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АЛҒЫ СӨЗ
Мемлекеттік тіл- белгілі бір мемлекет аясында саяси, әлеуметтік және
мәдени салаларда біріктіруші функция атқаратын тіл.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев «Халықаралық
тәжірибеге сүйене отырып, қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық
бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет. Мемлекеттік тілді тиімді
меңгерудің ең үздік , инновациялық-әдістемелік, тәжірибелік оқу құралдарын
әзірлеу керек» деген болатын.
Оқу- әдістемелік құрал ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен «Қазақ
тілі» пәнінің типтік бағдарламасына негізделіп, оқу құралының материалдары
кәсіби білім беру мамандығына арналған тақырыптар бойынша берілді. Мұнда
белсенді қатысымдық, практикалық бағыт - сөйлеу әрекетінің барлығын өзара
сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қатысымдық (функционалдық)
жүйемен меңгерту, мамандыққа бағыттап оқыту негізге алынған. «Кәсіби қазақ
тілі» оқу
құралының мақсаты- бүгінгі күн талабына сай, қазақ тілін
студенттерге сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгертіп, ауызша, жазбаша
сөйлеу дағдыларын дамыту және кәсіби терминдермен , сөздікпен, мәтіндермен
жұмыс істеуге үйретіп, студенттердің сауатты кәсіби тілін дамыту және
мамандық тілінде сөйлеуге машықтандыру. Еңбек болашақ кәсіптік білім беру
мамандығы тілінде қазақша сөйлетуге бағытталғандықтан негізгі назар
лексикалық материалды меңгертуге арналған. Ол үшін жұмытың біраз түрлері
қамтылды. Мемлекеттік тілде сауатты сөйлеу мен жазуды қатар меңгертуді
мақсат еткен оқу-әдістемелік құралда лексикалық материалдар және оларға
арналған тапсырмалар берілді.. Тақырыпқа орайластыра қанатты сөздер мен
мақал-мәтелдер де енгізілген. Мәтінмен жүргізілетін жұмыс түрлері мәтіннің
ішкі мазмұнын меңгертуге бағытталады. Әрбір тақырыпқа байланысты берілген
сұрақтар мен тест тапсырмалары өтілген материалдардан алған білімді
анықтауға зор мүмкіндік береді. Аударма жұмысына да мән беріліп, сөздікпен
жұмыс істеу дағдыларының қалыптастырылуына ерекше көңіл бөлінген.
Сондай-ақ бұл оқу құралында студенттердің оқытушымен біріге істелетін
(СОӨЖ) және олардың өз бетінше орындалатын жұмыстары (СӨЖ) да
жинақталған. Материалдар кәсіптік білім беру саласына байланысты 15
тақырыпқа топтастырылған, сол тақырыптар аясында қажетті лексикалық
минимум толық қамтылған.
«Кәсіби қазақ тілі» оқу -әдістемелік құралында тақырып бойынша
берілген тапсырмалар студенттердің тілдік компетенциясын жетілдіруге
көмектесетін тірек сөздерді, мәтіндерді, мақал-мәтелдерді, ұлы адамдардың
қанатты сөздерін, тапсырмалар мен жаттығулар жүйесін қамтиды.

МАЗМҰНЫ

1-тақырып

Мазмұны
Мен таңдаған мамандық. Саяхат.Жай сөйлем түрлері. .

3-тақырып

Тарихи туристік нысандар.Сөйлем мүшелері. Тұрлаулы
мүшелер.
Тұрлаусыз мүшелер.Экологиялық туризм.

4-тақырып

Төл сөз бен төлеу сөз.Туризм классификациясы.

2-тақырып

4
5-10
11-18

19-28
29-36
37-43

5-тақырып
6-тақырып
7-тақырып
8-тақырып
9-тақырып
10-тақырып

11-тақырып
12-тақырып
13-тақырып
14-тақырып
15-тақырып

Салалас құрмалас сөйлем. Ыңғайлас салалас құрмалас
сөйлем.Қазақстанда туризмнің дамуы.
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем.
Халықаралық туризм.
Талғаулы салалас салалас құрмалас сөйлемдер.
Туризмнің жұмыс істеу факторлары.Туристік жорықтар.
Кезектес салалас құрмалас сөйлем.
Дүниежүзілік туризм.
Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем.
Халықаралық туризмнің даму тенденциясы.
Сабақтас құрмалас сөйлем. Шартты бағыныңқылы
сабақтас құрмалас сөйлем. Халықаралық туризм
нарығының ерекшелігі.
Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Туристік аймақтар.
Грамматика: Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас
сөйлем. Туристік маркетинг.
Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Туризм менеджменті.
Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Белсенді туризм.
Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем.
Агротуризм.
Глоссарий
Әдебиеттер тізімі

