, индивидуальных, специализированных), находящихся 

в сельских населенных пунктах или малых городах без промышленной или многоэтажной 

застройки.  

Агротуристический продукт включает услуги: 

– по размещению туристов в сельских домах; 

– по  организации туров (историко-культурных, экологических, лечебно-

профилактических и т.п.); 

– по  организации участия туристов в сельскохозяйственном производстве и 

др. занятиях сельских жителей [2]. 

При этом для создания туристского продукта преимущественно используются 

малозатратные ресурсы – в первую очередь объекты природы, социально-культурного и 

исторического наследия. 

Развитие аграрного туризма осуществляется на основе следующих принципов: 

– экологичности – стремление оптимизировать механизмы сохранения и 

восстановления природной и социально-культурной окружающей среды в процессе 

осуществления приносящей доход экономической деятельности; 

– устойчивого развития – оптимизация параметров развития с учетом пределов 

роста, объективно заданных внутренними характеристиками и внешними факторами 

системы; 

– эффективности – как основы функционирования рыночного механизма; 

– социального партнерства – привлечение к созданию и реализации уникального 

туристского продукта органов власти, бизнеса, местных сообществ и 

неправительственных организаций [3]. 

Сельский туризм представляет собой симбиоз сферы производства и сферы услуг: 

наряду с функционированием малого семейного гостиничного бизнеса происходит 

возрождение и развитие народных и художественных промыслов, осуществляется 

производство экологически чистых продуктов питания.   

Для развития аграрного туризма необходимы следующие условия: 

– наличие в сельской местности свободного жилого фонда; 

– достаточно высокий уровень комфортности жилых помещений, предназначенных 

для размещения туристов; 

– государственная поддержка (финансово-экономическая, организационная, 

инфраструктурная) хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией сельского 

туризма; 
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– доступность финансовых ресурсов для субъектов агротуризма (льготное 

кредитование, субсидирование из бюджетов всех уровней и т.п.). 

Сельский туризм является одним из перспективных направлений расширения 

сферы занятости сельского населения. Наряду с этим, развитие сельского туризма 

способствует решению следующих задач: 

– сохранение малых населенных пунктов; 

– улучшение условий труда и быта, сельского населения; 

–  повышение уровня доходов сельских жителей; 

– развитие малого предпринимательства и формирование на селе среднего класса; 

– закрепление молодежи в сельской местности; 

– изучение народных обычаев и обрядов; 

– развитие народных промыслов; 

– рациональное использование природных объектов, способствующее сохранению 

окружающей среды; 

– сохранение этно-культурного наследия [4]. 

Эффективное развитие агротуризма обусловливается следующими факторами: 

– эффективная экономическая модель на микроуровне способствует, с одной 

стороны, снижению затрат на создание туристского продукта, а с другой стороны, 

индивидуализацию пакета, предоставляемых услуг, что обеспечивает его 

конкурентоспособность по сравнению с другими более дорогими видами турпродуктов; 

– высокий уровень конкурентоспособности туристского продукта по соотношению 

цены и качества; 

– экономическая модель сельского туризма, способствующая удовлетворению 

потребностей среднего класса, обеспечивает стабильно высокий уровень 

платежеспособного спроса на предлагаемый туристский продукт; 

– использование для продвижения  туристского продукта современных 

информационных технологий (создание электронных баз данных и интерактивных 

аграрно-туристических порталов) [3]. 

Сельский туризм имеет перспективы развития в различных регионах России. Это 

обусловлено следующими причинами: 

– потребность сельских территорий в новых источниках пополнения бюджета, 

создании дополнительных рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры; 

 – увеличение спроса на рекреационные услуги со стороны городского населения 

по причине интенсивного ритма жизни и неблагоприятной экологической обстановки в 

городах [1]. 

Агротуризм предоставляет туристам разнообразные виды занятий: 

– охота и рыбалка; 

– сбор грибов и ягод; 

– лесные прогулки; 

– купание в местных водоемах (озеро, река), баня; 

– участие в сельском труде (кормление животных, сенокос, уборка урожая); 

– знакомство с культурой села, участие в местных праздниках; 

– возможность попробовать свои силы в местном ремесленном производстве и т.п. 

В связи с тем, что сельский  туризм предполагает практически полное погружение 

туриста в сельскую жизнь, он может быть довольно привлекательным для городских 

жителей[5].  

В настоящее время в России получили развитие различные виды агротуризма, 

классификация которых представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация видов сельского туризма в России 

Вид туризма Содержание  Примеры мероприятий 

MICE Meetings – деловые 

встречи 

Международные форумы сельского 

туризма в г. Белгород 

Incentives – 

поощрительные туры 

для сотрудников, 

партнеров, клиентов 

Шолоховский район Ростовской области 

– охота, спортивная рыбалка, 

экстремальный отдых (прыжки с 

парашютом), теплоходные круизы по 

Дону 

Conference– 

организация 

конференций, 

выставок 

Международный семинар по развитию 

инфраструктуры сельского туризма в 

Смоленской области 

Events– 

корпоративные 

мероприятия 

Корпоративные мероприятия на базе 

агротурфермы «Новое село» 

Гагаринского района Смоленской области 

Событийный  Посещение сельской 

местности в связи с 

проведением каких-

либо мероприятий 

г. Суздаль: «Гусинные бои», «Праздник 

огурца», «Бабье лето»; 

Калужская область – фестиваль 

этнической музыки «Дикая мята» 

Образовательный  Туристская поездка, в 

ходе которой туристы 

совмещают отдых с 

обучением в форме 

курсов, стажировок  

Мастер-классы по народным промыслам 

в деревнях Ярославской области 

Гастрономический  Туристы изучают 

особенности местной 

кухни 

Ярославская область – «Обет в русской 

избе», который готовится на глазах 

туристов; 

Краснодарский край – посещение 

винодельческих заводов с дегустацией и 

прогулками по виноградникам 

Примечание – составлено авторами на основе [6].  

 

В долгосрочной перспективе развитие агротуризма будет способствовать:  

– диверсификации производства и повышению уровня устойчивости экономики 

сельских территорий; 

– созданию дополнительных рабочих мест в несельскохозяйственных видах 

экономической деятельности; 

– сохранению и преумножению культурного наследия сельских территорий; 

– сохранению уникальных природных объектов и биоразнообразия. 

В качестве примера развития в России сельского туризма можно привести 

расположенное в 30 км под г. Ярославлем село Вятское, которое представляет собой 

музей под открытым небом, так как в нем 53 из 114 зданий являются памятниками 

архитектуры.  

Благодаря развитию в с. Вятское сельского туризма, произошло существенное 

повышение уровня жизни его жителей, а именно: 

– создано около 100 новых рабочих мест; 

– село полностью газифицировано; 

– регулярно производится асфальтирование дорог, уборка мусора и снега; 

– организация реализации продукции, произведенной местными жителями (хлеб 

домашней выпечки, мед, овощи, сувениры); 
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– экологически чистая местность обусловливает развитие строительства домов 

городскими жителями; 

– построена и введена в эксплуатацию поликлиника; 

– открыт центр детского творчества при храме воскресения Христова 

– возвращение в село молодых людей после завершения образования в городе; 

– доступность инфраструктуры способствует притоку городской интеллигенции 

[7]. 

В настоящее время в России отсутствет четко сформулированная государственная 

политикаразвития аграрного туризма, под которой следует понимать 

целенаправленную деятельность государственных, общественных и частных структур по 

разработке и реализации методов, механизмов и инструментов воздействия правового, 

экономического, социального и иного характера в целях обспечения эффективного  

функционирования и устойчивого развитияаграрно-туристического комплекса, 

удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на туристские продукты при 

рациональном использовании имеющегося туристского потенциала сельских территорий 

[3]. 

В связи с этим развитие агротуризма идет «снизу» – на уровне частной инициативы 

и инициативы муниципальных (реже региональных) органов управления.  

Для успешного развития аграрного туризма в России необходимо решить 

следующие проблемы: 

– разработка нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование и 

развитие сельского туризма; 

– принятие государственной программы развития агротуризма, 

предусматривающей создание на сельских территориях туристской инфраструктуры;  

– создание благоприятного инвестиционного климата в сфере сельского туризма; 

– оказание сельским жителям, занимающимся организацией туристического 

бизнеса, финансовой, правой и информационной поддержки. 

Заключение. Имеющиеся в России уникальные природные условия, памятники 

древней архитектуры и этнографии свидетельствуют о наличии перспектив развития в 

стране сельского туризма, являющегося одним из основных направлений обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий.  

Индикаторами развития регионального аграрного туризма  являются: рост 

доходов сельского населения и повышения уровня занятости на селе; сохранения 

историко-культурного наследия, народной самобытности и традиций российского села. 
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Районирование, оценка эстетического туристско-рекреационного потенциала 

ландшафтов Увсунурского аймака для целей туризма 

ZOINING, ASSESSMENT OF THE AESTHETIC RESOURSE CAPACITY ON 

RECREATIONAL TRAVEL\In Uvs province example\ 

Assessment of the aesthetic resource capacity onrecreational travel 

\In Uvs province example\ 

In this article we revealed the territorial differences by nine criteria with four-staged 

assessment of aesthetic landscape resource in Uvs province. Based on the findings, we 

calculated the capacity of aesthetic resources capacity in each  landscapes of Uvs province. 

Assessment of aesthetic landscape resource capacity on recreational travel in Uvs province is 

ranked by the following: absolute high is 12.2%, high is 9.88%, medium is 45.9%, low is 14.1% 

and put them into 4 sequence asabsolute high, high, medium, and low. Увс аймгийн нутаг 

дэвсгэртгоозүйн аялал рекреацийн Баруун, Зүүн, Төвийн гэсэн 3 район үүсэж байна.  

Ключевые слова:ландшафт, эстетика ландшафта, рекреаци туризма 

В результате  социально-экономических изменений, происходящихся  в мире в 21в, 

туристская индустрия стала одной из эффективных и интенсивно развивающихся 

областей.По данным мировой организации туризма 80% всего экспорта, 30 % торговли и 

обслуживания приходит на международный туризм, общий расход внешнего и 

внутреннего туризма составляет 12 % мирового валого продукта(WTO.2017).   