44-51
52-59
60-65
66-71
72-79

80-85
86 -91
92-99
100107
108117
118121
122

1-тақырып
Мен таңдаған мамандық. Саяхат. Жай сөйлем түрлері.
Сабақтың мақсаты: Лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік
құрылымдарды
қолдануға
үйрету,тұрмыстық
және
кәсіби
сөйлеу
жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып, сөйлесу, әңгімені қолдау
дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз.
Жан сергіту, мәдениет пен өнер, саяхат,туризм маманы,туризмдік
мекемелер,менеджмент,маркетинг, тарих, туризм инфрақұрылымы,туристік
аймақтану, геоэкология, туризмдегі геоақпараттық технология, мемлекеттік
компания, жеке меншік компания, сыртқы және ішкі нарық, жандандыру,
жарнама
агенттіктері,
археологиялық
қазбалар,
ескерткіштер.
2-тапсырма. Мәтінді оқып, төменде берілген тапсырмаларды
орындаңыз.
Туризм дегеніміз -адамның арнайы бір уақыт аралығында жан сергітіп
демалыс қабылдауы. Демалыс кезінде демалушы түрлі елдерге саяхаттай
отырып, танымдық қабілетін арттыра, мәдениет пен өнер қызығына
батады.Туризм тек шетелдерде
ғана жүзеге аспайды, сонымен
қоса елдегі табиғаты керемет
немесе демалыс орындарында
болады.Ал
туризм
маманы
болса, осы кісілердің ойдағыдай
демалуын қарастырып, уақытын
барынша қызықты өткізуіне
қолайлы жағдай тудырады.Бұл
мамандық саяхат,шетелге шығу,
мәдениетпен танысу секілді
ықпалдармен
жұмыс
жасайды.Туризм мамандығы бір
сөзбен
айтқанда
бизнеспен
айналысудың
бір
түрі.Осы
маман иелері жұмыс жасай
отырып демалып та үлгереді.Студент білім алу кезінде туризмдік мекемелер
негізін,менеджмент және маркетинг,туризмдегі бухгалтерлік есептеудің
негізін,туризм инфрақұрылымын,туристік аймақтану әдістемесін, аймақтану,
геоэкология жұмыстары мен туризмдегі геоақпараттық технологиясын оқып
шығатын болады.
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Мамандық бойынша қызметтік нысаны:
-туризм саласына қатысты мемлекетті басқару ұйымдары (министрліктер,
әкімшілік,аудандық құрылымдар);-туризм кәсібімен айналысатын мемлекеттік
және жеке меншік компаниялар;
-турим бойынша кеңес беру компаниясы;
-маркетингтік туризм бойынша кәсіпорындар;
-туризмдік инфрақұрылым нысаны;
-туризм мамандығын дайындайтын білім беру орындары,
- туризмді дамыту мәселесімен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары;
- туризм қызметін сыртқы және ішкі нарыққа жандандыратын жарнама
агенттіктері;
-төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік ұйымдар.
Туризм- мемлекет жарнамасы.Қазіргі таңда дүниежүзілік мәнге ие болып
отырған бұл сала тек көркем табиғатымен ғана шектелмей,тарих пен
археологиялық қазбалардың,мәдениет пен өркениеттің,ел мен жердің,сәулет
пен ескерткіштердің тартымдылығы мен ерекшеленіп отыр.Осы тұста еліміздің
туристік шаңыраққа айналуына әбден мүмкін деген болжаумен келісуге
болады. Себебі, әр аймақтың өзіне тән тарихы, археологиялық қазбалары,
табиғаты, елі және салт-дәстүрі бар.Дәл осы тәрізді біздің көркем де, әсем
жеріміздің түкпір-түкпірінде өзіне ғана тән гаухарларын табуға болады.
Мәселен,Жамбылдың
Мыңбұлағы,Көкшетаудың
Оқжетпесі,Алматының
шөлейт аймақтарында орналасқан Тамғалысы және басқа да аты аңызға
айналған жерлерді айтуымызға болады.
Қазіргі уақытта туристік сала үшін кадрлар даярлау жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында"Туризм","Өңіртану"-12 ЖОО
және"Аударма ісі"-45 ЖОО мамандығы шеңберінде 47 жоғары оқу орны
жүзеге асырады.
Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде туристік сала үшін
кадрлар даярлау 41 техникалық және кәсіптік білім беру оқу орнында жүзеге
асырылады.
Ұлттық туристік офис жанында ағылшын, француз, қытай, түрік және
басқа да тілдерді меңгерген гидтер мен экскурсоводтарды қысқа мерзімді
даярлау бойынша орталық құру маңызды болып табылады. Сонымен қатар,
әлеуметтік туризмді дамыту мақсатында мүмкіндігі шектеулі адамдар (егде
жастағы адамдар, көру, есту қабілеті, тірек-қимыл аппараты және т.б.
бұзылған) үшін гидтер мен экскурсоводтар даярлауды көздеу жоспарлануда.
Сонымен қатар, туризм саласындағы ғалымдар санын арттыру мақсатында
туризм саласында PhD мамандығы бойынша мемлекеттік тапсырысты ұлғайту
мәселесін қарау бойынша жұмыс жүргізілетін болады (бүгінгі күні
мемлекеттік тапсырыс бір жылда 3-4 орынды құрайды).
Сонымен қатар, "Туризм саласындағы менеджмент" мамандығын (қонақүй
және мейрамхана бизнесінсіз) Қазақстан Республикасы Президентінің
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"Болашақ" халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде басымды оқыту
жөніндегі тізбеге қайта енгізу өзекті болып тұр.
2-тапсырма. Мәтіннің мазмұнын айтып беріңіз.
3-тапсырма. «Ойлан, тап» ойыны: «Мамандық» деген сөзден екі минут
ішінде көп сөз жасап шығыңыз.
4-тапсырма. Мәтінді пайдаланып, еліміздегі сан алуан мамандық
туралы көршіңізбен сұхбат құрыңыз.
5-тапсырма.Туризм мамандығы,көрікті жерлер,көне ескерткіштер,
ұлттық парктер, табиғи қорықтар,туризмді дамыту сөз тіркестерін
пайдалана
отырып
хабарлы,лепті,сұраулы,
бұйрықты
сөйлемдер
құрастырыңыз.
6-тапсырма.Еліміздегі туристік аймақтар жайлы не білесіз?
7-тапсырма.Туризм мамандығы бойынша өзара ой бөлісіңіз.
8-тапсырма. Негізгі ұзақ мерзімді демографиялық үрдістер жайлы
ақпаратты оқып, ой бөлісіңіз.
1)орта жастағы және егде жастағы адамдар санының, әсіресе Еуропа
сияқты дамыған нарықтарда артуы,бұл неғұрлым егде жастағы
тұтынушыларға туристік өнімдерді әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік береді:
маусымнан тыс, мәдени, сауықтыру және СПА-саяхаттар және т.б.;
2)жыл бойы демалысқа арналған қысқа мерзімді үзілістер санының
көбеюіне әкелетін жұмыс істейтін халықтың бос уақыты санының қысқаруы;
3)жастар арасында әртүрлі қызықты саяхаттарды дайындауға және іске
асыруға мүмкіндік беретін белсенді демалысқа деген қызығушылықтың
артуы;
4)барлық жастағы адамдардың мінез-құлқында (немесе өмір салтында)
"космополиттілікке" деген бейімділіктің артуы- әлем бойынша саяхат жасауға
талпыну, өзге мәдениетпен және ландшафттармен танысу – бұл бірнеше
саяхаттарды дайындауға және іске асыруға және Қазақстанды бірегей туристік
өнімдері бар жаңа туристік дестинация ретінде көрсетуге мүмкіндік береді;
5)"креативті"туристік өнімдерді әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік беретін,
әсіресе Еуропа сияқты дамыған сыртқы нарықтағы тұтынушылар арасында
өзін-өзі дамытуға және/немесе "өзіне ден қоюға" ұмтылысының артуы.
9-тапсырма. «ПОПС» формуласын қолданып, ой тарқатыңыз.
• Бірінші сөйлем «Менің ойымша,... »
• Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
• Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … »
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• Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге
келдім ...»
Тиянақты ойды білдіре алатын сөздер тобын (кейде жеке сөзді де)
сөйлем дейміз. Мысалы: Мен Алматы қаласында тұрамын.
Сөйлем құрылысына қарай жай сөйлем және құрмалас сөйлем
болып екіге бөлінеді. Бір ғана ойды білдіріп, бір ғана интонациямен
айтылатын сөйлем жай сөйлем деп аталады. Екі немесе одан да көп жай
сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлемді құрмалас сөйлем
дейміз.
Қазақ тілінде сөйлемдер айтылу мақсаты мен интонациясына қарай
хабарлы сұраулы ,бұйрықты , және лепті сөйлемдер болып бөлінеді
10-тапсырма. Мәтінді оқып, хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдер
құрастырыңыз.
Отырар оазисі -Сырдария өзенінің орта ағысы мен Қызылқұм құмды
алқабының бүкіл солтүстік белігін алып жатқан тарихи-географиялық аймақ.
Оазистың солтүстік жене солтүстік-шығысы Қаратау жотасының баурайына
тіреледі. Оңтүстік шекарасы шартты түрде Шардара бөгені тұсынан (бұл жерде
шұрат аңғары жіңішкереді),Ташкент маңындағы Мырзашөл үстіртіңдегі
шұратқа ұласады.Отырар оазисінің жер бедері Тұран аймағында (жазығында)
орналасуына байланысты -негізінен тегіс жөне шөлейтті жазық. Қызылқұм
өңірінде және Сырдария бойының аңғарында бірнеше шағын тау жұрнақтары
(Қаратау,Қыл,Тастөбе,Мұраата,т.б.)кездеседі.Сырдарияның
батыс
аңғарын
бойлай Шардара даласы жайғасқан. Қызылқұм өңіріндегі топырақ жамылғысы
негізінен құмдақты, сазды-құмдақты келген.Сыр аңғарында аллювийлі-шалғынды
сұр, сортопырақ қалыптасқан.Өзеннің оңғары аңғарынан бастап (40-50 км-ден)
Қаратау етегіне дейін сортанды сұр,бозғылт сұр, қиыршықты бозғылт сұр топырақ
дамыған.Өсімдік жамылғысы негізінен шөлді белдемге тен.Негізінен сексеуіл,
жыңғыл, шоқ тоғайлары аралас, жусан (бірнеше түрі,оның ішінде Арыс өзен
жағалауыңда
ғана
кездесетін
емдік
дермене
жусаны),изен,жантақ
бүйырғын,тасбұйырғын,қызғалдақ,баялыш,сарсазан,ала-бота,кейре,тарақбоз,
т.б.өседі.Сырдария бойындағы шағын көддерде қамыс,құрақ, жиде,тал,шілік
кездеседі.Өзен жайамасында жауқазын,әшекей,қарға тұяқ,шырмақ түрлері,
қозықұйрық т.б.өсіп тұрады.Дәрілік өсімдіктерден дермене жусаны, үшойнақ,
мендуана, атқүлақ,мия,жалбыз,жыңғыл,қырықбуын, қоңырау, адыраспан еседі.
Отырар оазисінің климаты қоңыржай континенттік.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Лепті сөйлемді анықтаңыз.
а) Па Шіркіннің сөзі;
ә) Мынау қоян жепті ғой;
б) Не күдігіңіз бар еді;
в) Қандай айғақ таптыңыз;
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г) Ертең қызық болады.
2.Бұйрықты сөйлемді көрсетіңіз.
а) Алатаудың көркін айтсаңшы, шіркін;
ә) Ауылға ақындар келді;
б) Мен шебер бола алар ма екенмін;
в) Осы жағдай сенің де есіңде болсын;
г) Мәселесі шешілді.
3.Хабарлы сөйлемнің ерекшелігін белгілеңіз.
а) Іс-әрекеттің белгілі бір шақта жүзеге асатындығын білдіреді;
ә) Жетек сұрақтар арқылы жасалған сөйлем;
б) Ерекше эмоциямен айтылатын сөйлем;
г) Көңіл-күйді білдіретін сөйлем;
E) Бұйрық не шартты райға –шы, -ші жұрнағының жалғануы арқылы жасалған
сөйлем.
4.-ақ,-ай,-ау,ғой шылауларының қатысымен жасалатын сөйлем түрін
анықтаңыз.
а) Хабарлы сөйлем;
ә) Бұйрықты сөйлем;
б) Лепті сөйлем;
в) Жай сөйлем;
г) Сұраулы сөйлем.
5.Ма,ме,ба,бе,па,пе шылауларының қатысуымен жасалатын сөйлемді
атаңыз.
а) Хабарлы сөйлем;
ә) Бұйрықты сөйлем;.
б) Лепті сөйлем;
в) Жай сөйлем;
г) Сұраулы сөйлем.
6.Сөйлем түрін белгілеңіз.Жібермесем, сағы сынады-ау( )Тәуекел,жіберсем
бе екен( )
а) Хабарлы сөйлем;
ә) Бұйрықты сөйлем;
б) Лепті сөйлем;
в) Жай сөйлем;
г) Сұраулы сөйлем.
7. Бұйрықты сөйлемді көрсетіңіз.
а) Еліміздің жетістігін айтсаңшы, шіркін;
ә) Ауылдан келді;
б) Мен жеңімпаз бола алар ма екенмін;
в) Осыныесіңде сақта;
г) Мамыражай кез.
8. Сөйлемді анықтаңыз.
а) Тепсе темір үзетін;
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ә) Ақ шағала;
б) Қызыл күрең шай;
в) Суға жүзу жарысы;
г) Біз жидек тердік.
9. Сұраулы сөйлемді көрсетіңіз.
а) Осының бәрі рас;
ә) Беу шіркін, таудың күйі, тастың күйі;
б) Адамнан мықты не бар екен;
в) Ол қарсы айтуға сөз таба алмады;
г) Анам менің, анашым.
10. Сөйлемді анықтаңыз.
а) Абдыра;
ә) Ақ шағала;
б) Қызыл күрең шай;
в) Ақындар сайысы;
г) Біз мақала жаздық.
СОӨЖ № 1
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзіреттілігін дамыту.
Ахмет Яcсауи кесенесі
Ахмет Яcсауи кесенесі -Түркістан қаласында XIV ғасырдың соңында
тұрғызылған архитектуралық ғимарат.Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан
кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға
жерленеді.Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуеп ету орнына
айналды.
Түркістан қаласындағы Ахмет Яcсауи ғимараты - орта ғасырлық сәулет
өнерінің көрнекті ескерткіші. Ол XII ғасырда өмір сүрген бүкіл Шығысқа аты
әйгілі көне түркі ақыны, софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің (Яссы-дан
шыққан деген мағынада) бейітінің басына орнатылған.
Оңтүстік Қазақстанда Сайрам деген жерде туған Ахмет Яссауи сол кездегі
ғылым мен ағартудың орталығы ретінде белгілі болған Отырар қаласында білім
алады да, кейіннен Бұхардағы Юсуп Хамадани басқарған сопылар қауымына
кіріп, дәруіштік мектептен өтеді.
1140 жылы Юсуп Хамадани, кейіннен оның екі мүритті дүние салған соң,
қауымды Ахмет Яссауи басқарады. Бірақ көп ұзамай-ақ «мәртебелі» қызметін
тастап, өзінің туған өлкесіне біржола қайтып оралады. Софизм идеяларын
уағыздап, өзі де оны берік ұстана отырып, жоқшылықта өмір сүреді. Сондықтан
да, оны жергілікті халық Әзірет Сұлтан деп атап кетеді.
Ахмет Яcсауидің өлеңдері құнды әдеби ескерткіш, кейіннен қазақ
халқыныі құрамына енген қыпшақ, оғыз, қарлық сияқты көне түркі тайпалары
зерттеудің көзі болып табылады.
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Халық аңыздарында Түркістандағы әулиенің аруағын атақты қолбасшы,
бүкіл Шығысты тітіренткен Ақсақ Темірдің айрықша сыйлап өткені айтылады.
Оның әмірімен Ахмет Яcсауи қайтыс болғаннан екі жүз жыл кейін қирап бітуге
таянған кішкене ғана мазардың орнына, дүние жүзілік сәулет өнерінің белгілі
ескерткіші орнатылды.
Қожа Ахмет Яcсауи кесенесі талай ғасырдан бері мұсылманшылықтың
алтын бесігі болып келеді. Оны бүкіл қазақ жұрты, түркі әлемі ерекше қасиет
тұтады.Қожа Ахмет Яcсауи кесенесі - түркі әлемінің рухани орталығы.Қорықмұражай алып жатқан жердің жалпы көлемі 90 га.Қорық- мұражай Қожа Ахмет
Иассауи кесенесімен бірге Үлкен қылует (жер асты мешіті, XII ғ.), Сегіз қырлы
кесене(XIV-XVIғғ.),Ұлықбектің қызы,Әбілхайыр ханның зайыбы Рабиға
Сұлтан Бегім кесенесі(XVғ.),Шығыс моншасыXVI-XVIIғ),Есімхан кесенесі,
Жұма мешіті т.б.археологиялық,тарихи,сәулет және бейнелеу өнерінің үздік
ескерткіштерін қамтиды.
Қорық- мұражай құрамына кіретін 20 жуық археологиялық, тарихи және
сәулет ескерткіштерін қайта қалпына келтіру және оларды ашық аспан
астындағы музейге айналдыру «Казреставрация» Республикалық мемлекеттік
кәсіпорны атқаруда. Ахмет Яcсауи ескерткіші -Орта Азия мен Қазақстандағы
біздің занамызыға дейін сақталған ең зәулім күмбезді, қыштан соғылған
ғимарат.
СӨЖ № 1
Тақырып бойынша ақпарат жинап, эссе жазыңыз.
2- тақырып
Тарихи туристік нысандар.
Сөйлем мүшелері. Тұрлаулы мүшелер.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту, іскерлікке, ізденіске,ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
1-тапсырма.Берілген сөздермен сөз тіркестерін сөздікті пайдалана
отырып аударып, мағынасын түсіндіріңіз.Сөйлемдер құрастырыңыз.
Қорық, орналасқан, жорық, қызмет көрсету, табиғи-климаттық, тарихи,
әлеуметтік-мәдени, сауықтыру нысандары, туристердің рухани қажеттерін
қанағаттандыру, күш-жігерді қалпына келтіру, сергіту, ұлттық саябақ, дін,
кесене, өлке, өлкетану.
2-тапсырма.Мәтінді оқып,таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін
теріп жазып, мағынасын талдаңыз.
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Тарихи туристік нысандар
Ұлы Жiбек жолы бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы
қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат және туризм
нысандары болып табылған. Қазақстандағы алғашқы туристiк ұйымдар 20 ғдың 20 - 30-жылдары пайда болды. 1929 ж. Алматы қаласында тұңғыш туристiк
жорық ұйымдастырылды. Жорық Алматы төңiрегiнен басталып Есiк көшесінде
(62 км) аяқталды. 1930 ж. Алматы өлкетану мұражайы жанында Пролетарлық
туризм және экскурсия қоғамының өлкелiк бөлiмшесi жұмыс iстей бастады.
Оның алғашқы төрағасы болып В.Г. Горбунов сайланды. Осы жылы Алматы
қалалық телеграф пен пошта қызметкерлерiнен (16 адам) құралған топ (Ф.Л.
Савин басқарған) Медеу- Көкжайлау - Үлкен Алматы к. жағалауына дейiн
барды.
Қазақстандағы туристік ресурстарға- туристік қызмет көрсету нысандарын
қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеум.-мәдени, сауықтыру нысандары,
сондай-ақ туристердің рухани қажеттерін қанағаттандыра алатын, олардың
күш-жігерін қалпына келтіріп сергітуге жәрдемдесетін өзге де нысандар
жатады. Олар мәдени-танымдық, экол., спорттық, әлеум., діни, т.б. туризм
түрлеріне бөлінеді.
Қазақстандағы туристік нысандар табиғи-рекреациялық, тарихи-археол., тәуеп
ету, т.б. топтарға бөлінеді.
Табиғи-рекреациялық нысандарға Солтүстік Қазақстан аймағындағы
Көкшетау,Бурабай,Баянауыл,Ерейментау,Шығыс
Қазақстан
аумағындағы
Зайсан,Марқакөл,қазақстандық Алтай,Оңттүстік.Қазақстан жеріндегі Батыс,
Солтүстік Тянь-Шань,Алтынемел таулары,Жетісу алабы, Батыс Қазақстандағы
Үстірт,Мұғалжар,Каспий
ойысы,Жайық
өңірі,Орталық
Қазақстандағы
Қарқаралы,Қызыларай,Бектауата,Ұлытау
т.б.табиғи
нысандар
жатады.
Сонымен бірге,Алматы облысындағы ұлттық саябақтар мен қорықтардың
туризмді дамытуда маңызы зор.Оларға Іле-Алатауы ұлттық саябағы,ТүргенШамалған өзендері аралығындағы шатқалдар,Түрген,Есік,Талғар, Алматы,
Қаскелең,Шамалған елді мекендері жатады.Алтынемел,Көкшетау,Бурабай
ұлттық саябақтарында туризмді дамыту мемлекет тарапынан қолдау тауып,
дамып келеді.Қазақстан аумағындағы 9 мемлекеттік қорықта да ғылымиэкололгиялық туризмді дамытудың алғы шарттары қалыптасқан.Қазақстанда
Отырар,Сарайшық,Сайрам т.б.ортағасырлық көне қалалар туристер үшін
тартымды нысандар.
Тәуеп ету (діни) туризм нысандары республика аумағында көптеп
кездеседі. Оларға түркі әлеміндегі қасиетті Түркістан қаласы, Қожа Ахмет
Иассауи кесенесі,Абаб-Араб мешіті,Гауһар-ана зираты,Әли-Қожа бейіті т.б.
жатады. Арыстан баб кесенесі,Ибраһим-ата бейіті,Қарашаш ана кесенесі,
Жамбыл облысында-Айша бибі кесенесі мен Қарахан кесенесі,Қызылорда
облысында-Артық,Айтман кесенелері,Балқаш қаласы маңында-Тектау ата,Әуез
бақсы, т.б. киелі орындар бар.Қазақ халқының азаттық күресі жолындағы
батырларға,қолбасшыларға деген құрмет белгісі мемориалдар мен
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ескерткіштерде
көрсетілді.Бұларға
Райымбек
пен
Қарасай
батыр
ескерткіштері(Алматы обл.)Қордайдағы (Жамбыл обл.)Өтеген батыр,
Ақтөбедегі Есет батыр,Солтүстік Қазақстандағы Ағынтай мен Қарасай
ескерткіштері,Астанадағы Қаракерей Қабанбай ескерткіштері т.б. жатады.
Археологиялық ескерткіштердің кез-келген нысандары туристік-экскурсия
жұмыстарында маңызды орын алады.
3.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4. Құрастырған сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз.
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
6-тапсырма.Cіз тұратын аймақта қандай туристік нысан бар?
7.Жағдаяттық тапсырма.
Сіздің жеке туристік фирмаңыз бар бар.Фирманың мақсаттары мен
міндеттерін жазыңыз.Туристік фирманың жұмысын жетілдіру үшін не істер
едіңіз?
8-тапсырма.Жағдаяттық тапсырма.
Сіз туристік компанияда жұмыс істейсіз. Шет елден келген туристер
Қазақстанның көрікті жерлерін аралап шықпақшы екендерін айтты.
Сіздің әрекетіңіз қандай болмақ?
Оқыңыз,қызық!
Әуесқой туристердiң бастауымен Алатау қойнауындағы Күйгенсай
(Горельник) шатқалында туристер үшiн шағын үй салынды. 1936 ж. бұл жерде
республикадағы ең алғашқы 50 кiсiлiк "Горельник” турбазасының шаңырағы
көтерiлдi. 1938 ж. Көкжайлау шатқалында (Алматы маңында) алғаш
қазақстандық туристер слетi өттi.Оған 200-дей туристер қатысты. 1943 жылдың
басынан "Горельник” турбазасында Кеңес армиясының тау атқыштарын
даярлайтын Бүкiлодақтық нұсқаушылар мектебi орналасты.
Ұлы отан соғысынан кейiн "Горельник” тау шаңғышылары мен альпинистер
кадрларын даярлайтын базаға айналды. Адамдардың белсендi демалысы
мақсатында 1952 ж. Қазақстанда Туристiк-экскурсиялық басқарма (ТЭУ)
құрылды. 1961 ж. Алматыда Республикалық жас туристер станциясы ашылды.
1960 ж. кәсiподақтардың Қазақ республикасық кеңесi жанынан туризм
жөнiндегi республикалық басқарма ұйымдастырылды. 1962 ж. Туристiкэкскурсиялық басқарма Туризм жөнiндегi кеңес болып қайта құрылды. 1965 ж.
Қазақстанда респ. және 5 обл. (Алматы, Қарағанды, Шығ. Қазақстан, Орал,
Шымкент) туристiк кеңес және әр облыста экскурсиялық бюро ашылды.
1950 - 60 ж. Алматы жоғары оқу орындарында тау туризмi, альпинизм
(шыңға шығу), спорттық туризм дами бастады.
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Назарыңызда болсын!
Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға
дейінгі тұжырымдамасынан үзінді
Республикада туризмді жеделдетіп дамытуға қиындық тудыратын негізгі
себептерге мыналар жатады:
1)туризм орындарындағы инженерлік, көліктік және әлеуметтік
инфрақұрылымның жеткілікті дамымауы, туристік объектілерге жету
қиындығы, туристер демалатын жерлердегі сервис деңгейінің жоғары
болмауы, жол бойы инфрақұрылым объектілері сервис сапасының және
санының жеткілікті болмауы;
2)туризм саласында білікті кадрлардың, оның ішінде академиялық білім
сипатының жетіспеушілігі, білім бағдарламаларының еңбек нарығының
талаптарынан, өндірістер қажеттіліктерінен, жұмыс берушілердің күтуінен
біршама алшақтығы және т.б.;
3) визалық және көші-қондық формальділік;
4) мәдени және спорт бағыттарын қоса алғанда, туристік саланы
дамытудың кешендік тәсілін іске асыру үшін мүдделі мемлекеттік органдарды
үйлестірудің жеткіліксіз деңгейі;
5) әлсіз маркетинг және брендинг;
6) инвестициялық тартымдылықтың төмендігі.
Сөйлем мүшелері дегеніміз -сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы,
белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып
тұратын сөздер. Сөйлем мүшелері тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер болып екі
топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болады, оларға
бастауыш пен баяндауыш жатады.
Тұрлаулы мүшелер
Бастауыш-атау септігінде тұрып, сөйлемде айтылған ойдың иесі болатын
тұрлаулы мүше. Сұрақтары: кім? не? кімдер? нелер? кімім? нем? кімі? несі?
кіміңіз? неңіз? кімдерің? нелерің? кімдеріңіз? нелеріңіз? Мысалы:
Сәбиттер осы жарыста жеңіп шықты. Бастауыш құрамына қарай дара және
күрделі болып екіге бөлінеді.
Бастауыштың жасалу жолдары
Атау септігіндегі кез келген зат есім: Анам келді.
Атау септігіндегі зат есімнің орнына қолданылатын есімдік: Біреу келді. Атау
септігіндегі заттанған сын есім: Білімді ақылына сенеді.
Атау септігіндегі заттанған сан есім: Үш екіге қалдықсыз бөлінбейді.
Атау септігіндегі заттанған етістік: Оқу - инемен құдық қазғандай.
Бастауыш құрамына қарай екіге бөлінеді:
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1)Бір сөзден тұратын бастауышты дара бастауыш дейміз.Мысалы:
Жігіттер көкпар ойнап жүр.
2) Кемінде екі сөзден тұратын бастауышты күрделі бастауыш дейміз.
Күрделі бастауыштың жасалу жолдары:
Сөз тіркесінен: Мерекелік концерт басталып кетті.
Негізгі сөз бен көмекші есім байланысынан: Өнер алды- қызыл тіл.
Заттанған күрделі сын, сан есімдер және етістік тұлғаларынан: Жиырма бес маған
қайтып келсе ғой. Адамды тыңдай білу -үлкен қасиет.
Баяндауыш-бастауыштың жай-күйін білдіріп, сөйлемді тиянақтап тұратын
тұрлаулы мүше. Баяндауыш қай сөз табынан болса, сол сөз табының
сұрақтарына жауап береді.
Мысалдары
Бізді ешкім таныстырмады.
Ағаш көркі -жапырақ.
Оның өңі- суық.
Біз – бесеуміз.
Басқаға үлгі болатын - сен.
Біздің баратын жеріміз -алыста.