Наряду с происхождением интенсивной турорекрационной деятельности в 

Монголии в местах с особыми историко-культурными ресурсами повышается 

рекреационная потребность общества и индивидуальных лиц, связанная с высоким 

mailto:Naraa.nice@yahoo.com
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научно-техническим развитием, урбанизацией, с природопользованием.Одной из 

важнейших частей концепций устойчивого развития является вопрос о создании 

экономики, соответствующей к нагрузке и потенциалу окружающей природы, изменяя 

динамический тип промышленности и потребности.Так и при создании оптимальной 

экономической структуры для регионального развития Монголии, соответствуя 

принципам устойчивого развития, необходимо обратить внимание на развитиеобласти 

туризма и рекреации. 

Область туризма и рекреации станет главной движущей силой экономики 

западного региона, так как проводятся исследования рекрационной оценки ландшафтов 

Увсунурского аймака.Исследователи отмечают, что с переходом на рыночную экономику 

и широким использованием природных ресурсов, сильно ухудшается состояние 

окружающей среды, теряется равновесие в экосистеме. Так и возникает необходимость 

научнообоснованного отношения к этому вопросу, серъезного изучения вопросов о 

закономерности создания природныхрекреационных ресурсов, об их изменении, 

рациональном использовании и о сбережении этих ресурсов.   

Также требуется развивать рекреационный туризм ландшафтов, удовлетворяющий 

международному стандарту, в результате проведения рекреационной оценки ландшафтов 

и организационных работ в ландшафтно-рекрационных районах. Для того чтобы провести 

комплексную работу по туризму и рекреационной деятельности, необходимо установить 

связь геосреды взаимодействующих факторов экосистем рекреационного района, 

территориальное различие, опираясь на научные исследования.  3 основных  обоснования 

для проведения рекреационной оценки ландшафтов Увсунурского аймака для целей 

туризма.  

Методы  исследования 

Рекрационная оценка – это понятие, представляюее собой вопросы об установлении 

уровень территории для   

При разработке эстетической туристско-рекреационной оценки ландшафтов Увсунурского 

аймака планировали 

 Определить объект оценки: Западный регион- Увсунурский аймак 

 определить субъект исследования: туристы,рекреанты 

 определить критерия для оценок:рассмотрены эстетические туристско-

рекреационные географические компоненты ландшафтов, антропогеннaя 

деятельность, развязка пейзажной композиции, ось, расстояние.  

 Составлена шкала оценок из 4 иерархий, при оценке каждой 

эстетический,пейзажный показатель ландшафта оценивается  по 0-3 балла 

Эстетическая  оценка ландшафта рассчитана следующей формулой:  

∑  =                          +     

К=
∑   
 
 

 
 

где К- коэффициент эстетической  оценки 
∑  -сумма баллов оценки факторов 

К<0,30территории без природно-эстетического качества/ ландшафт неблагоприятный 

0.30≤ К<О.47территории меньшей оценки природно-эстетического качества/мало 

благоприятный 

О.48 ≤ К< 0.67территории средней оценки природно-эстетического качества / 

ограниченно благоприятный 

0.68 ≤ К< 0.84территории высшей оценки природно-эстетического качества / 

благоприятный 

0.85 ≤ К< 1.0территории наивысшей оценки природно-эстетического качества/наиболее 

благоприятный (3) 

Показателями критериев эстетической туристическо-рекреационной оценки ландшафтов 

Увсунурского аймака выбраны контрастность визуальности ландшафтов, плотность 
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визуально выделенных пейзажных меств рамках ландшафта, разнообразие ландшафтных 

компонентов, развязка пейзажных композиций ландшафта, ось пейзажных композиций 

ландшафта, отдаленность пейзажа, участие леса в создании пейзажа, антропогенная 

деятельность в пейзаже ландшафтов, особые пейзажные объекты ландшафтов. В таблице 

1 показаны показатели для оценок эстетических благоприятных условий для отдыха и 

туризма (9).   

Результат исследования  

Важно изучение следующих рекреационно-социальных, культурных понятий в 

региональном исследовании эстетического туристско-рекреационного раздела 

ландшафтов 

1. ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕСУРС, РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ  

2. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РАЙОН 

1.Туристко-рекреационный ресурс и потенциал 

Туристско-ресреационные ресурсы- это природные, историко-культурные 

памятники, достопримечательности, созданные руками человека, которые пользуютсяв 

производстве туристско-рекреационных продуктов.  

Под туристско-рекреационным потенциалом понимается вся совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации туристской деятельности на определенной территории, условий и 

ресурсов,определяющих различные туристско-рекреационные действия. 

Под туристско-рекреационными эстетическими ресурсами ландшафтов аймака Увс 

можно понимать совокупность природных, историко-культурных объектов, их 

первозданный вид, потенциал эстетической привлекательности, географическую среду, 

обладающую лечебно-оздоровительнымисвойствами, и совокупность учреждений, 

занимающихся туристским производством. 

Природные эстетические туристско-рекреационные ресурсы- это 

совокупностьопределенной территории и ее компонентов, которые лечебно-

биологическими, психо-эстетическими свойствами  повышают их рекреационную 

ценность. Природные рекреационные ресурсы–это природные ресурсы, условия и 

явления, которые могут пользоваться для целей отдыха, туризма, лечения (4).  

Одна из особенностейприродных эстетических туристическо-рекреационных 

ресурсов зависит от разнообразия форм земельной поверхности, растительного покрова, 

гидрологического и лесного резерва, и влияющихся на них факторов человеческой 

деятельности. Отсюда, рекреационный ресурс- это человеческая деятельность и 

составляющая географическую среду часть, привлекающая собой особый интерес у 

посетивших, имеющая лечебно-оздоровительное значение, позволяющая организации 

рекреационной деятельности различной формы благодаря сохранению своего 

первозданного вида, историко-культурных ценностей и своеобразного неповторимого 

создания природного ландшафта. Увсунурский аймак – территория с обильным эстетико-

туристическо-рекреационнымресурсом, распологающая на перекрестке трѐх больших 

природных районов. 

Например, западную часть аймака занимает горы Хархираа-Тургэн, прилагающие к 

Большому Горному Алтайскому району, восточную часть – горы Хан Хохий, 

принадлежащие Большому Хангайскомурайону, юго-северную часть – Котловины оз.Увс 

и Хяргас, прилегающие к Котловине Больших озѐр. В связи с вышеуказанными 

особенностями и  подчиняясь горной и рельефной системе в ландшафтном распределении 

территории данного аймака чередуются высокогорье, горы средней высоты, горы с 

высотой нижесредней, межгорные и внутригорные котловины.  

В горах Хархираа Тургэн резкоконтинентальный климат и хорошо развитая речная 

сеть. Горы Хан Хохий особы тем, что они подняты выше, чем горы других районов, 

благодаряпродолжительному и непрерывному расположению многолетней мерзлоты. Так 
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и в ландшафте данного участка распространен нетолько горный луговой ландшафт 

мерзлото-сухолюбивого типа, сформированного в условиях тоджественных эпохе 

мерзлоты, также высокогорный степной ландшафт, где травянистая  растительность, 

альпийский и снежно-ледяной ландшафт, расположенный по вершинам высокогорья. На 

самых высоких участках западной половины гор наблюдаются яркие следы от 

формированияоледнения четвертой эпохи.Из-за оледнения на верхних слоях гор 

образовывались  скопления и склоны стали крутыми, речные долины подвергались эрозии 

из-за деятельности ледников  стали корытообразными, на днах и склонах сформировались 

моренные накопления (7).    

Самый западный отрог Хангайских гор- горы Хан Хохий  глубоко наступает в 

Центральную часть данной территории и своим расположением разделяют территорив на 

котловины озѐр Увс и Хяргас. Горы Хан Хохий ниже Хангайских гор, абсолютная высота 

достигает 2928м. на восточной части. К западу снижается абсолютная высота поверхности 

и граничит с платом \ высокогорной равниной(Тогтохын шил,  высота которого 

составляет 2356м. В горах Хан Хохий резко выделяется ландшафтное вертикальное 

зонирование. Голые скалы, каменистые склоны относятся к альпийскому ландшафту. 

Ниже наблюдается плоская горный, горный луговой, луговой степной ландшафт. На 

резких южных склонах доминирует сухостепной, пустынно-степной ландшафт, а на 

задних склонах распространен таѐжный, лесной, лесо-степной, степной, сухостепной 

ландшафт.    

Котловина оз.Увс, занимающая северную часть территории данного аймака, 

распологается на северной части котловины тектонического происхождения, имеющего 

название Котловина Больших озѐр,которая находится вдоль долготы в 

Центральноазиатском глубоком межгорном бассейне, разделяющемгорные системы Алтая 

и Хангая. Водная поверхность оз.Увс, находящегося в центре  котловины оз.Увс, 

распологается на высоте 759м. над уровнем моря, что является самым низшим уровнем 

среди других частей Котловины Больших озѐр.Так и Котловина оз.Увс своеобразный 

ландшафт по географическому расположению, что находится на самом западе Котловины 

Больших озѐр. Здесь само озеро занимает обширную территорию и песчаные накопления 

вокруг него, солонцово-солончатые, болотистые ландшафты распространены на 

значительно большей территории, где со дна котловины до подошвы гор выделяется 

несколько ландшафтных типов регионального значения.    

Нами составлена ландшафтная карта с масштабом на 1:1000 000, где отражены 

вышеназванные особенности. На карте нами выделено 28 видов ландшафта, выделяемыхв 

рамках 16 типов, которые представляют горные и котловинные ландшафты.  Другими 

словами, границы эстетического природного ресурса туристско-рекреационной 

деятельности определены пределами ландшафтного распространения. На рис.2 показан 

тип ландшафта Увсунурского аймака, размер площади по таблице 2.   
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Основные типы ландшафта Увсунурского  аймака                           Рис. 1 

 

Таблица 2. 

д/д Основные типы ландшафта Размер площади, процент занятия в 

общей территории аймака 

1 Высокогорные гляциально-

нивальные 

101.9 км
2
/ 0.2% 

2 Высокогорные тундровые 399.8 км
2
/0.6% 

3 Высокогорный луговой 2047.3 км
2
 / 3.2% 

4 Высокогорные Луговой степной 1419.6 км
2
/ 2.2% 

5 Высокогорные Горный степной 545.7 км
2
 / 0.8% 

6 Горный таѐжный 493,4 км
2
 / 0.7% 

7 Горно северные лесный 2225.3 км
2
 / 3.5% 

8 Горно степной лесной 2626.1 км
2
 / 4.1% 

9 Средне горный сухой степной 

ландшафты 

6986.4 км
2
 / 10.9% 

10 Северная сухая степь 3267.1 км
2
 / 5.1% 

11 Южная сухая степь 10850.4 км
2
 / 16.9% 

12 Опустыненно степные 17893.9 км
2
 / 27.9% 

13 Полупустынные 

 

4880,9 км
2
 / 7.6% 

14 Пойменный луговой\ Болотистая 

луга\ 

4234,5 км
2
 / 6.6% 

15 Солонцово-солончатый 1291.6 км
2
 / 2.0% 

16 Песчаные накопления 4943.1 км
2
 / 7.7% 

 

Из исследований по вопросам рекреации видно, что первым этапом процедуры 

эстетической  туристской рекреационной оценки является изучение природных ресурсов.  