Сұраулары
Не істемеді?
Не?
Қандай?
Нешеуміз?
Кім?
Қайда?

Баяндауыш болатын
сөз таптары
Етістік
Зат есім
Сын есім
Сан есім
Есімдік
Үстеу

Баяндауыш құрамына қарай бір сөзден тұратын дара (Олар алыс жерден
келді) және кемінде екі сөзден тұратын күрделі (Ауыл мәдениеті өсіп келеді)
баяндауыш болып екіге бөлінеді. Баяндауыш есімдер мен етістіктерден
құралып келсе, құрама баяндауыш деп аталады. Мысалы: Оның кәсібі - сурет
салу. Ол -сараң адам екен.
Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша
Бастауыш пен баяндауыш тыныс белгісімен бөлінбейді. Екі мүшенің
арасындағы тыныс белгісі сызықша олардың мүшелік қатынастарын ажыратуға
байланысты ғана қойылады. Сызықша қойылатын жерлер:
1)Бастауыш та, баяндауыш та зат есімнен жасалады: Жастар-біздің
болашағымыз.
2)Бастауыш сілтеу есімдегінен, баяндауыш зат есімнен жасалады: Бұл- үлкен
қуаныш.
3)Бастауыш 3-жақтағы жіктеу есімдігінен, баяндауыш зат есімнен жасалады: Ол
-дизайнер.
4) Бастауыш заттанған сын есімнен, сан есімнен, есімшеден, тұйық етістіктен
болып, баяндауыш зат есімнен жасалады: Көп оқу- білім алудың негізгі шарты.
5) Бастауыш зат есімнен, баяндауыш тұйық етістіктен болады: Міндет- оқу.
6) Бастауыш та, баяндауыш та сын есімнен болады: Жақсы- ісімен жақсы.
9-тапсырма. Бастауыш пен баяндауышты тауып, арасына қажет
жерде сызықша қойыңыз.
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Мынау менің ең жақын құрбым. Оның есімі Дәриа. Менің құрбым өте
жақсы адам. Туып-өскен жері Алматы. Ол болашақ туризм менеджері. Дәриа
АТУ-да оқиды. Өзі оқу озаты. Құрбым мемлекеттік грант бойынша оқып жұр.
Ол мектептің, ата-анасының мақтанышы.Дәрианың алдына қойған басты
мақсаты оқуын үздік бітіріп шығу. Былтыр ол мемлекетаралық студентермен
алмасу бағдарламасы бойынша Италияға барып келді.Туризм саласы бойынша
түрлі жобалар жасауды үйреніп, бірнеше қалаларында болыпты. Биыл
Ұлыбританияға бармақшы, сондықтан қазір ағылышын тілін қосымша оқып
жүр. Себебі онда барудың негізігі шарты тілді жетік білу.
10-тапсырма. Мәтінді оқып, тұрлаулы мүшелерді табыңыз.
Оңтүстік шығысында Теріс өзенінен басталып, солтүстік-батысында
Жалғызағаштың бұлағына дейін 400км созылып жатқан Қаратаудың ені 60-90
км. Қаратаудан ағатын өзендердің шатқалдардан шыға берісінде , тау аралық
және тау алды жазықтарында ортағасырлар кезінде көптеген қалалар мен елді
мекендер пайда болып өмір сүрген. Қаратаудың күнгей беткейінде орналасқан
ірі ортағасырлық қалалардың қатарында Сығанақ, Қарнақ, Қарашық, Құсата ал,
теріскей беткейдегі қалалардың қатарында:Тамды,Саудакент,Құмкент, Бабата,
Шолаққорған,Созақ және ондаған шағын елді мекендер бар.Қаратаудың
оңтүстік шығыс беткейі арқылы өткен Ұлы Жібек жолының бойында
Төрткүлтөбе,Азаттық,Тақиятөбе,Бурнооктябрь,Ақтөбе, және 50-ден аса елді
мекендер орналасқан.
Қаратаудың теріскей беткейінде орналасқан Ақтөбе елі мекені мен Бабата
қаласында кең көлемде археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген.
11-тапсырма.Тақырыпқа байланысты өзара пікір алмаса отыра сұхбат
құрастырыңыз.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Не? сұрағына жауап беретін сөзді көрсетіңіз.
а) Бұйым;
ә) Баланың;
б) Өндіріске;
в) Үйді;
г) Қаладан.
2.Не істейді? сұрағына жауап беретін сөзді көрсетіңіз.
а) Өнім;
ә) Өндіреді;
б) Өндірістің;
в) Өнімді;
г) Өнімсіз.
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3.Жасалған іс-әрекетті, қимылды, білдіретін сөзді көрсетіңіз.
а) Ашық;
ә) Әдем;
б)Тұтынып отыр;
в) Далада;
г) Менде.
4.Сөйлемді аяқтайтын баяндауышты белгілеңіз.
Киімдер қыстық ... .
а) Дайында;
ә) Болып бөлінеді;
б) Байланысты;
в) Жету;
г) Көреміз.
5.Сөйлемді аяқтайтын баяндауышты белгілеңіз.
а)Дайында;
ә) Болып бөлінеді;
б) Байланысты;
в) Жету;
г) Көреміз.
6.Сөйлемді аяқтайтын баяндауышты белгілеңіз.
Шалбар сияқты киімдерді ... .
а) Қазады;
ә) Тамақтанады;
б) Жейді;
в) Шабады;
г) Киеді.
7. Дара бастауыш неше сөзден тұратынын анықтаңыз.
а) Екі сөзден;
ә) Бес сөзден;
б) Бір сөзден;
в) Үш сөзден;
г) Төрт сөзден.
8. Бастауыштың қимыл - әрекетін білдіріп, онымен қиыса байланысатын
сөйлем мүшесін табыңыз.
а)Анықтауыш;
ә)Толықтауыш;
б)Бастауыш;
в)Пысықтауыш;
г) Баяндауыш.
9. Бастауышты көрсетіңіз.
Қалың және жұқа матадан тігілген плащтар сатылып жатыр.
а) Плащтар;
ә) Қалың;
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б) Матадан;
в) Сатылып жатыр;
г) Жұқа.
10.Баяндауышты көрсетіңіз.
Биік бас киім әйелдер киіміне ұзарған силуэтті береді.
а) Биік;
Ә) Бас;
б) Ұзарған;
в) Береді;
г) Әйелдер.
СОӨЖ № 2
Арыстан баб кесенесі
Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы студенттердің ой-өрісін дамыту, сөздік қорын молайту.
Арыстан баб кесенесі - көне Отырар жеріндегі сәулет өнері ескерткіші.
Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет
Иасауидің ұстазы болған Арыстан баб ата қабірінің басына салынған.
Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке
бөлмелерден құралған. Кесененің ең көне бөлігі қабірхана болуы тиіс. Қазір де
оның едені басқа бөлмелермен салыстырғанда едәуір биік. Қабір үстіне
алғашқы белгі 12 ғ. шамасында салынған. Мазар 14 ғасырда қайта жөнделген.
Арыстан баб кесенесі 20 ғасырдың басында жергілікті халықтың қаражатымен
күйдірілген кірпіштен ауданы 35x12 м, биіктігі 12 м, бұрынғы Меккеге қараған
есігі Түркістанға, Әзірет Сұлтанға бағытталып, Солтүстік жағы кесене,
Оңтүстік жағы мешіт есебінде қайта жәнделді. Дәліз-қақпа маңдайшасына
мәрмәр тақта қаланып, бетіне һижра бойынша 1327 жыл, яғни соңғы құрылыс
жүрген уақыт деп көрсетілген.
Бұл кесене XII ғасырда өмір сүрген діни көріпкел Арыстан баб мазарының
үстіне салынған. Кесененің бірінші құрылысы XIV-XV ғасырға жатады. Сол
құрылыстан кесілген айван тізбектері қалған. XVIII ғасырда көне мазардың
орнында жер сілкінісінен кейін екі кесілген ағаш тізбекке тірелген айванмен
салынған екі күмбезді құрылыс орнатылды. XVIII ғасырда құрылыс қиратылып,
фриз жазбалары бойынша 1909 жылы қайта салынды. 1971 жылы жоғары
деңгейдегі грунт сулары салдарынан мешіт құлатылып, қайта орнатылды.
Құрылыс алебастр ерітіндісінде күйдірілген кірпіштен қабырғаның сырт
жағына салынды. Қазіргі кезде бұл кесене Орталық Азиядағы қажылық
міндетті өтейтін мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады Аңыз
бойынша Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың елшісі болған.Бір күні
Мұхаммед пайғамбар өзінің шәкірттерімен құрма жеп отырған еді.Бір құрма
қайта-қайта ыдыстан құлай беріп, пайғамбар ішкі дауысты естіді:«Бұл құрма
Сізден кейін 400 жыл алдағы уақытта туылатын мұсылман бала Ахметке
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арналған».Сонда пайғамбар шәкірттері ішінен бұл құрманы кім иесіне
жеткізетінін сұрайды.Ешкім сұранған жоқ. Пайғамбар сұрақты қайта қойғаннан
кейін, Арыстан баб былай деді:«Егер Сіз Алла Тағаладан 400 жыл сұрап
берсеңіз мен бұл құрманы иесіне жеткіземін».Халық аңыздарынан және жазба
деректеріне қарағанда («Рисолаи Сарем-Исфижоб» және Куприлозада кітабы)
Арыстан баб Ахмет Яссауидің ұстазы болып құрманы жеткізеді.Қазіргі кезде
Арыстан баб мазары үстінде 30*13 метр аумағы бар кесене тұр.Тарихи деректер
бойынша XII-XVIII ғасырларда кесене бірнеше рет қайта салынып, қайта
жаңартылды.Қожа Ахмет Яссауи ұлы әулие мен діни көріпкел 1103 жылы
туылып 1166 жылы қайтыс болған.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 2
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
3-тақырып
Экологиялық туризм.Тұрлаусыз мүшелер.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Экология,техникалық прогрес, урбанизация,ланшафт,этнография, флора,
экологиялық жүйе,табиғи қорықтар,табиғи орта, шөлді аймақтар,таулы,
фауна, аймақтар,спорттық бағыт, ғылыми бағыт, табиғи- климаттық
факторлар,рельеф, су объектілері, тарихи ескерткіштер.
2-тапсырма.Төмендегі мәтінді оқып шығып, сұраулы сөйлемдер
құрастырыңыз.
Экологиялық туризм
Туризм өзінің бағыттарымен соңғы жылдары әлемнің көптеген
мемлекеттерінің шаруашылығының негізгі саласына яғни «пайда көзіне»
айналды. Ал бағыттарының ішінде өзін айқын көрсетіп, маңыздылығы жағынан
алдыңғы қатарда тұрған ерекше түрі- экологиялық туризм.
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Экологиялық туризмнің пайда болу себептері көп, бірақ ең бастылары ол
әлемнің жалпы экологиялық жағдайының күннен күнге нашарлауы яғни бүлінуі
және техникалық прогресс пен урбанизациядан шаршаған адам баласының
табиғатқа яғни таза ауамен демалып нерв жүйке салмағынан құтылуға
ұмтылуы.
«Экотуризм» термині тұрақты даму терминімен бір уақытта пайда болды.
Экологиялық туризм әдемі ланшафтарға, олардың жабайы өсімдіктер мен
аңдарына, сол жердің мәдени этнографиялық ерекшеліктеріне сүйсіну (рақат
алу) мақсатында адамның шаруашылық қызметінің қолы тимеген әрі
ласталмаған табиғи аудандарына саяхат жасауды білдіреді. Сонымен қатар, ол
экологиялық жүйелердің тұтастығын бұзбай, жергілікті тұрғындар үшін
табиғатты қорғау пайдалы болатындай экономикалық жағдайларды
туындатады.Осылайша, экологиялық туризм қоршаған ортаның табиғи түйінді
сақтауын, жергілікті тұрғындардың мүдделерін қанағаттандыра отырып, белгілі
бір пайда әкелуін көздейді.Экологиялық білім беру- экотуризимнің ажырамас
сипаттамасы болып табылады. Ол екі аспектіні қамтиды:
1)Ақпараттық-экологиялық заңдылықтар, аймақтық мәдениет пен табиғаты, т.б.
туралы білім алу;
2)Этикалық-экологиялық менталитетті қалыптастыру- табиғат пен дәстүрлі
мәдениетті түсіну және құрметтеу, оларды сақтау қажеттілігін түсіну.
Туризмнің бұл түрінің пайда блуының басты ерекшелігі, ол осы экологиялық
туризмнің тұрақты даму концепциясының арқасында әлемдегі табиғи ортаны
қорғауға кететін шығын мөлшерінің бірнеше есе азаюы. Жер шарындағы
экологиялық жағдайдың күрт нашарлауы мемлекеттік және мемлекеттік емес
ұйымдар экологиялық орталықтар, туристтік фирмалар қоғамға қоршаған
ортаға зиян келтіруіне төтеп беру жолдарын ізейді. Сонымен қатар жануарлар
әлемін қорғау проблемасы туындайды. Осы мәселелердің шешу жолдарын
біріктіретін экологиялық туризм болды.Әрине, «экологиялық туризм» ұғымы
жер шарының адам аяғы баспаған, әрі пайдаланылмаған жерлерімен саяхат
жасауды ғана білдірмейді. Қазіргі уақытта бұл ұғым кең ауқымды қамтиды. Ол
экологиялық туризмнің басты мақсатымен анықталады: табиғатпен бірігу, оның
түпкілікті маңызын ұғыну және қорғау қажеттілігін түсіну.Сондықтан туризмді
адамзаттың «ашық» ортада болуымен сипаттауға болады.Сонымен қатар оның
көркемдік, экзотикалық,қайталанбас табиғат құбылыстары мен объектілер
арасындағы тығыз байланысты білдіретін,адамның ғылыми аймақтанушылық
қажеттіліктерін қанағаттандыруын білдіруге болатынын айта кетуіміз
керек.Қазақстанның табиғи климаттық аймақтар (жеке шөлді аймақтар, таулы
аймақтар) спорттық және ғылыми бағытта экологиялық туризмнің ерекше
формасы «экстремалды туризмді» дамытуға мүмкіндік береді. Бұл адам аяғы
баспаған және адам өмір сүруге бейімделмеген аймақтарға экстремалды
жағдайларда тіршілік ету және өзін-өзі ұстау стратегиясын қалыптастыру
мақсатында саяхат жүргізу. Айта кетерлік жағдай, экологиялық туризмді
дамыту үшін әр түрлі табиғи ресурстар қажет. Дәл осы жағдай туризмдік
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жұмыстардың территориялық аймағын және олардың қай бағытта жүруін
анықтайды.
Экологиялық туризмнің ресурстары :
- табиғи - климаттық факторлар: рельеф, су объектілері, флора және фауна,
ерекше және қызықты қарапайым табиғи аймақтар.
- тарихи-мәдени ескерткіштер: белгілі бір аймақтағы адамзаттың
материалдық және рухани мәдениеті, айналадағы ортамен тығыз байланысты
тарихи, археологиялық, мәдени ескерткіштер
3-тапсырма.Мәтінді оқып, термин сөздерді табыңыздар,мағынасын
талдаңыз.
4-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
5-тапсырма.“Әлемнің көптеген мемлекеттерінің шаруашылығының
негізгі саласына яғни «пайда көзіне» айналды“ деген пікірге көзқарасыңыз
қандай?
-Экологиялық туризм деген не?
-Экологиялық туризмнің пайда болу себептерін айтыңыз
-Экологиялық білім берудегі екі аспектіні атаңыз.
-Туризмнің бұл түрінің пайда блуының басты ерекшелігі неде?
-Экологиялық туризмнің ресурстарын айтып беріңіз.
-Өз аймағыңыздың флорасы мен фаунасы жайлы айтыңыз.
«Саяхатқа не алу керек?» тақырыбына тақтада класстер жасау;
«Шатыр», «Төсекқап», »Жолдорба»;
6-тапсырма.Негізгі ұзақ мерзімді экологиялық үрдістер бойынша
берілген ақпаратты оқып, өзара ой бөлісіңіз.
1) жаяу туризм, велотуризм, салт атты серуендеу және құстарды бақылау
сияқты экологиялық тұрақты болып табылатын "табиғат аясындағы" туристік
өнімдерді әзірлеуге және өткізуге мүмкіндік беретін қоршаған ортаны сақтау
және қорғау саласындағы қоғамдық сананың артуы;
2) климаттың өзгеруіне байланысты туындаған ел экономикасындағы
өзгерістер қызметтерді жергілікті жеткізушілердің, туроператорлардың және
көлік компанияларының жаңа жағдайларға бейімделу қажеттілігін туғызады.
7-тапсырма.«Туризм:экотуризм»тақырыбы бойынша бүгінгі күннің
өзекті мәселелерімен салыстыра отырып, креативті эссе жазыңыз.
Жағдаяттық тапсырма
Университетте «Туризм және оның түрлері» атты тақырыпта
пікір-сайыс өтейін деп жатыр. Тақырып бойынша қандай тың ойларыңыз
бар? Ортаға салыңыз.
8-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, өзара ой бөлісіңіз .
Әлеуметтік туризм
Барлық өңірлер үшін қызметтің басым бағыттарының бірі халықтың
белгілі бір санатының ел ішіндегі туристік қызметтерге қажеттіліктерін
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қанағаттандыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін әлеуметтік туризмді
дамыту болып табылады.
1980 жылғы Әлемдік туризм жөніндегі Манила декларациясы әлеуметтік
туризмді азаматтардың демалу құқықтарын пайдаланған кезде аз қамтылған
солардың мүдделеріне қоғамның ұмтылуға тиіс мақсаты ретінде жариялады.
Әлеуметтік туризм жөніндегі халықаралық ұйым туризмнің осы түрін
өздеріне туризмге қатысу мүмкіндігін жасай алмайтын, аз қамтылған болып
табылатын елдер-дестинацияларда адамдардың қатысуымен байланысты
қарым-қатынастар мен құбылыстар ретінде айқындайды. Оған қатысуға нақты
әлеуметтік шаралар мен әлеуметтік ойыншы мақсатын ұстанушылар саясатын
біріктіру арқылы мүмкіндік туады және жеңілдей түседі.
Мұндай тұжырым адамдардың нысаналы топтарына тікелей қолдауды ғана
білдірмейді сонымен қатар қолжетімді туризмнің инфрақұрылымын
қалыптастыруды білдіреді, бұл әсіресе Қазақстандағы ішкі туризмді дамыту
үшін өзекті.
Әлеуметтік туризмнің нысаналы топтары (ардагерлер, мүмкіндіктері
шектеулі адамдар) туризм процестеріне мүлдем тартылмаған деуге болады.
Олардың қажеттіліктері мен туризм индустриясы үшін әлеуеттері
зерттелмеген. Туризм бизнесінің субъектілері әлеуметтік туризмнің нысаналы
топтарына қызмет көрсету ерекшелігі туралы ақпараттан мүлдем хабарсыз
және тиісінше, олар көрсететін қызметтердің ауқымы мен сапасы да төмен
деңгейде. Елімізде қолжетімді туризм объектілері, қолжетімді туристік көлік
құралдары да жеткіліксіз мөлшерде. Туризм индустриясының субъектілері
арасында әлеуметтік туризм мәселелері жөніндегі жұмыстар үйлестірілмеген.
Әлеуметтік туризм саласында мынадай шаралар қабылданатын болады:
1) туризм индустриясының барлық субъектілерінде әлеуметтік туризм
функцияларын нығайту;
2) барлық туристік жобаларда міндетті шарт ретінде стандартқа сәйкес
халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділік көзделетін
болады;
3) елдің әр өңірінде қолжетімді туристік маршруттарды әзірлеу және
жылжыту және қолжетімді маршруттар тізілімін жасау;
4) халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарынан туристер үшін олардың
бейімделуі бойынша ұсынымдарды әзірлей отырып, туристер үшін
қолданыстағы қазақстандық сайттарды мониторингтеу және талдау;
5) әлеуметтік туризм саласында жаңа ұйымдарды тарту бойынша тәжірибе
алмасу.
Тұрлаусыз мүшелер - өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі
ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаусыз мүшелерге толықтауыш,
анықтауыш, пысықтауыш жатады.
Тұрлаусыз мүшелер
кімге? неге?
Сәбит Жанарға хат жазды.
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Толықтауыш