Дело  в том, что природно-эстетические  ресурсы – один из главных факторов, создающих 

предпосылки для территориального использования и они охватывают части природы и ее 
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в целом. Так и субъектом, участвующим в туристско-рекреационной деятельности, при 

выборе объекта разработана методика оценки для каждой составляющей природы части 

согласно традиционной тенденции, благоприятной по эстетике ландшафта, на уровне 

ландшафтных типов (12). 

К показателям критериев эстетико-туристкой рекреации ландшафтов аймака Увс 

нами выбраны контрастность визуальности ландшафта, плотность пейзажных 

ландшафтов, подвергающихся визуальности ландшафтов, разнообразие компонентов 

ландшафта, развязка природно-пейзажных композиций ландшафта, дистанционное 

расстояние природного пейзажа ландшафта, участие леса в создании природного пейзажа, 

антропогенное влияние на ландшафт, участие гидрографических и своеобразных объектов 

в создании пейзажа (9). На основе исследования рассчитали потенциал эстетического 

ресурса ландшафтов аймака Увс и разделили на 4 ранга. Классификация на ранги 

основана на эстетические тоджественные свойства ландшафтов (12).  

12,2 % территории данного аймака занимает ландшафт наивысшей оценки по 

эстетическому качеству, 9.88% - высокой оценки, 45,9% - средней, 14,1% - низкой.       

Ландшафты наивысшей оценкипо эстетической привлекательности сформированы 

в диапазоне абсолютных высот от 2700-2800м., где распространен высокогорный луговой 

ландшафтпо южной части гор Хан Хохий наперевалах Хонгилцог и Жаргалант, в 

диапазоне высот 2250-2900м.горы Цагаан Шувуут, в диапазоне 3475-3000м. на северо-

западе гор Хархираа-Тургэн и к западу на ее отрограх,пойменный луговой ландшафт, 

распространенный подолинам рек Тэс, Шивэр, Гоожуур, Ямаат, Баруун Турууны гол, в 

диапазоне высот 1700-2200м. ТАТАМ рек Нарийн, Торхилог, Боршоо, Хҿндлҿн  и по 

территории вдоль берегов озера,до высоты 2000-2100м. Горно северные лесной, на высоте  

1600-1900 м. вдоль северного склона горного края, в диапазоне высот 3183-900м по 

восточным склонам г.Хархираа-Тургэн. Общая площадь ландшафта высокой эстетической 

привлекательности Увсунурского аймака составляет  8507.1 км
2
.    

Ландшафты высокой эстетической привлекательности занимают высокогорные 

гляциального-нивальные, высокогорные тундровые, свыше 3250м. горы Хархираа-Тургэн, 

вершина г.Цагаан шувуут до высоты 3000-3496м., на высоте 2500-3000м.альпийские 

поясы с голыми скалами без растительности,камнями, каменные осыпи, каменистые 

склоны абсолютной вершины г.Хан-Хохий и выше, северные склоны г.Цагаан Шувуут на 

высоте 1800-2300м., где распространен  Высокогорные Луговой степной, горный степной, 

горный таѐжный, лесостепной, среднегорный сухой степной ландшафт,южная сухая степь  

в 2100-2600м., западная гора на северо-западе г.Тургэн (2961м.), часть г.Шар тохойн овоот 

(2668м),г. Дэд уул (2980м), г.Хэрцийн уул (2509м),  сухостепь на высоте 800-3178м г. 

Хархираа-Тҥргэн, Цагаан Шувуут.  Общую площадь ландшафтов наивысшей 

эстетической привлекательности составляет 6878 км
2 
(16).   

К ландшафтам средней эстетической привлекательности принадлежит 

высокогорный ландшафт г.Тогтох, возвышенныйна высоте 1500-1800м. до 2200м, где 

распространены южный и северный сухой степной, опустыненно- степной ландшафт, 

узкая полоса на южных склонах г.Хан Хохий, северный склонг.Цагаан Шувуут на высоте 

1900-1600м., южный склон в 2400-1600м., подошва, широкая долина, равнина вдоль 

берегов г.Тэс, Нарийн, часть песчаного ландшафта у г.Боорог, опустыненно-степной 

ландшафт в котловине оз.Увс на высоте 1000-1250 м., в котловине оз.Хяргас на высоте 

1400-1600 м., г.Огоомор (1343 м) и г. Шар толгой (1176.6 м), распологающиеся в песках 

Боорог дэл, г.Нисэх (1614.0 м), холм Залаа (1500.2м) на восточном края Боорог дэл. Общая 

площадь ландшафтов средней эстетической привлекательностисоставляет 32011.4 км
2 
. 

Ландшафты слабой эстетической привлекательности Увсунурского аймака 

составляют ландшафты песчаного накопления, полупустынный ландшафт в котловине 

озѐр Увс, Хяргас на высоте 850(900)-1000(1100)м., в котловине оз.Ачит, Уурэг в 1100-

1160м., территории, где распространен песчаные бугры Боорог дэл. В таблице 3 и по рис.3 

показана оценка эстетического потенциала ландшафтов аймака Увс.    
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Эстетическая оценка ландшафтов аймака Увс 

Таблица 3. 

Д/д Основные типы ландшафтов Оценка 

качества 

Эстетический 

коэффициент 

ландшафта(К) 

1 Высокогорные гляциально-нивальные Высокая  1.6 

2 Высокогорные тундровые Высокая 1.6 

3 Высокогорный луговой  Наивысшая 2.2 

4  Высокогорные Луговой степной Высокая  1.55 

5 Высокогорные Горный степной Высокая  1.66 

6 Горный таѐжный Высокая  1.8 

7 Горно северные лесный Наивысшая 
2.1 

8 Горно степной лесной Высокая  1.9 

9  Средне горный сухой степной ландшафты Высокая 1.8 

10 Северная сухая степь Средняя 1.4 

11 Южная сухая степь  Средняя 1.5 

12 Опустыненно степные Средняя 1.1 

13 Полупустынные  

 

Слабая 
1.2 

14 Пойменный луговой\ Болотистая луга\ Наивысшая 2 

15 Солонцово-солончатый Высокая 1.8 

16 Песчаные накопления Слабая 0.77 

 

Рис.3. 
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Туристко-рекреационный эстетический потенциал ландшафтов Увсунурского аймака 

Масштаб 1:1200000 

3.Туристко-рекреационный район 

Рост рекреационной деятельности, интенсивно возрастающий в последние годы в 

Монголии, более сильно отражается в территориальном распределении труда. 

Рекрационное районирование – это разделение территории, производимое на основе 

направления рекреационного использования, тоджественных принципов свойств (15). 

Цель реакреационного районирования характеризуется нетолько составлением 

сетей рекреационных подрайонов, также разработкой вопросов о выяснении их 

дифференциации, предварительном планировании изменяющихся свойств, разработкой 

методов менеджмента в подрайонах.Для того чтобы проконтролировать экологическую 

нагрузку территории, сберечь  эстетические рекреационные ресурсы, делают 

территориальное распределение. Так и появляется необходимость научнообоснованной 

разработкишкал таксономной классификации,соответствующих рекреационной 

территориальной системе.  

Как считают исследователи, данные шкал состоит из различного уровня эстетической 

организованности и подсистем с индивидуальной деятельностью. В нашей стране 

действуют шкалы следующих уровней(8).  

 Туристко-Рекреационный район 

 Туристко-Рекреационный подрайон 

Главная цель эстетической туристско-рекреационной оценки ландшафтов характеризуется 

установлением дифференциаций на данной территории и определением перспектива ее 

деятельности. Так и оценка и районирование являются главными результатами. На 

территории аймака Увс нами разделяется 3 эстетических туристско-рекреационных 

района. При районировании территории аймака Увс мы рассматривали структуру 

ландшафтов, эстетические признаки компонентов, территории, возвышающие свыше 

1500м. над у.м. (11). 

1. Западный эстетический туристско-рекреационный район аймака Увс 

2. Центральный эстетический туристско-рекреационный район аймака Увс  

3. Восточный эстетический туристско-рекреационный район  

1.Западный эстетический туристско-рекреационный район ландшафтов 

Увсунурскогоаймака охватывает территории с наивысшим и высшим эстетическим 

потенциалом, территории, где господствуют высокогорный, среднегорный лесостепной 

ландшафт в г.Хархираа, Тургэн, Цагаан Шувуут, степной   ландшафт оз.Ачит,, Уурэг, Хар 

ус. Данная территория различаются по уровням туристско-рекреационного потенциала на 

территории низшего, среднего, высшего и наивысшего уровней.Здесь главными 

туристско-рекреационными ресурсами представляются вечные льды, ледники г.Хархираа, 

Тургэн, долина оз.Олон, естественное эстетическое сочетание, созданное в лиственнице, 

т.е. ландшафты данного района обладают преимуществами создать индивидуальную 

систему эстетической туристско-рекреационной среды мирового уровня. В данном районе 

уже созданы необходимые предпосылки для развития экотуризма и занятия всеми видами 

туристической деятельности.  

Поверхностное разнообразие и эстетические свойства ландшафтов г.Хархираа-Тургэн, 

Цагаан Шувуут выделяются в малом масштабе, где распространены разные типы 

ландшафтов, растет много видов растений.Западный эстетический туристско-

рекреационный район разделяется на следующие подрайоны:  

 эстетический туристско-рекреационный подрайон г.Хархираа 

 эстетический туристско-рекреационный подрайон г.Тургэн 
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 эстетический туристско-рекреационный подрайон г.Цагаан Шувуут  

 эстетический туристско-рекреационный подрайон оз.Ачит 

 эстетический туристско-рекреационный подрайон оз.Уурэг 

 

2. Центральный эстетический туристско-рекреационный район аймака Увс  

Центральному эстетическому туристско-рекреационному району аймака Увс 

принадлежат территории,прилегающие к оз.Увс и Хяргас, площадь которых считается 

самой крупной в Монголии.Озера Увс и Хяргас- крупнейшие межгорные котловины в 

Монголии и песчаные накопления, солонцово-солончатые ландшафты и болотистые луга 

вокруг озѐр составляют своеобразный природный пейзаж.  В этом  районе пойменный 

луговой ландшафт, занимающийся  4234.5 км, относится к ландшафту наивысшей 

эстетической привлекательности, песчаные накопления вокруг озѐр, полупустынный 

ландшафт формируют ландшафты, относящиеся к классификации низшей оценки 

эстетического туристско-рекреационного потенциала. Данный район подразделяется на 

следующие подрайоны:   

 эстетический туристско-рекреационный подрайон котловины оз.Увс 

 эстетический туристско-рекреационный подрайон котловины оз.Хяргас 

 эстетический туристско-рекреационный подрайон, прилегающий к Боорог Дэл, 

Алтан элс 

3. Восточный эстетический туристско-рекреационный район аймака Увс 

Восточному эстетическому туристско-рекреационному району принадлежит г.Хан 

Хохий, распологающая в северозападной части Хангайских хребтов,  плоскогорье  

г.Тогтох.Гора Хан Хохий относится к подрайону, где горный ландшафт средней высоты, 

горный степной, сухой степной, северносклонный лесной ландшафт и здесь прекрасный 

пейзаж, где сочетаются высокогорье, горы средней и низшей высоты, густые леса, 

пресноводные реки и ручейки, редкие животные. 

Гора Хан Хохий – западный конец Хангайских гор, южные склоны горы 

подвергнуты котловинному влиянию и поэтому отличается от типичных видов 

ландшафтов Хангайских гор. Например, на северных склонах горы распространены 

луговой, таѐжный, лесгой, лесостепной, степной ландшафт, в южной части горы сухой 

степной ландшафт.Разнообразие ландшафтов в горах Хан  Хохий создает своеобразную 

экологическую среду, что является главным эстетическим  туристско-рекреационным 

ресурсом. По оценке эстетического потенциала ландшафты разделяют на ландшафт 

наивысшей, высшей, средней оценки. Данный эстетический район можно разделить на 2 

подрайона. 

1. Эстетический туристко-ландшафтный подрайон г.Хан Хохий 

2. Эстетический туристко-ландшафтный подрайон плоскогорья Тогтох 

На основе исследовательской работы, основываясь на эстетические своеобразия, 

особенности рельефа, географическое расположение, выделяли 3 эстетического 

туристско-рекреационного района, 10 подрайонов. По нынешнему состоянию 

обоснованность  и принципы разделения на подрайоны изучаются. Эстетические 

туристско-рекреационные районы аймака Увс показаны на рис.4. 

 

Рис. 3. 
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Эстетический туристско-рекреационный район аймака Увс 

На основе исследовательской работы пришли к следующим выводам: 

 На территории аймака Увс нами выявлено 28 видов ландшафта, выделяющихся в 

рамках 16 типов, которые представляются ландшафтом снежного накопления, льда, 

альпийского, высокогорного лугового, лугового степного, горного степного, горного 

северносклонного лесного, таѐжного, среднегорного сухого степного, южного 

сухостепного, опустыненно-степного, полупустынного, пойменного лугового и снежные 

накопления.Составлена ландшафтная карта масштабом 1:1000000. 

К показателям критериев эстетико-туристкой рекреации ландшафтов аймака Увс 

нами выбраны 9 показателей как контрастность визуальности ландшафта, плотность 

пейзажных ландшафтов, подвергающихся визуальности ландшафтов, разнообразие 

компонентов ландшафта, развязка природно-пейзажных композиций ландшафта, 

дистанционное расстояние природного пейзажа ландшафта, участие леса в создании 

природного пейзажа, антропогенное влияние на ландшафт, участие гидрографических и 

своеобразных объектов в создании пейзажа (9). Составлена 4-хступенчатая шкала, каждая 

из которых оценивается по 0-3 балла.   

Сделана оценка эстетического туристско-рекреационного потенциала ландшафтов 

аймака Увс и в результате установлены ландшафты наивысшего рекреационного 

потенциала, высшего, среднего, низшего. 

Впервые сделали попытку разделить территорию аймака Увс на 3 эстетического 

туристско-рекреационного района: Западный, Восточный и Центральный, и на 10 

подрайнов как подрайон Хархираа, Тургэн, Цагаан Шувуут, Ачит, Уурэг, Увс, Хяргас, 

Алтан, Боорог дэл, Хан-Хохий, плоскогорье Тогтох,  с целью научнообоснованно 

развивать рекреационный туризм на территории данного аймака. 
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Ашутас аймағының физикалық-географиялық ерекшеліктері 
 

Ғылыми жоба Ашутас аймағының  физикалық-географиялық ерекшеліктерін 

зерттеуге негізделді.  

Аймақ физикалық-географиялық тҧрғыдан сипатталып, негізгі ерешелігі 

анықталды. Аумақта қорғалатын табиғи аумақтар жҥйесін ҧйымдастыру, қорғауды 

қамтамасыз ету, нашарлап тозған экожҥйелерді қалпына келтіру мҽселелері ғылыми 

тҧрғыдан сипатталды.   

Табиғат қорғау шараларын жҽне туризмді дамыту мҥмкіншіліктері мол деген 

гипотезаны негізге алсақ, келешекте осы аумақта қорықтар мен табиғат саябақтарын 

ҧйымдастыруға толық мҥмкіндік бар.   

Зерттелген мҽліметтерді жҥйелей отырып, ҿңірде табиғат қорғау шараларын жҽне 

туризмді дамыта тҥсуге дҽлел бола алады жҽне осы ғылыми жҧмыс  келешегінің 

маңыздылығының зор екендігін кҿрсетеді.   

Қаралған мҽселелер аясының кеңдігі, ізденушінің жан-жақты білімдарлығы, 

сызбалардың сан тҥрлілігі  арқылы оқырман болашақта ауыл жағдайының ҽлеуметтік-

экономикалық ахуалын туризм есебінен дамыту жолдарын қарастыра отырып, туризмді 

дамытуға кҿз жеткізе алады.   

 

Аннотация 

Научный проект направлен на изучение физико-географических особенностей 

округа Ашутас. Округ описан с физико-географической точки зрения полностью. Науная 

работа направлена на улучшение экосистемы округа, учитывающая организацию и 

открытие новых природных парков и заповедников, в связи с развитием гипотезы нашего 

региона как туристической зоны. После тщательного анализа проведенных работ, смело 

можно утверждать перспективность данного проекта.  

 Учитывая диапазон рассматриваемой темы, широту и глубину поставленных проблем, 
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можно предполагать об улучшении социально-экономической структур села, за счет 

развитие туризма а нашем регионе.  

Abstract 

 

This scientific project is guided for learning physic-geographical particularities of district 

Ashutas. The district was described fullness with   physic-geographical point of view. The 

scientific work will guide for improving ecosystem of district, discounting organization and 

opening new natural parks and reserves, in connection with development of the hypothesis of our 

region as tourist zone. After a close analysis of called on work, boldly possible confirm future 

given project. 

 Taking into account ring range of the considered theme, width and depth of the delivered 

problems, we may suppose about  

improvement social-economic structures of the village, for account development of tourism in 

our region. 

Ашутас аймағы Шығыс Қазақстан облысы, Кҥршім ауданына қарасты Зайсан 

қазаншҧңқырының шығысында Қара Ертістің оңтҥстік жағалауында шығыстан батысқа 

қарай созыла орналасқан, ҧзындығы – 7,5 км,  ені – 5 км.  

Топографиялық картада Ащытас деп қарастырады, сондықтан Ашутас сҿзінің 

мағынасы қазақ тілінен аударғанда ащы, қышқыл деген мағынаны білдіреді [1].  

Кҥршім ауданынан 155 км қашықтықта «Ашутас» - геологиялық 

(палеоботаникалық) табиғат ескерткіші орналасқан. Мақсаты: ҥштік кезеңінің жалпақ 

жапырақтары флорасының тҥзілімдерін қорғау ҥшін қҧрылған. Тҥзілімдер ежелгі 

ҿсімдіктердін 79 тҥрінен тҧрады жҽне олардың 45 тҥрі басқа жерде кездеспейді [2].  

 

 
 

Сурет 1 Картада Ашутас аймағы 

Қазіргі геоморфологиялық процестер бедердің морфологиясын, денудацияның 

даму деңгейін анықтайды жҽне территорияның топырақ тҥзілуіне, табиғи су ағынына, 

экологиясына ҽсер етеді. Территорияны жан-жақты зерттеу маңызды. 
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Ең алғашында мені қызықтырғаны Ашутастың кешкі жҽне таңертеңгі кҿрінісі 

болды. Отбасымызбен бір кҥндік жорыққа керекті қҧрал-жабдықтарымызды жинақтап 

2012 жылдың жаз айында таңертеңгі салқында жеңіл кҿлікпен жолға шықтық. Жол 

бойында ҽкем ҿз білетінін ҽңгімеледі. Сағат жетілерде Ашутас аймағына тоқтап, ҽсем 

табиғатын біраз тамашалап жолды ары жалғастырдық. Ол кездегі Ашутастың бейнесі 

алтын тҥстес сары еді.  Қайтар жолда, яғни кеш тҥсе аймақтың қызыл туске енгенін 

байқадым. Сҧрақ туындады ненің ҽсерінен аймақтың сыртқы бейнесі қҧбылып отырады. 

Осы сҧрақтың жауабын анықтауды тҿменгі сыныптарда оқып жҥргенімде осы тақырыпта 

жоба жазуды мақсат етіп қойдым. Алғашқы зерттеуімдеосы ҿңірден басталды. 

 

 
Сурет 2 Ашутастың кешкі кҿрінісі 

 

АШУТАС АЙМАҒЫНА ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА 

1.1 Геологиялық даму тарихы мен жер бедері 

Зерттеу кезеңінің алғашқы кезеңінде тақырып таңдалынып, бекітілді. 

Географиялық орнын, қайда орналасқанын карта кҿмегімен анықтап, кейінгі жҧмыс 

кітапханамен жалғасты. Ашутас аймағы туралы Прокопов Константин Павловичтың 

«Ашутас» атты кітабының негізінде аймақты географиялық тҧрғыдан оқуға мҥмкіндік 

туды. Жҧмыстың ҽдістемелік негізіне ғылыми баспалардан жарық кҿрген ғылыми 

еңбектер, мақалалар мен зерттеу жҥргізгенде жинаған мҽліметтер алынды. Осы аймақтың 

флорасы мен фаунасын зерттеп ғылыми тҧрғыдан негіздеген ғалымдар - В. В Резниченко, 

Н.Н Беляев, А.Н Седельников жҽне биология ғылымдарының кандидаты,  доцент, ВКГУ 

профессоры Прокопов Константин Павлович т.б еңбектері қолданылды. Жоба Ашутас 

ҿңіріне арналған кітаптың негізінде жазылды.  