кімді? нені?
кімде? неде?
кімнен? неден?
кіммен? немен?
қандай? қай?
Анықтауыш кімнің? ненің?
қанша? неше?
қалай?
Пысықтауыш қайда?
қайдан?
қашан?

Олар қаланы аралады.
Айданада шана бар.
Кітапты Мирадан ал.
Анасы баласымен отыр.
Аян - озат оқушы.
Жәнібектің шаңғысы бар.
Оның екі үйі бар.
Арба тез жүреді.
Олар далаға шықты.
Жәнібек ауылдан келді.
Жазда күн ыстық болады.

Толықтауыш
Сөйлемде атау мен іліктен басқа септіктердің бірінде тұрып, бір мүшені
заттық мағына жағынан толықтырып тұратын тұрлаусыз мүшені толықтауыш
дейді. Толықтауыш зат есімнен (Апама көмектестім), есімдіктен (Сәбит
ешкімнен қорықпайды), сын есімнен (Жақсыдан үйрен), сан есімнен (Бестен
үшті алса, екі қалады), тұйық етістіктен (Үйге баруға қолы тимеді) жасалады.
Толықтауыш құрамына қарай дара (бір сөзден тұратын) және күрделі
толықтауыш (кемінде екі сөзден тұратын) болып бөлінеді. Мысалы: Оны
ешкімге көрсетпе. Отанын сататын су жүректерден қорқу керек.
Толықтауыштар мағынасына, синтаксистік қызметіне және тұлғасына
қарай екі топқа бөлінеді. Олар: тура толықтауыш және жанама толықтауыш.
Табыс септігінде жұмсалатын сөйлем мүшесі тура толықтауыш болады.
Сұраулары: кімді? нені? кімін? несін? Мысалы: Көшеде Сәбитті көрдім.
Барыс, шығыс, жатыс, көмектес септіктеріндегі толықтауыштар жанама
толықтауыш болады. Барыс, жатыс, шығыс септіктерінің қайда? қашан?,
қайдан? деген сұрақтарына жауап беретін сөздер толықтауыш емес,
пысықтауыштар. Өйткені, толықтауыш тек заттық ұғыммен, қимыл-іспен
байланысты болады.
Анықтауыш
Сөйлемде зат есімнен болған не заттық мағынада қолданылған мүшені
сын-сапалық, сан-мөлшерлік, меншіктік-қатынастық жағынан анықтап тұратын
тұрлаусыз мүшені анықтауыш деп атаймыз. Мысалы: Қазір «Әділетте» мың
жарым бала оқиды.
Анықтауыштың сын есімнен (Әдемі қыздың көйлегі де әдемі екен),
есімдіктен (Бұл сөз оған қатты әсер етті), зат есімнен (Олар ағаш есікті
сындырып кірді), сан есімнен (Волейболды алты ойыншы ойнайды), есімшеден
(Айтқан сөзің дәл келсе сыйлық беремін) жасалады.
Басқа сөйлем мүшелері сияқты анықтауыш та дара (Қызық әңгіме басталып
кетті) және күрделі (Қара торы, ат жақты, сұңғақ бойлы адам) болып
бөлінеді.
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Түрлі сөз таптарынан жасалатын анықтауыштарды мағынасына қарай
негізгі екі топқа (сапалық, меншіктік) бөлуге болады:
1) сапалық анықтауыштарға сын есім, сан есім, есімдік, есімше, атау тұлғалы
зат есімдерден болған анықтауыштар жатады: Жанар ақылды қыз.
2) меншіктік анықтауышқа ілік жалғауында айтылған анықтауыштар жатады:
Мен Сәбиттің үйіне бардым.
Пысықтауыш
Сөйлемде іс-әрекеттің қасиетін жан-жақты анықтайтын, яғни жай-күйін,
сын-сипатын, мөлшерін, мезгіл-мекенін, себеп-мақсатын көрсететін тұрлаусыз
мүше пысықтауыш деп аталады.
Мысалдары
Жасалу жолдары
Олар лезде жетіп келді.
Үстеу
Олардың дауысы таяудан естіледі. Зат есім
Жасымда ғылым бар деп ескермедім.
Сәбит екі сөйлемейді.
Сан есім
Олар тасыр-тұсыр жүгірді.
Еліктеу сөздер
Пысықтауыштар да басқа сөйлем мүшелері тәрізді дара (Бейбіт сұраққа
ойланбастан жауап берді), күрделі (Жәнібек жымың-жымың етіп сахнаға
шықты) болып бөлінеді.
Пысықтауыш мағынасына қарай беске бөлінеді: мекен, мезгіл, себеп, сынқимыл (амал), мақсат.
Түрі
Сұраулары
Мысалдары
Білдіретін мағынасы
мекен қайда? қайдан? Бұл маңда ел жоқ. қимыл-әрекеттің
орнын,
қай жерде?
Ол үйге қарай бағыт-бағдарын білдіреді
кетті.
мезгіл қашан? қай
Кеше
киноға қимыл-әрекеттің
уақыт,
кезде?
бардық.
мезгілін білдіреді
қашаннан бері? Кешеден
бері
суытты.
себеп неліктен? неге? Ол
білмей кимыл, іс-әрекеттің себебін
не үшін?
қателесті.
білдіреді
не себепті?
амал
қалай? қайтіп? Тез
барып қимыл-әрекеттің амалын,
қанша? неше?
қайттың.
тәсілін білдіреді
мақсат не үшін?
Алматыға
оқу қимыл-әрекеттің
не
не мақсатпен?
үшін келдім.
мақсатпен орындалғанын
білдіреді
9-тапсырма.Мәтінді оқып,сөйлемдер құрамындағы тұрлаусыз
мүшелерді табыңыз.
Он ғасырдай өмір сүрген Ақбешім тарихи Суяб қаласы. Суябтың аты
бірнеше рет өзгерген. ҮІІІ-ІХ ғғ. кезінде ол астаналық қала ретінде Ордакентті
24