Аймақтың географиялық орнын анықтаған соң, аймақты зерттеуге жетекшім 

Шынар Адылдабековнамен 2012 жылдың қазан айында зерттеуді бастадым. Алғашқы 

маршрутымыз Боран елді мекенінен басталып Жиделі ауылынан 3 км арақашықтықта 

орналасқан Ашутас аймағы негізгі зерттеу нысанымыз болды.  

Боран елді мекені          Жиделі елді мекені Ашутас  аймағы 

Маршрут тҥрі: танымдық мақсатта, ғылыми зерттеу бағытында 

Мезгілі: жыл бойы (кҿктем, жаз, кҥз кезінде кешенді далалық зерттеу, ал қыс 

кезінде алынған материалды ҿңдеу, жҥйелеу, негізгі мҽліметтерді жинақтау) 

Кҿлік тҥрі: барлық кҿлік тҥрі қолайлы (жеңіл автокҿлік). 

Қатысқандар саны: 3 

Мақсаты: тау жыныстарының қҧрамын зерделеп, жер бедерінің тҥрлі сипатта 

болуын анықтау. 

Негізгі пункт:  Боран ауылдық елді мекені.  

2-ші пункт:  Жиделі ауылдық елді мекені 
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3-ші пункт:  Ашутас аймағы 

 
Сурет 7 Ашутас аймағында 

Ашутас аймағы негізінен мҥжілген жҽне тегістелген қыраттардан тҧрады. Жер 

бедерінің қалыптасуында жыныстардың жату бағыты мен ҥгілу процесі басты рҿл 

атқарады. Сондықтан қырат мҥжілген, кей жерлерінде жазыққа жалғасады. Аймақ 

негізінен ҽктастан, гипстан тҧрады жҽне етегінен жоғары ҿрлеген сайын тҥрлі тҥске 

енетінін келесі суреттен кҿруге болады.  

 
Сурет 8 Ашутас аймағы 

Аймаққа далалық жҽне геологиялық барлау негізінде келесі мҽліметтер 

жинақталып, сипатталды. Аймақ аккумуляциялық жҽне эрозиялық бедер пішіндерінен 

тҧрады. Аллювийлік жазықтар Қара Ертіс ҿзенінің атырауында қалыптасқан. Қҧрамы 

қҧмдардан, қиыршық тастардан-малтатастардан, қҧмдақтардан, саздақтардан тҧрады, 

шҿгінділерінің қалыңдығы 10 м-ге жетеді.   

Жазықтың беткі бҿлігі тегіс емес, кҿптеген арналар кездеседі. Қара Ертіс 

атырауының беткі бҿлігінде жағалаулық жалдар кездеседі. Жалдардың бағыты солтҥстік-

шығысқа бағытталған меридионалды бағытта созылып жатыр. Сыртқы кҥштердің 

ҽсерінен аймақтың қазіргі бедері қалыптасқан [3].  
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Яғни, Ашутасты қҧрайтын тау жыныстары жауын-шашын, қар суына тҿзімсіз 

келеді. Соның салдарынан аймақта жыралар пайда болады жҽне сыртқы пішіні ҥлкен 

ҿзгеріске ҧшырайды. Негізін сазды жҽне саздауытты қҧм қҧрайды, ал жанбыр жауып 

кеткен жағдайда адам жҥргісіз жерге айналады. Ең негізгі қасиеті де осында жатыр [4].  

Аймақ палеозой кезеңінде қалыптасқан. Аймақтың қҧрылысы екі қабаттан тҧрады 

– палеозойлық жҽне оның бетінде жатқан жас шҿгінді жыныстардан тҧрады. 

Кесте 2 Геологиялық қҧрылысы 

Палеозой Кайнозой 

Бор  Палеоген, неоген 

саздақтардан, қҧмдақтардан, қҧмды 

қиыршық тастардан жҽне қиыршық тасты-

малтатасты шҿгінділерден қҧралған 

қызғылт сазды жҽне қҧмды-сазды 

шҿгінділерден тҧрады. Осы жерлерде 

биіктігі, сазды тақырлар мен сорларға 

бҿлінген. Грунтты сулар жер бетіне жақын 

орналасқандықтан жҽне тҧзды шҿгінділер 

кҿп кездесетендіктен бҧл территорияда 

сорлар кҿп таралған. 

 
Аймақтың тау жыныстарының ар тҥрлі болып келуі тау жыныстарын қҧрайтын 

геологиялық қҧрылысына байланысты [5].  

Бедер тҥзуші процестер генетикалық жағынан тҿмендегідей типтерге бҿлінеді: 

эолдық,  ҥгілу процестері. 

 

Кесте 3 Ашутастың бедерін тҥзетін процестер 

Процестер  

Эолдық Ҥгілу 

Жел ҽрекетіне байланысты  Табиғи факторларға байланысты  

Жауын-шашын аз болады, қатты 

желдер жиі болады, ҿсімдік жамылғысы 

жоқтын қасы, тау жыныстарының 

физикалық ҥгілуі басым болады 

Қалыптасуына алдымен жоғарғы 

температура  мен мол ылғал жҽне тегіс бетті 

жазық қолайлы. 

 

Жер бедерін қалыптастыруда екі ҥрдіске салыстырмалы тҥрде сипаттама берілді 

[6]. Осы екі ҥрдістің салдарынан Ашутастың сырт келбеті ҿзгеріске тҥседі. 

Жер бедерінің қалыптасуында жыныстардың жату бағыты мен ҥгілу процесі басты 

рҿл атқарады. Жер бедері мен тау жыныстарына салыстырмалы тҥрде анализ жасалды.  

           Кесте 4 Аталған нысандардың жер бедері 

Жер бедері 

 

Боран Жиделі Ашутас аймағы 

Жазықты Жазықты, ойысты 
Қыратты, малтатасты, 

сазды, шҿгінді 

 

Кестеде кҿріп отырғанымыздай, жер бедерлері де ҽртҥрлі болып келеді. Жоғарыда 

айтып ҿткендей, тау жыныстары сыртқы кҥштерге тҿзімсіз келеді. Негізін сазды жҽне 

шҿгінді жыныстар қҧрайды. Аймақтың жер бедерінің ҽртҥрлі болып келуін келесі 

суреттен кҿреміз.  
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Сурет 9 Ашутастың бедері 

Саздық эрозиялық шҧнқырлар мен жыралардан тҧратын, тақырлар мен бҿлінген 

жер бедері пішіндерімен ерекшеленеді.  

Зерттеу барысы кезең-кезеңімен жалғасты.Тау жыныстарының бірі ҽктас пен 

гипсты зерттеу барысында осы аймақтан кездестірдім. Сонымен қоса, ҽртҥрлі 

сазбалшықтан тҧратындығын да білдім.   

Геологиялық барлау негізінде тау жыныстарының тҥрлері анықталып, белгілі 

болды: әктас пен гипс. 

Зерттеу барысында аймақта гипстың негізгі қоры Ашутас аймағында таралғаны 

анықталды. Негізін алебастр қҧрайды. Алебастр (грекше ἀλάβαστρος - кҥйдірілген бор) — 

минерал, гипстің қардай ақ ҧсақ тҥйіршікті тҥрі, қҧрылыс гипсі, байланыстырушы тҧтқыр 

материал. Ол табиғи гипсті (ЦаСО4 2Һ2О), ангидритті (ЦаСО4) жҽне кейбір қҧрылыс 

ҿнеркҽсібіндегі қалдықтарды 140-190
0
С температурада кҥйдіріп, ҧнтақтау нҽтижесінде 

алынады. 

Шаруашылықтағы маңызы: алебастрдан сылақ езбесі, қҧйма қалыптары, 

қҧрылысқа қажетті бҿлшектер, гипстік қҧйматас, едендік тақта, жасанды мҽрмҽр 

ҽзірленеді. Алебастр медицинада сынықты емдеу кезінде пайдаланылады. Қағаз, бояу, 

металл, цемент ҿндірісінде қолданылады [7]. 

Іске асырған: ауыл тҧрғыны аймақ маңында орналасқан елді мекендерді тҧрмысқа 

қажетті шикізатпен қамтамасыз еткен. Мысалға,  сылақ езбесі ретінде. Жиделі ауылдық 

елді мекенінде тҧратын ( ауызша дерек негізінде жинақталды) тҧрғын бірнеше жыл бойы 

сылақ езбесін дайындап, тҧрғындарды дайын езбемен қамтамасыз етіп отырған. Кейін 

келе ауаны ластаушы кҿздің бірі ретінде қарастырылып, аудандық газет бетінде мақала 

болып басылды. Осы мақаладан кейін сылақ езбесін дайындау тоқтатылды

 
                                а) б) 
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Сурет 10Ашутаста – гипс пен ҽктас 

Сыртқы кҥштердің ҽсерінен қазіргі бейнесі қалыптасқанына дҽлел болады таудан 

аққан қысқы жҽне жазғы сулар мен желдің жиі соғуы. Соның салдарынан ҽр тҥрлі пішінге 

енген, кей жерлерінде жыралар да кездеседі.  

 
Сурет 11 Ашутастың бедері ҿзгеруде 

 

1.2 Гидроклиматогендік және биогендік компоненттері 

«Ашутас аймағы сирек кездесетін жҽне эндемиктік ҿсімдіктер жамылғысымен 

ерекшеленеді» -деген, филология ғылымдарының кандидаты, Шығыс Қазақстан 

облысының доценті Светлана Царегородцева тҧжырымы мен дҽлелдеуінде. Аймақта 

магнолия, лавар жҽне мҽңгі жасыл субтропикалық ҿсімдіктер тараған.  Аталған ҿсімдіктер 

тек субтропикалық климаттық белдеуде ғана ҿседі. Бҧның дҽлелі, аймақта 25 жыл бҧрын 

субтропикалық белдеу болғанын дҽлелдейді.Аймақ қоңыржай климаттық белдеуде жатыр. 

Жыл сайын тҿрт мезгілдің қайталанып отыруымен ерекшеленеді.  
Кесте 5 Аймаққа физикалық-географиялық сипаттама 

     Климаты топырақ-ҿсімдік 

жамылғысы 

     континенталды территорияның 

климатына, бедер пішіндеріне 

топырақ қҧрушы қабаттарының 

жыныстарына байланысты. 

Климатына ҽсер ететін факторлар 

 

Топыра

қ тҥрі 

Таралған 

ҿсімдік 

Мҧхиттар

дан қашықтығы 

Географ

иялық 

орналасуы 

Территория

сының 

орографиясы 

Ашық 

каштанды 

жусанды

, бҥйіргенді, 

дҽнді-дақылды, 

жусанды 

Жауын-шашын  Сор 

жҽне сортаң 

жусан 

жҽне жусанды 

тобына 

жататын 

ҿсімдіктер. 

 

 Қара 

топырақ 

шабынд

ықтар, 

жайылымды, 

далалық жҽне 

тҥрлі 

шҿптесінді-ақ 

селеулі 
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далалық, 

бҧталы 

ҿсімдіктер 

Жыл бойында 180-200 мм Каштан

ды  

Ақ 

селеулі, 

бетегелі, 

бҧталы 

ҿсімдіктер. 

 

Жауын-шашынның біркелкі тҥспеуі кҿктем 

айларында ауа температурасының шҧғыл кҿтерілуі 

қардың тез еруіне ҽкеп соғады да, бҧл процесс 

жыралардың пайда болуына, сыртқы пішінінің 

ҿзгеруіне ҽкеледі. 

 
Кестеде физикалық ерекшеліктері берілді. Климатына жҽне топырағына 

байланысты ҿсімдік жамылғысы қалыптасқан [8].  

 
 а) б) 

Сурет 12 Топырақ жамылғысы 

 

Топырақ тҥрлерін анықтап, сипаттама бердім. Ашутас аймағы маңындағы қара 

топырақтар біркелкі таралмаған, беткейдің бҿлшектенген жерлерінде, борпылдақ 

карбонатты ормандарда жҽне аймақтың оңтҥстік-шығысындағы орманды саздақты 

топырақ қҧрушы жыныстарда қалыптасқан.  

Қара шірінді қабаттың 50-80 см қалыңдық аралықтарында қҧрылған. Қара 

топырақтар жақсы су ҿткізетін, тҥйіршікті-тҥйіртпек қҧрылымды, қара шірінді 

горизонттарында басым.  

Біраз бҿлігін таудың каштанды топырақтары алып жатыр. Олар саздақты топырақ 

қҧрушы жыныстарда, ҥшкіртасты шеміршектерде, биік тау алды жазықтарда таралған.  

Қара шірінді қабаты каштан тҥсті болып келеді, тҿмен қарай ашықтай тҥседі. 

Қалындығы жоғары горизонтта 2,5-3,5%. Қазіргі уақытта бҧл жерлер жайылым ретінде 

пайдаланылады.  

Аймақта жақсы таралған тағы бір топырақ тҥрі-ашық-каштанды топырақ. Ашық-

каштанды топырақ тау алды жазықтарының жер асты сулары тҿмен жатқан жерлерінде 

таралған.  

Қалыңдығы   100-150 см болып, кҿне аллювийлік жҽне аллювийлік-пролювийлік 

шҿгінділерінде, сол сияқты аз сазданған жыныстарда қҧралған. Бҧл топыраққа сортандану 

жҽне жҥйелік тҽн, қалындығы аз, дамуы нашар болып келеді. 

 Топырақтың механикалық қҧрамы ҽртҥрлі-нашар сазданған, ойпаттың солтҥстік-

батысында қҧмдақты, оңтҥстік бҿлігінде қатты сазданған. Жоғарғы горизонттағы ашық-

каштанды топырақтарда қарашірінді 2,2% қҧрайды.  

Топырағы қара, каштан жҽне ашық каштан тҥрлері бары бізге белгілі болды. 

Барлық жайылым жерлер шабындық жерлер ретінде пайдаланылады. Тҿбешіктердің 

беткейлерінде жҽне тҿбе аралық тҿмен жерлерде ойпаттың қҧмды массивтерде қамысты, 

жусанды,жыңғыл жусанды, теріскейлі жусанды қияқшалар таралған [9].  
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Сурет 13 Теріскейлі жусанды қияқша 

 

Негізгі ҿсімдігі теріскейлі жусанды қияқша жҽне дҽнді-дақылды жусанды, 

бҥйіргенді  болып табылады.  

Қорытындылайтын болсақ, аймақтың негізі субтропикалық климаттық белдеуде 

қалыптасқан, кейін уақыт ҿте келе қоңыржай белдеуге ауысқан. 

Таралған топырақ тҥрлері қызыл, каштанды, қара топырақ тҥрлері басым. 

Шабындық жҽне мал жайылымы ретінде пайдаланылады.   

Ашутас аймағының орографиялық ерекшелігі қоршап жатқан таулардан,  

ҿзендердің таралуынан жҽне бағытынан, климаттық факторлардың ҿзгеруінен, топырақ 

жҽне ҿсімдік жамылғысының дамуынан кҿрінеді.  

Тақырып аймақтың физикалық географиялық ерекшелігі, зерттеу барысында 

белгілі болған ерекшеліктер: 

1) палеозой жҽне кайнозой кезеңдерінде қалыптасқан; 

2) негізгі тау жыныстары: ҽктас, гипс; 

3) субтропикалық климаттық белдеудің 25 млн жыл болғандығын дҽлелдейді 

магнолия, лавр; қоңыржай климаттық белдеудің негізгі ерекшелігі ырғақтылық 

заңдылығымен тҥсіндіріледі; 

4) топырақ жамылғысы ерекше кызғылт каштанды, каштанды, сор жҽне сортаң, қара 

топырақтан тҧрады; 

5) Ең бір ерекшелігі жаңбыр жауған кезде адам жҥргісіз жерге айналуы; 

6) Бедер пішінінің ҿзгеруіне эолдық жҽне ҥгілу процестері ҽсер етеді; 

7) Басты жаңалық – Аймақ географиялық тҧрғыда алғаш рет зерттелді.  

Ашутас ҿңірінің физикалық-географиялық ерекшеліктерін жҥйелеп, қорытындылай 

отырып тҿмендегідей ғылыми ҧсыныстар берілді.  

Ҧсыныстар:  

- Ашутас аймағы негізгі туристік нысандардың бірі ретінде қорғауға алынуы тиіс; 

- Ҿлкетану сабағында оқушылардың елді-мекенді танып білу мақсатында (іскерлік-

ғылыми, танымдық), табиғатты қорғауға жҽне сақтауға байланысты іс-шаралар 

ҧйымдастырылуы қажет; 

Қорытындылай келе, бар байлығымызды бағалай білу болашақ ҧрпақ біздің 

қолымызда! 
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Международный опыт развития агротуризма и возможности его использования в 

казахстанских условиях 

 

Статья изучает мировой опыт внедрения и развития агротуризма. Отмечает 

специфику развития в региональном измерении по этапам, раскрывает понятие 

агротуризм, связанное с региональными и социально-экономическими предпосылками. 

Отвечает на вопросы возможностей применения опыта других стран в Казахстане по 

развитиюдостаточно инновационного явления в туристской отрасли Казахстана. 

Авторы определяют концепции развития агротуризма в Казахстане и факторы, 

способствующие его эффективному развитию на основе сравнительного анализа. 

Ключевые слова:агротуризм, сельское хозяйство, туристско-рекреационный 

потенциал, эффективный инструмент, концепция агротуризма, региональные условия, 

агрофестиваль, событийный туризм, исторические усадьбы. 

 

Introduction 
 

Агротуризмгеографически привязан к определенным территориям, поэтому 

выработка теоретико-методологических основ для его развития связана с разработкой 

понятийной концепции «агротуризма»всоответствии с региональными условиями и 

социально-экономическими предпосылками.В связи с этим очевидно, что концепции 

«агротуризма» могут значительно отличаться в разных странах в зависимости от подходов 

специалистов к этому виду деятельности.Исходя из существующего множества 

определений, агротуризм можно рассмотреть с геодемографической точки зрения, где 

агротуризм – это туризм за пределами городской черты на территории с низкой 

плотностью населения. А с рекреационной точки зрения (организации производства 

mailto:arna.76@mail.ru
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туристского продукта) – это набор разнообразных услуг, начиная с проживания в 

сельском доме, природоориентированных видов досуга. 
Франция заслуженно считается лидером агротуризма в Западной Европе. Ежегодно 

Францию посещают более 7 млн. туристов, предпочитающих отдых в сельской местности 

[1]. Основные направления специализации агротуризма во Франции – винный и 

гастрономический туризм. В прибрежной зоне агротуризм оптимально сочетается с 

пляжным туризмом.Отличительной чертой агротуризма во Франции является большое 

разнообразие предлагаемых туристам видов отдыха. Активная государственная 

поддержка агротуризма во Франции имеет целью сохранение и развитие освоенности и 

комфортности проживания на сельских территориях, занимающих значительную долю 

общей площади страны. В соответствии с принятой в стране методикой к агротуризму 

относят только отдых в поселениях с численностью проживающих менее двух тысяч 

человек, занимающих около 80% общей территории. 

Италия составляет достойную конкуренцию Франции в сфере агротуризма. 

Несмотря на более высокую по сравнению с Францией стоимость предоставляемых услуг, 

численность туристов, ежегодно выбирающих сельский отдых в Италии, составляет не 

менее 2 млн. человек. В качестве основных средств размещения агротуристов в Италии 

используются агриколы (agricola) и массерии (masseri). Также особенностью агротуризма 

в Италии является регламентируемое законом обязательство фермерского хозяйства, 

принимающего туристов, не прекращать сельскохозяйственного производства. 

В Германии функционирует около 10000 предприятий агротуризма, входящих в 

региональные и федеральные ассоциации и объединения сельского туризма. В основе 

такой политики лежат как экономические факторы, так и стремление максимально 

поддерживать культурную самобытность сельской местности. Также в силу этих причин 

агротуризм в Германии часто непосредственно смыкается с событийным туризмом. 

Народные праздники, ярмарки, фольклорные фестивали и многие другие событийные 

мероприятия становятся традиционным компонентом сельского отдыха. 

В Англии в агротуризме работает свыше 25 тысяч малых предприятий, обеспечивая 

занятость около 400 тысяч человек [2]. Здесь, как и в Германии, имеет место 

преимущественная ориентация на совместное проживание туристов и владельцев 

агротуристических хозяйств. Серьезное внимание в Англии уделяется экологическому 

воспитанию, поэтому агротуристические хозяйства часто обустраивают специальные 

площадки для молодняка домашних животных, позволяя детям ухаживать за ними. 