(Ордукент) деп аталған болса керек.Ордакент атты қала ҮІІІ-ІХ ғғ. Манихей
жазуында (Ходжодан табылған) кездеседі. IX ғ ортасында Суяб Кубал деген
атпен белгілі, ал X ғ. орта кезінде (940 ж.)Кубал және Сагур Кубал қалалары
қосылып Суяб деп аталған.Бұл жерде Кубалдың Суяб екеніне шек келтіруге
болмайды, ал оның екінші бөлігі Сагур Кубалдың аты жазба деректерде
аталмайды, соған қарағанда ол X ғ.салынған қала. Біз X ғ.Ақбешімнің жанында
(6 км) салынған қала Бурана екенін ескере отырып оны осы Сагур Кубалмен
баламалаймыз.Демек,Кубал(Суяб)-Ақбешім,ал Сагур Кубал-Бурана қаласы.
У.Х.Шалекенов Сагур Кубалды Ақбешіммен, ал Кубалды Бурана каласымен
баламалайды X ғ.екінші жартысынан бастап Шу өңіріндегі ортағасырлық
қалалардың қатарында Баласағұн қаласы аталады.
Баласағұн туралы хабарды Селжүқтық уәзір Низам ал-Мулктен
кездестіреміз, оның айтуына қарағанда 940 ж. шамасында Баласағүн қаласын
тұріктер басып алған.Тарихи қаланың орналасқан жерін анықтауға әл
Мукаддасидің 985 ж. жазған шығармасындағы Испиджаб аймағына қарайтын
қалалар мен елді мекендердің тізімдері (екі тізім) құнды дерек болып табылады.
Әл Мукаддаси тізімнің алғашқы тізбесінде алдымен Таластың жоғарғы
ағысында орналасқан Шелжі,Күл,Сус және Такабкет қалалары көрсетілген, ал
сонан кейін Баласағүн, Лабан, Шуй және басқа бірқатар қалалардың аттары
аталған. Мукаддаси бұл жерде Тараздан басталып Таластың жоғарғы ағысы
арқылы, Қырғыз Алатауының оңтүстік бетін жағалап жүретін керуен жолының
Баласағүн төңірегіндегі бір асу арқылы асып, таудың солтүстік беті арқылы
өтетін Түрік жолына қосылған жердегі қалалар мен елді мекендерді көрсеткен.
Махмут Қашқаридің картасында Баласағүнды коршап жатқан Баласағүн
тауларында Занби-арт асуы көрсетілген. Асу Қошқар басы (Коджункар-баши,
Кочкар-баши) мен Баласағұн қалалары аралығында орналасқан, оны (Занбиартты) В.В.Бартольд Баласағұннан оңтүстік-шығыста түрған Шамсы асуымен
баламалаған болатын.Демек,әл-Мукаддасидің алғашқы тізбесінде Шамсы асуы
төңірегіндегі қалалар көрсетілген.
10- тапсырма. Жағдаяттық т апсырманы орындаңыз.
Сізден танысыңыз Алматының қандай адам қызығардай көркем жері
бар екенін сұрап, достарымен жазғы саяхатқа шықпақшы екенін
айтты.Сіз қандай кеңес берер едіңіз.Өз еліміздің тамаша жерлерін айтасыз
ба, әлде шет елге шығуды ұсынасыз ба?
11-тапсырма.Берілген сұхбатты оқыңыз.Осы негізінде Қазақстанның
әр түрді қалаларының тарихы жайлы ақпарат сұрастырыңыз.
- Сәлеметсз бе?
- Салем
- Маған алматы қаласы жайлы ақпарат беріңізші.
- Жарайды. Алматы (орыс Алматы, Ресейде - Алма-Ата; 1921 жылға дейін Верный; орта ғасырларда - Алмату(Алмалы)) - Қазақстанның ең үлкен қаласы.
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Ол Тянь Шань тауларының солтүстігінде, Іле Алатауының баурайында,
Қазақстан Республикасының оңтүстік-шығысында орналасқан. Алматыда 1 703
500 адам тұрады (2016. Алматының ЖІӨ 2010 жылы 18.8 млрд АҚШ долларын,
ал жан басына шаққанда 19 мың АҚШ долларын құрап Қазақстанның ЖІӨ
бестен бір бөлігін өндіреді.
- Қаланың аумағы қанша?
Қаланың аумағы - 682 шаршы шақырым. Іле бойы жазығының оңтүстігін
ала Тянь Шать тау селімдерінің солтүстігінде орналасқан. Республика жерінің
оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Іле Алатауының солтүстік беткей баурайында, теңіз
деңгейінен 700-1000 метр жоғары Үлкен және Кіші Алматы өзендері
аңғарларына орналасқан.
- Климаты қандай?
- Алматыда континенттік климат қалыптасқан. Климаттық жағдайы - желсіз
тымық ауа-райы және ауа қабаттарының тау аңғарлары арқылы төмен қарай
ығысумен ерекшеленеді. Ең ыстық айлар - Шілде мен Тамыз. Ең суық айҚаңтар.Аяз қараша айында басталып, сәуірде аяқталады. Қатты аяз 67күн
болады-желтоқсанның 19-і басталып, ақпанның 23-і аяқталады. Ыстық күндер
температурасы 30-дан асады.36 күн болады. Жылы мезгілде шамамен 600-650
мм жауын-шашын жауады.
-Көп рақмет!
Өзін -өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Толықтауышы бар сөйлемді табыңыз.
а) Жер бетінде таза су ресурстары көп емес;
ә) Қазақстанның көлдері ластанып жатыр;
б) Матаны өндіру процесі басталды;
в) Ғарыш ғылымының пайдасы бар;
г) Сусыз өмір жоқ.
2.Анықтауышы бар сөйлемді табыңыз.
а) Адал бала анасын ұмытпайды;
ә) Алматы қаласының жартысы -сырттан келгендер;
б) Арман осында отыр;
в) Мен жібек матасын сатып алдым;
г) Қазір 1,7 миллиард адам су тапшылығына ұшырап отыр.
3.Асты сызылған сөздің қандай сөйлем мүшесі екенін анықтаңыз.
Алғашқы жүн мата 1910 жылы шығарылған.
а) Бастауыш;
ә) Анықтауыш;
б) Толықтауыш;
в) Баяндауыш;
г) Пысықтауыш.
4.Сөйлемнен анықтауыш қызметіндегі есімдікті табыңыз.
а) Атақты Көшетау- сұлу жер;
ә) Қарағанды қаласының жарты миллиондай халқы бар;
26

б) Маңғыстауда мұнайдың сарқылмас қоры бар;
в) Бұл аймақтарда тарихи және көрнекті жерлер бар;
г) Атырау өңірі мәдени ескерткіштерге бай.
5.Сөйлемнен анықтауышты табыңыз.
Жұмыс сұр матаны талдаудан басталады.
а) Жұмыс;
ә) сұр;
б) матаны;
в) талдаудан;
г) басталады.
6.Анықтауыштың сұрағын белгілеңіз.
а) Қалай;
ә) Нені;
б) Кімі;
в) Кімнен;
г) Қандай.
7. Тұрлаусыз мүше емес сөзді анықтаңыз.
а)Толықтауыш;
ә)Анықтауыш ;
б) Пысықтауыш;
в)Тұрлаусыз;
г)Бастауыш.
8. Сөйлемнен анықтауышты табыңыз.
Мата механикалық өңдеуден өтуі керек.
а) Мата;
ә) механикалық;
б) өңдеуден;
в) өтуі;
г) керек.
9.Анықтауыштың сұрағын белгілеңіз.
а) Қандай;
ә) Нешінші;
б) Қайда;
в) Не үшін;
г) Қашан.
10.Сөйлемнің тұрлаусыз мүшесін көрсетіңіз.
а) Анықтауыш;
ә) Бастауыш;
б) Баяндауыш;
в) Етістік;
г) Үстеу.