Большой популярностью у иностранных агротуристов пользуется Испания, их 

количество ежегодно составляет более одного млн. человек, превышая численность 

внутренних туристов. В Испании наиболее распространенной формой размещения 

агротуристов являются сельские гостиницы, располагающиеся в больших поместьях, 

фермах (granfinca), исторических усадьбах (fincahistórica).  

К так называемой «второй волне» развития агротуризма эксперты относят страны, 

в которых наряду с экономическими (стремление поддержать сельскохозяйственную 

отрасль) и социально-психологическими причинами (повышение привлекательности в 

сознании туристов сельского отдыха) на первый план вышли экологические факторы, 

связанные с необходимостью снижения нагрузки на природную среду и культурно-

исторические центры, традиционно привлекающие большие потоки туристов. К этой 

группе стран принято относить Кипр, Грецию, США и др. Главной особенностью 

развития агротуризма в этих странах стало то, что, опираясь на опыт стран-лидеров в этой 

области, здесь изначально присутствовал высокий уровень централизации решения 

данной проблемы на уровне государственных структур. 

Типичным примером такого подхода к развитию агротуризма является Кипр. С 

этой целью был осуществлен комплексный анализ возможных новых направлений 

развития туризма, результатом которого стала выработанная государственная программа 

развития агротуризма в стране. В 1995 году была создана Кипрская агротуристическая 
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компания. В настоящее время более 60 зарегистрированных агротуристических хозяйств 

предлагают полноценный отдых в сельской местности [3]. 

К «третьей волне» развития агротуризма обычно относят страны Восточной 

Европы, позднее вступившие в ЕС и ставшие преемниками ее опыта в этой сфере. Помимо 

государственной поддержки, развитию агротуризма в этих странах способствовала 

существенная финансовая помощь со стороны Евросоюза. 

Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется 

недостаточным уровнем развития агротуризма и туризма в целом. Его доля в ВВП 

(подсчитываются только услуги по проживанию и питанию) составляет около 0,9%. Рост 

спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 2000 по 

2007 гг., в 2017 году прирост количества посетителей по сравнению с 2010 годом составил 

65,5%.  Общее количество всех иностранных резидентов, которые въехали в Казахстан в 

2016 году, составило 6 509,4 тыс. человек, что на 1,2% больше, чем в 2015 году. 

Большинство иностранных резидентов прибыло из трех соседних стран: Республики 

Узбекистан (37,8%), Российской Федерации (24,4%) и КыргызскойРеспублики 

(20,7%).Основными причинами приезда были частные визиты (75,4%), в то время как 

служебные поездки составили (16,2%), с целью туризма – менее 1%. [4]. 

В 2017 году было совершено 5279 поездок в Казахстан и большая часть из них 

приходилась на деловые и профессиональные цели, туристические цели также остались в 

стагнационном положении. Однако, количество выехавших за границу граждан 

Республики Казахстан в 2017 году составило 9 755,6 тыс. человек, что на 15,8% меньше, 

чем в 2016 году и на 54,1% больше чем поездки, совершенные в Казахстан. На 

международные поездки казахстанцы тратят 1,6 млрд. долларов США, включая 

туристские, бизнес и иные поездки, в то время как по той же статье нерезидентам оказано 

услуг на 1,5 млрд. долларов США. [5]. 

      Таким образом, на протяжении многих лет платежный баланс страны по статье 

"Поездки" является отрицательным и составляет порядка – 109,3 млн. долларов США. 

      Казахстан остается "туристским донором" для таких стран как Турецкая 

Республика, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, 

Королевство Таиланд, где интенсивно развивается индустрия туризма, создаются новые 

рабочие места, улучшается структура платежного баланса и растет благосостояние 

населения. 

      Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представляет потерю доли 

бизнеса для туристских дестинаций и объектов размещения в Казахстане, поэтому 

закономерно предполагать, что с качественным развитием туризма в республике 

определенное количество отечественных туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, 

отдадут предпочтение казахстанским туристским дестинациям, осуществляя расходы на 

туризм в пределах страны. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 

      Вышеуказанные тенденции являются долгосрочными и как показывает 

практика внедрения Концепций государства по развитию отрасли, основанных на данных 

тенденциях, пока она не является успешной. Однако существуют методы развития 

отрасли более перспективные и экономически эффективные, а главное малобюджетные, 

краткосрочные и имеющие все предпосылки для успешного экономического развития. 

В соответствии с «Концепцией развития туристкой отрасли Республики Казахстан 

до 2023 года», агротуризм является относительно новым и перспективным направлением, 

предполагающим формирование и предоставление приезжим гостям комплексных услуг 

по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и 

спортивных мероприятий, рыбалки и охоты, приобретению знаний и навыков, а также 

возможности занятия активными видами туризма в сельской 
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местности[6].Привлекательными чертами агротуризма являются чистый воздух, домашняя 

атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт. Это 

мощный инструмент охраны окружающей среды, способствующий вовлечению в этот 

процесс местного населения, для которого бережное отношение к природе станет 

экономически выгодным. В областиагротуризма, согласно Концепции, будут приняты 

следующие меры:введен понятийный аппаратагротуристской деятельности, в т.ч. понятия 

сельского туризма ("агротуризма"), популяризация и пропаганда "агротуризма", 

развитиеагротуристских объектов в сельской местности: гостевых домов, 

специализированных частных отелей в форме стилизованных "агротуристских деревень", 

"рыбацких и охотничьих деревень" и т.д.Однако Концепция умалчивает о необходимости 

введения более конкретных и действенных мер по развитию агротуризма, более того 

отсутствует анализ данного направления в туризме, не определены условия и 

предпосылки развития, не раскрыты действия по популяризации агротуризма и главное не 

учтен тот опыт, который уже реализован а некоторых областях Казахстана. Так, в 2004 

году КТА было запущено четыре пилотных проекта, профинансированных фондом 

«Евразия» в четырѐх регионах: Лепсинске, Жабаглы,Катон-Карагае и Риддере. В этих 

регионах были созданы экосайты (деревни, в которых жители принимают гостей согласно 

концепции  агротуризма). В 2014 году в Восточно-Казахстанской области началась 

реализация проекта «Золотой Алтай – богатство для развития региона». Во главе проекта, 

направленного на развитие агротуризма на Казахстанском Алтае – ассоциация 

MachaonInternational (Словакия), при финансовой поддержке Европейского союза. Срок 

реализации три года: февраль 2014 – февраль 2017. Основная цель: инициировать и 

запустить процесс создания рынка туристских услуг силами местных жителей и 

заинтересованных партнѐрских организаций.Проект выполняется в деревнях, 

находящихся на территории Катон-Карагайского национального парка и в окрестностях 

Западно-Алтайского заповедника.В рамках «Дорожной карты развития туристкой отрасли 

Восточно-Казахстанской области на 2015–2017 годы» реализованы 14 проектов, из них 11 

в сельской местности, что позволило увеличить количество занятых в данной сфере 

людей. Наиболее масштабные и яркие проекты агротуризма в Восточно-казахстанской 

области это проектыэтонофестиваль«Убинские распевы» иленд-арт-симпозиум 

«Кочевник». На фестиваль приехали порядка 400 гостей не только из Казахстана, но и из 

Беларуси и России.[7].В 2018-2019 годах продолжаются агро и этнотуристические поездки 

врусскую деревню с изучением истории старообрядчества и в казахский аул в семью 

потомственного беркутчи для знакомства туристов с жизнью кочевников, проводимые 

турагентством Валерии Топольняк.  

 
RESULTS 

 
Мотивация развития агротуризма в Казахстане: связанна, в первую очередь, с: 

ухудшением экологической и психологической обстановки в крупных городах; 

стремлением отдыхать на экологически благоприятных территориях; возрождением 

интереса к элементам традиционной народной культуры: образцам народной архитектуры, 

кухни, ремеслам, фольклору; роста интереса к посещению сельской глубинки как элемент 

ностальгии по крестьянской соборности; поиска новых источников улучшения 

финансового положения сельских жителей; стремлением к расширению сферы общения; 

ужесточением конкуренции в традиционных сферах инвестиции на селе; поиском новых 

сфер и объектов инвестирования. 

Задача агротуризма дать импульс развитию отдельных сельских поселений, 

повышению уровня доходов их жителей, пресечению миграционного потока из села в 

город за счет создания дополнительных рабочих мест, снижения социальной 

напряженности на селе путем организации нового специфического сектора местной 

экономики. Согласно данным официальной статистики, почти половина населения 
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Казахстана живет в сельской местности, а уровень бедности сельчан превышает городской 

уровень более чем в 3 раза.  

В связи с этим требуется создание большого числа туристических объектов, не 

крупных по размерам, с хорошо организованным сельским хозяйством 

(растениеводством, животноводством) и личным подсобным хозяйством владельцев 

гостевых домов, а также обустроенной туристической инфраструктурой при строгом 

соблюдении международных санитарно-гигиенических стандартов и мер безопасности 

туристов на отдыхе. Экономическая выгода для сельских районов от развития 

агротуризма заключается в возможности использования в туристском бизнесе людей 

старше трудоспособного возраста, которые в структуре сельского населения 

составляют 31%.  В агротуризме, в первую очередь должны быть заинтересованы мелкие 

хозяйства, поскольку услуга в структуре затрат имеет более высокую долю добавленной 

стоимости.  

В связи с вышесказанным, нами были разработаны основные концепции развития 

агротуризма в Казахстане. 

 

 

  

Таблица 1  

Основные концепции развития агротуризмав Казахстане. 

  Концепции агротуризма Описание Инструмент  

  Организация агротуризма 

на базе 

малого семейного 

гостиничного хозяйства, усадеб. 

Частные 

микрогостиницы на 

базесуществующего в сельской 

местностижилого фонда, 

сельскохозяйственных и 

специализированных 

объектов 

Ферма. 

Пасека. 

Рыболовецкое 

хозяйство. 

Спортивный центр. 

Кемпинг и др. 

  

  

   

   

  

Строительство крупных и 

средних 

частных агротуристических 

объектов всельской местности 

Специализированные 

частные отели, 

центры 

Культурно-

этнографический центр. 

Стилизованная 

агротуристическая 

деревня 

  

   

  Создание 

сельскохозяйственных парков в 

фермерских хозяйствах и сельско-

хозяйственных кооперативах 

Демонстрация приемов 

национального 

сельскохозяйственного 

производства 

Агролесомелиорацио

нный парк 

   

    

Источник: составлено авторами 

CONCLUSIONS 
 
Таким образом, мировая практика убедительно демонстрирует возрастающее 

значение агротуризма как в системе туристической индустрии, так и экономики в целом. 

Быстрый рост данного сектора туристской индустрии, который по данным исследований 

составляет до 6% в год, обеспечивается следующими факторами: 

 агротуризм выступает в качестве эффективного инструмента 

реструктуризации сельского хозяйства в условиях перепроизводства 

сельскохозяйственной продукции и возрастающей конкуренции за счет перевода части 

аграрного бизнеса из сферы производства в сферу услуг; 

 агротуризм способствует нивелированию различий в уровне жизни 

сельского и городского населения, преодолению бедности; 
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 благодаря агротуризму появляются новые возможности сохранения 

культурной идентичности, поддержания и развития национальных традиций и укладов 

жизни; 

 агротуризм соответствует запросам значительной части современных 

туристов, являющихся носителями экологических ценностей, стремящихся на время 

отпуска покинуть урбанистическое пространство города и приобщиться к природе и 

истокам национальной культуры как своей страны, так и других государств. 

Наряду со странами, имеющими положительный опыт агротуризма, появляется 

множество стран, активно впитывающих этот опыт и имеющих уже значительные 

достижения в этом виде деятельности. К таким странам относятся Индия, Китай, Грузия, 

Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Россия и многие др. страны.Во многих 

зарубежных странах агротуризм – это достаточно зрелое туристическое направление, 

прошедшее определенные стадии развития и становления, а следовательно, имеющее 

ценный опыт, который необходим для развития агротуризма в Казахстане. 
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Аннотация 

ШҚО-да туристік бизнестің дамуы тҧрғысынан ҿте керемет аудан  

болып табылады.Кҥршім ауданы туризмді дамыту аймағы болып 

табылады.Кҥршім ауданы  физикалық-географиялық тҧрғыдан сипатталып, 

туристік тартымдылығы қарастырылған.   

Курчумский район является зоной развития туризма. Курчумский 

район физически и географически характеризуется туристической 

привлекательностью. 

Abstract 

The Kurchum district is a tourism development zone. The Kurchum 

district is physically and geographically characterized by tourist attractiveness. 

 

 

Tourism in the Kurchum district 

East Kazakhstan is called the Pearl, the second Switzerland, an 

incredibly amazing in beauty and a very promising place in terms of developing 

the tourism business. 

In the region, occupying 283.3 thousand square meters. km, or 10.2% of 

the country's territory, there are 24 nature protection zones, more than 600 

historical monuments and over 100 objects of tourist interest. 
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Kurchumskiy district is a developing tourism region. The territory of the 

district is characterized by a large variety of landscape - climatic zones and the 

presence of nature and culture monuments. ( picture 1). 

 

Picture 1 

On the territory of the region there are nature monuments of world 

importance: Markakol, Zaisan lakes, Irtysh river, habitat of argali, etc., which 

allows us to speak in general about the importance of the sphere for the 

development of the region. 

There are 3 priority types of tourism that are typical for this region: 

4. Ecological tourism; 

5. Beach tourism; 

6. Rural tourism 

―Ecotourism is nature-oriented tourism, including programs of 

environmental education awareness and implementation in accordance with the 

principles of environmental sustainability‖ 

Beach Tourism is travel for recreational, leisure or business purposes 

specifically      on beaches. 

Rural tourism an alternative way of thinking about tourism, based on 

the search for genuine sustainability and environmental care. 
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Kurchumskiy district is a mystical land of emerald lakes, sacred peaks 

and forests. Travelers from all over the world come here to touch places of 

power, to see with their own eyes the embodiment of old legends, and also to 

feel the spirit of the sacred region. The beauty of Altai is visible even in the way. 

For example, the Staroavstriyskaya Daroga (road) with steeps and alpine 

meadows.  

The road was built by Austrian prisoners of war during World War I, 

whence it got its name. Staroavstriyka leads travelers to the lake Markakol. The 

color range of lakes varies in the course of the day, from blue in clear weather to 

gray-black in overcast. There are a lot of fish in the lakes, and also in these 

places a large number of different birds.  

The only river flowing out of the lake is Kalzhyr. The river passes 

through a canyon valley with steep slopes. River flowing into the Black Irtysh 

near the village of Boran. Admiring our wonderful nature you can sail along the 

river by boat to the Black Irtysh. 

Sandy beaches, the possibility of fishing, beautiful nature, pleasant 

coolness of the water on hot summer days attract tourists to the banks of the 

Irtysh River. The Irtysh is interesting in that it leads among the longest 

tributaries (together with the Ob, they form a huge water system) on a global 

scale. Inferior to him the Missouri River, which ranks second. /3/ 

In the Kurchumskiy district, about 3 km from the village of Zhideli, on 

the right bank of the Black Irtysh there is a natural monument "Clay Hills 

Ashutas" (Ahchitas, this is how this name is written on topographic maps). 

―Ashutas‖ in Kazakh language means ―sour, alum stone‖. If you want to see the 

landscape that captures your soul and feel as if a time machine brought you 

millions of years into the past, then you should come to Ashutas Canyon. 

Here, before you, grow multicolored castles from multilayered sandy and 

clay rocks of the Paleogene epoch. All of them are oddly blurred by rains. 
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Greenish, gray, red-brown and yellow clays. At Ashutas, travelers find ferruginous 

pieces of wood, residues of plants. Among the rocks are well-preserved prints of 

leaves of plane tree, bamboo, hazel, walnut, which grew here no less than thirty 

million years ago.  

The towers, domes and castles of the from multi-storey multi-colored 

layers of sandy and clay rocks of Paleogene are Kiin Kerish.You are feeling like 

you're on Mars. (Picture 6). 

 

Picture 6 

But if you want to listen to the sound of the surf, sunbathe and swim, 

then welcome to the sandy coast of Lake Zaysan. Here the most remarkable 

place is the castle of mountain spirits canyon Shickelmes. 

 

Шолпанбаева Х.Ж., доцент кафедры « Финансы и кредит» 

Мусаханова Е.К. , магистрант 1 курса специальности « Финансы» 

 

Теоретические аспекты развития инвестиционных процессов 

 

      Аннотация 

The article discusses the theoretical issues of the development of investment processes, as 

well as approaches to the definition of investment. They represent a fundamental fact of 

production, create a supply of funds necessary for the creation of tangible and intangible 

benefits. 



102 
 

 

Инвестиционные процессы, опосредуемые соответствующими организационными 

структурами, являются в любой экономической системе катализаторами, 

движущей силой динамичного развития Инвестиционные процессы общественного 

производства.  

Теоретические аспекты развития инвестиционных процессов  

В статье  рассматриваются теоретические вопросы развития инвестиционных 

процессов, а также  подходы к определению ают инвестиции. Oни представляют 

сoбoй основополагающий фактop производствa, создают запас средcтв, 

необходимых для coздания материальных и нематериальных благ. Проблемы 

инвестирования традиционно находятся в центре внимания и относятся к числу 

приоритетных направлений исследования экономической науки. Наибoлее 

важными  задaчaми управления инвестиционной деятельностью различных 

объектов является изыскание инвестиционных ресурсов, эффективноe 

использование инвecтиционного пoтeнциала, обеспечение всем участникaм 

равного доcтупа к инвестиционным ресурсам, концентрация 

инвестициинвестиционного процесса. В условиях реализации форсированного 

индустриально-инновационного развития  Казахстана особое значение для 

дальнейшего развития экономики страны приобретй на важнейших направлениях 

развития экономики. Состояние инвестиционной сферы, фoрмирующей фактoры 

производства, определяет конкурентоспособность экономических сиcтем, 

позволяет воссоздать рациональную мoдeль оpганизации pасширенного 

воcпроизводства. В современный период интерес к этим проблемам обусловлен 

возросшим вниманием к вoпрoсам экoномического pоста, неразрывно связанным с 

процессами накопления. Поcледствия глoбaльнoго финaнcoвого кризисa в 

значитeльной cтeпени пoвлияли на передел мирового   рынка   кaпитала,   привели   

к   изменению   направлений   крупных   финансовых    пoтoков. В настоящее время 

стратегическим ориентиром Республики Казахcтан является именно 

конкурентocпособность промышленного производства, основанной на сильном 

внутреннем потенциале и высокой степeни интегрированности в мировую 

экономику. В этой связи исследования проблем регулирования  инвестиционного  

процесса  в  целях  бoлее  эффективного  использования  накопленных в стране 

финансовых ресурсoв,  привлечения  внешних  инвестиций  для  решения  

стратегических задач в долгосрочной перспективе, раскрытие значимости 

инвестиционных ресурсов в росте национальной экономики, занимают особое 

место. Фундаментальное значение инвестиционной сферы для экономики 

усиливается в условиях необходимости внедрения лучшей практики системы 

управления, позволяющей принимать перспективные бизнес-решения в целях 

значительного повышения эффективности и макроэкономической отдачи 

национальной экономики, поскольку, именно здесь складываются базовые 

структурные отношения, в основе которых заложены интересы участников 

инвестиционных процессов, формирующих мотивации принятия тех или иных 

инвестиционных решений. Следуeт также отметить, что в инвестиционной сферe 

закладываются определѐнные пропорции – между потреблением и сбережениями,  

между сбережением  и  накоплениями,  между  инвестированием и приростом 

капитального имущества, между затратами (вложениями) и отдачей (эффектом) от 

инвестиций. Термин   «инвестиции»  происходит  от  латинского  слова   «invest»,  

что  означает   «вкладывать» В переводе - долгосрочное вложение капитала в 

какие-либо предприятия, социально- экономические программы, проекты в 

собственной стране или за рубежом, с целью получения дохода и социального  

эффекта». В  соответствии с Законом Республики Казахстан «Об    инвестициях» 

«Инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного 
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потребления), включая предметы лизинга с момента заключения договора лизинга, 

а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического 

лица или увеличение фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности». «Инвестиционная  деятельность  –  

деятельность  физических  и  юридических  лиц  по участию в уставном капитале 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных 

активов, используемых для предпринимательской деятельности» . Субъектами 

инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, 

пользователи объектов инвестиционной   деятельности,   а   также   поставщики,   

юридические   лица   (банковские,   страховые и посреднические организации, 

инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические или 

юридические лица, в т.ч. иностранные, а также государства и международные 

организации. Объектами инвестиционной деятельности являются вновь 

создаваемые и модернизируемые фонды и оборотные средства во всех отраслях и 

сферах народного хозяйства страны, ценные бумаги, целевые денежные вклады, 

научно- техническая продукция, другие объекты собственности, а также 

имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 
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