27

СОӨЖ: № 3
Жаркент мешіті
Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы студенттердің ой-өрісін дамыту, сөздік қорын молайту.
Жаркент мешіті-1892-1995 жылы Жаркент қаласында салынған
ескерткіш.Сәулетшісі Хон-Пик.Қасбеті шығысқа қараған, ауданы 28x54 м,
биіктігі 14,5 м,мұнарасының биіктігі 19м.Мешіт 52 бағана тізбегімен айналдыра
қоршалған. Арқалығы ағашқа түсірген әсем оймышпен нақышталған. ТяньШань шыршасынан дайындалған бұл бағаналардың құрылыс қаңқасын құруда
әрі әсемдік көрік беруде мәні зор (әрбір бағананы кендірмен орап, сылап, қызыл
жосамен
сырлап,сыртын
лактаған).Бағаналарды
құрастыруда
шеге
қолданылмаған, оларды қиып, қашап қиюластырған. Интерьері әсем оймыш,
нәзік өрнектермен безендірілген. Мешіт қабырғасы да шебер қиюластырылған
бағаналардан құралған, төбесі қаңылтырмен жабылған. Жаркент мешітінің
пештағы ерекше көз тартады. Мұндағы ғанышқа түсірілген нақышты араб
жазуының өзі әсем өрнек міндетін атқарған.Мешіт ауласының солтүстікшығыс
бұрышында
шағын
үй,оңтүстік
қапталында
медресе
орналасқан. Кешен биіктігі 2,3 м тас қоршаумен қоршалған. Оңтүстік және
солтүстік қапталында үлкен қақпасы бар«Жаркент мешіті» - ХІХ ғасырға
жататын сәулет өнері ескерткіші. Кешен құрылысы екі кезеңмен жүргізілді, 1ші кезең 1892 жылдан 1895 жылдарды қамтиды. Бірінші кезеңде мешіт
ғимараты және басты кіру порталы салынды.Екінші кезеңде 1903 жылдан 1905
жылдар аралығында медресе ғимараты, дұға оқитын үй, қақпа-қоршаулар
тұрғызылды. Құрылыс жұмыстарыПекиннен шақырылған Қытай маманы,
инженер- Хон Пиктің басшылығымен жүргізілді.Тапсырыс беруші Вали Ахун
Юлдашев. Кешеннің ең басты нысанының маңыздысы мешіт ғимараты болып
табылады. Мешіт сол уақыттың ең түп нұсқалы әдісімен салынған. Құрылыс
кезінде бірде-бір шегелер, бірді-бір тұтқалар (скобы) қолданылмады. Бағандар
тастарға отырғызылған, ерекше телім тастармен тегістелген және шеңбер
түріне келтірілген. Кешеннің тағы бір негізгі бір бөлшегі болып, мешітмұнарасы салынған басты кіру-порталы болып табылады. Оның жазулары
трафаретсіз қылқаламмен жазылған.Қақпаларын бұқар Зәйнутдин Әмір
Темір заманына сәйкестендіріп салған. Кешен қаланың орталық бөлігінде
орналасқан. Көлемі 1,12га жерді алып жатыр. Кешеннің сәулеттік-жоспар
шешімі Шығыс Түркістан мұсылмандарының мәдени құрылысына тән келетін
мешіттің түріне жатады. Ансамбль Қытай және Орта Азияның сәулеттік
бөлшектеріне сәйкестендіріп жүргізілген. Кешеннің құрамына кіретіндер:
мешіт ғимараты, басты кіру-порталы, медресе, дұға оқитын үй, ақпақоршаулар. Мешіт ғимараты кешен композициясының негізгі элементі болып
табылады. Ауланың ортасында орналасқан /55х29м/ биік емес кірпіш және
ағаштар қатарымен қоршалынған.Ғимарат сүйеніштері 68 ағаш бағандардан
тұрады. Ғимараттың ішкі сәулетінде қытай сәулетінің элементтері
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қолданылған: төбесіне және ғимаратты айнала биіктігі 3,6м, диаметрі 0,3м
болатын 52 қатар орнатылған. Бөлменің ішкі көрінісін ұйғырдың халық шебері
Хасен Пулат безендірген және Орта Азия сәулетін пайдаланған. Ішкі
қабырғалары гипспен сыланған. Басты кіру-порталы шығысқа қаратылған және
биіктігі 12,3м Орта Азия сәулетімен жасалынған.. Орталық бөлігі арка түрінде
2,4м жуандықта салынған. Арқаның артқы қабырғасында мерекелік екіжақты
ашылатын есігі бар. Ауланың бет жағында 3 күмбезді көлеммен
жоғарылатылған мешіт- мұнарасы көрінеді.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 3
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
4-тақырып
Туризм классификациясы.Төл сөз бен төлеу сөз.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз.
Туризм, саяхат, жеке талғам, рухани даму, спорттық–сауықтыру, емделу,
танымдық, ішкі туризм, ұлттық туризм,халықаралық туризм, су туризмі, діни
туризм, туристтік кешен, дүниежүзілік туризм.
2-тапсырма.Мәтінді оқып,таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін
теріп жазып, мағынасын талдаңыз.
Туризм классификациясы
Қазіргі туризм классификациясы бәрінен бұрын территориялық туристтік
шаруашылық пен қозғалыстың дамуын жоспарлау үшін қажет. Бұл
классификациясынң мәні туризмнің жеке түрін бөліп көрсету. Қазіргі уақытқа
дейін туризмге нақты классификация жасалған. Оны тәжіребиеде туризмнің
нақты бір түрін бөлудің мүмкін еместігін түсіндіреді. Туризмді әртүрлі
белілеріне қарай классификациялауға болады:
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1. Мақсатына қарай;
2. Саяхаттың мерзімі мен ұзақтығына қарай;
3. Қозғалу түрі бойынша;
4. Орналасу жолына байланысты;
5. Саяхатқа қатысуының құрамының сапасына және т.б.
Бірақ, шешуші рөл атқаратын саяхаттың мақсаты, нысаны мен
классификациядан айырмашылығы- туризмнің түрі әртүрлі болып келеді. Олар
бірқатар факторлаға байланысты. Олардың ішіндегі негізгілері:
1) Бос уақыттың болуы мен ұзақтығы;
2) Жасы, жынысы, денсаулығы, рухани дамуының деңгейі, адамдардың жеке
талғамы, материалдық жағдайы;
3) Табиғи жағдай мен мезгілдің әртүрлілігі;
4) Қозғалу мүмкіншілігінің болуы және т.б.
Сапардың мақсатына, шарттарына, бағытына қарай туризмді жіктеуге,
түрлерге бөлуге болады. Қоғамдық функциясы мен өндірістік технологиясына
қарай туризмнің 3 негізгі түрін қарауға болады:
1) емдеу;
2) спорттық - сауықтыру;
3) танымдық.
Демалысты дұрыс ұйымдастыру оны өзіне тиімді пайдалану адам
организмін жақсы шынықтырады. Өсіп келе жатқан жастар үшін спорттың
және сауықтырудың маңызы зор. Онсыз жұмыс істейтін адамның қоғамдық
және еңбек іскерлігін көтеру мүмкін емес.
Туристтік ағымымен оның бағыттарына қарай және құқықтық статусына
байланысты туризм 2 түрге бөлінеді:
1. Ішкі (ұлттық);
2. Халықаралық (шетелдік).
Ішкі туризм- азаматтың өз елі ішіндегі саяхаты.
Халықаралық туризм - өз елінен тыс жерлерге саяхаты. Туристтердің бір елден
екінші елге сапары немесе бірнеше елдерге сапарлар.Шетелдік туризмшетелдік азаматтардың туристтік мақсатпен басқа елге келуі.
Ұлттық туризм ішкі және сыртқа шығу туристтік ағымдардан құралады.
Бір елдің ішіндегі туризм- ішкі және келетін турисстік ағымдарды қамтиды.
Ішкі туризм дегеніміз демалу, спортпен айналысу және басқа да мақсаттар үшін
адамдардың өз елінің ішіндегі қозғалысы. Бұндай саяхаттарда елдің
шекарасынан өтпейді, туристтік құжаттарды толтырмайды.
Халықаралық туризмде турист өзінің елінен шығып басқа бір шетелдік
елге барады. Кеденнен өту үшін туристтік құжаттарды толтырады (паспорт,
виза жасау), валюта және медициналық бақылаудан өтеді. Бұл халықаралық
туризмнің ерекшелігі болып саналады және ішкі туризмнен ең басты
айырмашылығы.
Іскерлік туризм- бұл саяхат, жұмыс мақсатымен ақшалай кіріссіз іссапарларға бару. Мұндай сапарамен съезге, ғылыми конгресске,
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конференцияға, сипозиумға; өндірістік семинарда бас қосуға; жәрменке, көрме
және халықаралық салондарға қатысуға барады және тағы басқалар. Іскерлік
туризм - бұл болашақтағы мол және тиімділігі жоғары туризмнің бір саласы.
Туризм жеке және топтық болып бөлінеді.Жеке бір адамның немесе
жанұяның (5 адамға дейін) өздерінің жеке жоспары бойынша саяхатын жеке
туризм дейді, бір топ адамның саяхатын (6-7 адамнан бастап) топтық туризм
деп атайды.Топтық туризм, әдетте,қатысушылардың тілек-талаптарына сәйкес
ұйымдастырылады.Бұл турлар археологиялық, мәдени-өнер және тарихи болуы
мүмкін.
Жылжымалылық белгісіне қарай туризм стационарлық және көшпелі
болып бөлінеді.Туризмнің стационарлық түріне емдеу туризмі және спорттық сауықтыру туризмнің кейбір түрлері жатады.Көшпелі туризм үнемі
қозғалысмта болып, өзінің орнын жиі ауыстырып тұрады. Қазіргі шақта
техникалық мүмкіндіктердің өсуіне қарай көшпелі туризм күшейетін сияқты.
Су туризмінің серуендеу және спорттық түрлері дами түсті. Туризмнің бұл
түріне кіретіндер: су-моторлы спорт, шаңғысы спорты, каноэда еспе, желкенді
кеме спорты және т.б. Туризмнің бұл түрі суға түсу, жағажай туризмімен
ұштасады және теңіз, көл, өзен жағасына орналасқан туристтік кешендерде кең
тараған.Су астындағы аңдарды сүретке түсіру, олардың өмірімен танысу
мақсатын көздейтін су асты спорттық туризмі әйгілі болып келеді. Балық және
аң аулау туризмі де барлығымызға таныс. Туризмнің сурет, кино, аң аулау
түрлері оның танымалдық түріне жатады. Шетел туризмнің ішіндегі ең қымбат
түрі - аң аулау туризмі.
Туристтік саяхатқа қатысушылардың жасына қарай туризм былай бөлінеді:
а) балалар мен жасөспірімдер туризм; б) жастар туризмі; в) ересектер туризмі.
Экологиялық туризм (экотуризм)-жақында ғана «жасыл» қозғалыс толқынында
пайда болды және елдің тұрақты даму концепциясына байланысты ол батыста
кең дами бастады.
Діни туризм бүгінгі күні айтарлықтай ауқымды көлемге жетіп отыр.
Мұмылмандардың ең басты қасиетті «хаджа» орталығы- Сауб аравиясындағы
Мекке қаласы, Құдайға табынушы католиктер Папа Римскийге Ватиканға
барады. Туристтік діни маршруттарды анықтайтын әр елде өзінің ұлттық діни
орталықтары бар.
Сонымен, туризм жіктелуінің ғылыми және тәжіребиелік маңызы бар, ол
білгенінді реттеуге және дүниежүзілік туризм қозғалысын терең біліп-түсінуге
әсерін тигізеді.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
5-тапсырма. Технологиялар саласындағы негізгі ұзақ мерзімді үрдістер
жайлы берілген ақпаратты оқып, өзара сұхбат құрастырыңыз.
1) жаңа маршруттарды енгізу, жаңа (бюджеттік) авиатасымалдаушыларды
құру, қолданыстағы әуежайларды жаңғырту және жаңаларын салу арқылы әуе
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қатынасын қарқынды дамыту, бұл Интернетті пайдаланудың арта түсуімен
жиынтықта туристік шығыстарды қысқартады және сапарлар санын
арттырады;
2) өз кезегінде туристерді көптеп тарта отырып, осындай технологияларды
енгізетін объектілердің имиджіне оң ықпал ететін объектілерді салу және
пайдалану кезінде экологиялық қауіпсіз және энергия үнемдеуші
технологиялар мен процестерді пайдаланудың артуы;
3) жарнама сонымен қатар туристік өнімдерді сату үшін интернетте
компаниялардың бар болуын қажет ететіне негізделген туристік өнімдерді
іздеу және сатып алу үшін Интернетті пайдаланудың артуы;
4) туризммен байланысты барлық секторларда әртүрлі технологиялық
қосымшаларды- туризмге және қонақүй бизнесіне байланысты смартфондарға
арналған қосымшаларды, автомобильдерге арналған GPS және т.б.
пайдаланудың артуы.
6-тапсырма.Топтарға бөлініп, әр топ өз бағытын таңдайды / Іскерлік,
су, діни, экологиялық т.б./ Таңдаған туризм түріне сипаттама беріп,
жарнама жасаңыз.
7-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, ой бөлісіңіз.
Балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту
Балалар мен жасөспірімдер туризмін дамытуды барлық мүдделі
органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, мыналар арқылы кешенді
жүргізілетін болады:
1) балалар-жасөспірімдер туризмінің ашық ақпараттық, білім беру,
әлеуметтік кеңістігін құру, еңбек, қоғамдық қызмет, іздеу және зерттеу
жұмысы, кәсіптік бағдар, әлеуметтік бейімделу дағдыларын дарыту үшін
стратегиялық бағыттарды айқындау;
2) балалар-жасөспірімдер туризмін, өлкетану және экскурсия жұмысын
дамыту үшін жағдайлар жасау;
3) мәдени-білім беру және әлеуметтік-педагогикалық жобалау, білім беру
процесі моделінің құзыреттілігі контексінде туристік өлкетану ісшараларының мазмұнын жаңарту.
Балалар мен жасөспірімдер туризмі туризмнің белсенді түрі бола тұра,
мыналарға ықпал етеді:
1) өскелең ұрпақты табиғатпен қарым - қатынас жасау арқылы салауатты
өмір салтына қатыстыру және ол зиянды әдеттерге балама болып табылады;
2) рух пен руханиятты тәрбиелеу;
3) туған өлкені іс жүзінде тану, қоршаған табиғатпен, тарихи және мәдени
ескерткіштермен танысу.
Жас кезінен туризмнің әркелкі түрлерімен айналысу азаматтылық сезімді,
туристік мәдениеттілікті, қонақжайлылық идеологиясын жалпыұлттық идея
ретінде қабылдау қасиетіне тәрбиелеуге, оны іске асыру табиғат пен қоғам
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үшін барынша аз салдарлармен мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз
ететін туризмді экономиканың пәрменді секторы ретінде дамытуға мүмкіндік
береді.
Төл сөз- жазушының я сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің сөзін
ешқандай өзгеріссіз сол айтылған күйінде беруі. Төлеу сөз- біреудің сөзін
жазушы не сөйлеуші өз сөзінде өзгертіп беруі. Төл сөзді де, төлеу сөзді де
жеткізіп, оған түсінік беретін сөйлеушінің өз сөзін автор сөзі дейміз.
Төл сөздің жасалу жолдары мен орын тәртібі
Төл сөз автор
Төл сөз автор
Төл сөз автор
Төл сөзді автор
сөзінен бұрын
сөзінен кейін
сөзінің ортасында сөзі ортадан
келеді
келеді
келеді
жарып өтеді
«Төл сөз»,- автор Автор сөзі:
Автор сөзі: «Төл «Төл сөз,- автор
«Төл сөз».
сөз»,- автор сөзі. сөзі, - төл сөз».
сөзі.
«Ертең сахатқа
Әлібек былай деді: Әлібек: «Бағытты «Олардың, - деді
шығамыз»,- деді
«Бағытты
өздері
өздері таңдар »,- Әлібек,- өздері
әкем.
таңдар».
деді.
шешсін».
Төл сөзді төлеу сөзге айналдырудың ең негізгі және жиі қолданылатыны төл сөзде сөйлемнің тиянақты баяндауышы болып тұрған сөзге табыс жалғауын
жалғау арқылы оны (төл сөзді) автор сөзімен байланыстыру тәсілі. Алдымен
төл сөздің баяндауышы болып тұрған етістік қай шақта, қай райда айтылуына
қарай етістіктің есімше түріне айналады да, содан кейін барып табыс септігін
қабылдайды. Мысалы: «Мен судан қорқамын»,- деді Ақсәуле. Ақсәуле өзінің
судан қорқатынын айтты.
Егер төл сөз етістіктің келер шақ (бұйрық түрінен басқа) не ауыспалы осы
шақ формасында айтылса, төлеу сөзге айналғанда -атын, -етін, -йтін, -йтын
жұрнақтары есімше арқылы беріледі.Мысалы:«Сәуле спорттық туризмді
ұнатады»,-деді Алмас.Алмас Сәуленің спорттық туризмді ұнататынын
айтты.
Егер төл сөздің баяндауышы етістіктің бұйрық рай формасында айтылса,
төлеу сөз де тұйық етістік формасына айналады. Мысалы: Сен ертерек кел», деді Анаржан. Анаржан оған ертерек келуін айтты.
Баяндауышы есім сөзден немесе есім сөздің араласуынан болған, немесе
атау тұлғалы тұйық етістіктен болса, төлеу сөзге айналғанда е етістігі көмекші
болып келеді: «Кітап -бұлағы», - деді Айжан. Айжан кітаптың білім бұлағы
екенін айтты.
7-тапсырма. Төлеу сөзді төл сөзге айналдырыңыз.
1)Айдар Ұлы Жібек Жолы бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы
қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат және туризм
нысандары болып табылғанын айтты.2)Дина.Қазақстандағы алғашқы туристік
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ұйымдар 20 ғасырдың 20- 30-жылдары пайда болғны туралы баяндады. 3)Мен
1929 жылы Алматы қаласында тұңғыш туристік жорық ұйымдастырылғанын
мәлімдедім.4)Ол маған өз мамандығының қызығы туралы айтып беретінін
растады.5)Бас редактор археологтар мақаласының келесі аптада шығатынын
жариялады.6)Оқытушы қазіргі таңда туризмнің бірнеше түрлері бар екенін
айтты.7)Ол туризмдегі маркетингті түсіндірді.8)Тілші Алматы жоғары оқу
орындарында тау туризмі, альпинизм (шыңға шығу), спорттық туризмнің 60
жылдары дами 1950 бастағанын мәлімдеді.
8-тапсырма. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырыңыз.
1) Жетекшіміз: «Өлкелік туризм жайлы ақпарат жинаңдар», - деді. 2) «Мен
туризм саласы маманы болғым келеді», - деді Назира. 3) «Сіздерде қажетті
жабдықтар бар ма?» - деп сұрады жетекші. 4) «Қазақстанда, - деді оқытушы, туризмнің барлық түрлері дамыған». 5) Президент былай деді: «Қазақстан
туризмін дамытатын мамандар даярлау- уақыт талабы». 6) «Сіз қателесіп
тұрсыз», - деді басшы. 7) «Біз саяхатымызды Түркістаннан бастайтын болдық»,
- деп хабарлады Гүлнәз.8)«Атбегілік, құсбегілік өнерді қоса, қазақтың
домбырасын күмбірлетіп, қоңыр әнін әуелетіп арнайы бағдарламалар
ұйымдастырып, шет елдік туристердің экзотикаға деген, отандық туристердің
қызықты демалысқа деген үлкен сұранысын қанағаттандыратын турөнімді
жасап шығаруға кең көлемді мүмкіндік бар», - деп түсіндірді оқытушы.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1Төл сөзге байланысты тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлемді
аңықтаңыз.
а) «Сен радио тыңдайсың ба?- деп сұрады досым;
ә) «Сен радио тыңдайсың ба?»- деп сұрады досым.
б) Сен радио тыңдайсың ба, деп сұрады досым.
в) «Сен радио тыңдайсың ба, деп сұрады досым.».
г) «Сен радио тыңдайсың ба»- деп сұрады досым.
2.Төл сөздің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз.
а) Біреудің сөзін бұлжытпай, өзгеріссіз беру;
ә) Автордың өзінің айтқан сөзі;
б) Біреудің айтқан сөзінің өзгерген нұсқасы;
в) Бағыштап айтылған сөз;
г) Өсиет сөз.
3.Төл сөзге байланысты тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлемді
аңықтаңыз.
а)Мұғалім:Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындадыңдар,-деді;
ә)Мұғалім:«Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындадыңдар», -деді;
б)Мұғалім«Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындадыңдар», -деді;
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в)Мұғалім-«Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындадыңдар», -деді;
г)Мұғалім-Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындадыңдар, -деді.
4.Біреудің сөзін бұлжытпай, өзгеріссіз беретін сөзді анықтаңыз.
а) Төлеу сөз;
ә) Қыстырма сөз;
б) Қаратпа сөз;
в) Одағай сөз;
г) Төл сөз.
5.Төлеу сөзді анықтаңыз.
а) «Балалар, бақылау жұмысын жақсы орындаңдар», - деді мұғалім;
ә) Мұғалім: «Балалар бақылау жұмысын жақсы орындаңдар», - деді;
б) Мұғалім балалар бақылау жұмысын жақсы орындағандары туралы айтты;
в) Мұғалім айтты «Балалар бақылау жұмысын жақсы орындаңдар» ;
г) «Балалар, -деді мұғалім бақылау жұмысынды жақсы орындандар.
6.Төлеу сөз бар сөйлемді аңықтаңыз.
а) «Мен шетелге оқуға барамын»,- деді досым;
ә) Досым шетелге оқуға баратыны туралы айтты;
б) Досым шетелге оқуға барады;
в) Досым шетелге оқуға барады екен;
г) Досым: «Мен шетелге оқуға барамын»,- деді.
7.Сөйлеуші басқа біреудің сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана беретін
сөзді анықтаңыз.
а) Төлеу сөз;
ә) Қаратпа сөз;
б) Төл сөз;
в) Одағай сөз;
г) Қыстырма сөз;
8. Төл сөз қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.
а) Ол менен қашан келгенімді сұрады;
ә) Ол менен сұрады;
б) Ол менен сұрап отыр;
в) Балалардан қашан келгенін сұрады;
г) Ол менен: « Сен қашан келдің?» - деп сұрады.
9. Төл сөзге байланысты дұрыс қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.
а) Мұны мен қайдан көрдім деп ойлады;
ә) Мұны мен қайдан көрдім? -деп ойлады;
б) «Мұны мен қайдан көрдім,» - деп ойлады;
в) «Мұны мен қайдан көрдім?» - деп ойлады;
г) Мұны мен қайдан көрдім? -деп, ойлады.
10. Төл сөз қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.
а) Ол менен қашан келгенімді сұрады;
ә) Ол менен сұрады;
б) Ол менен сұрап отыр;
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в) Балалардан қашан келгенін сұрады;
г) Ол менен: « Сен қашан келдің?» - деп сұрады.
СОӨЖ № 4
Есік обасы
Сабақтың мақсаты: Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы студенттердің ой-өрісін дамыту, сөздік қорын молайту.
Есік обасы(б.з.б.5-4ғ-лар)-сақ дәуірінен сақталған ескерткіш.Алматы
облысы, Еңбекшіқазақ ауданының орталығы Есік қаласының маңында,Есік
өзенінің
жағалауында
орналасқан.1969-70ж.Жетісу
археологиялық
экспедициясы(жетекшісі К.Ақышев, мүшелері Б.Нұрмұханбетов, А.Г.
Максимовалар) зерттеген.Бұл маңдағы сақ дәуірінен сақталған обалар бірнеше
топқа бөлінеді.Мұның ішінде ең көрнектісі-үлкен Есік қорымы. Қорым
құрамында солтүстіктен оңтүстікке созыла ауданы 3 км² жерді алып жатқан 45
топырақ (диам.30-90 м,биікт 4-15 м)оба бар. Арасынан алты үлкен оба қазылды,
бұлардың қатты тоналған үшеуінен заттай дерек кездеспеген. Төртіншісінен
үлкен төртбұрышты қабір ішіне басын батысқа қарата бірге жерленген екі
адамның мүрдесі, темір түйреуіш, көптеген алтын жапсырмалар табылды. Ал
алтыншы оба әлемдік маңызы бар «Алтын адамның» табылуы себепті ғылым
мен мәдениетке “Есік обасы” деген атпен енді.Сақ ханзадасы диам. 60 м, биікт.
6 м обаның астындағы шырша бөренелерден жасалған ағаш қабірге қойылған.
Мұның өзі бүйірдегі қосымша қабір, ал негізгі қабір толығынан тоналып
кеткені анықталды. Ханзада 4 мың алтын әшекей тағылған киімімен, қаружарақ, ыдыс-аяғымен жерленген (қ.Алтын адам).Күміс тостағанға түсірілген 26
таңбалы жазу қазір “Есік жазба ескерткіші” деген атпен белгілі және мұның
әліпбилік жазу екендігіне күмән келтірілмейді.Бұдан солт.-батысқа таман
орналасқан тағы бір обаның диам. 58 м, биікт.4,5 м.Қазу барысында обаның
бірнеше рет кезектесіп қаланған тас және топырақ қабаттарынан тұратыны,
сондай-ақ,тоналғандығы да анықталды.Үлкен қабірдің аумағы 5,1х2,3 м,
тереңдігі 1,8м. Тонау кезінде біршама бүлінген қабір ішінен кішірек жұқа
алтын жапсырмалар, күміс сырға,қыш ыдыстар және қоладан құйылған
ғұрыптық ыдыс табылды. Сирек кездесетін мұндай ыдыс Жетісуда тұңғыш рет
кездесті, ол конус пішіндес аласа тұғыр мен жайпақ тостағаннан тұрады.
Ғұрыптық жораларды өткізу кезінде сақтар осындай ыдысқа хош иіс
шығаратын заттарды жағып түтіндетіп қоятын болған. Есік обасы сақ кезеңінің
әлеуметтік-экономика деңгейін көрсететін ерекше ескерткіштерге жатады
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз .
СӨЖ № 4
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
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2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
5- тақырып
Қазақстанда туризмнің дамуы.
Салалас құрмалас сөйлем. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Ел болашағы,туризм саласы, жиһангерлік ,саяхатшылық, танымдық
көкжиек,туристік қызмет көрсету,туризм индустриясы, мамандандырылға,
бәсекеге қабілетті,спорт туризмі.
2-тапсырма. Мәтінді оқып,таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін теріп
жазып, мағынасын талдаңыз.
Қазақсандағы туризмнің дамуы
"Қазақстан-2030" стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектігі
дамуына айқынды бағдар берілгені мәлім. Осы орайда ел экономикасында өсіпөркендеуіне айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз
жеткендей. Жиһангерлік және саяхатшылық-адамның танымдық көкжиегін
қеңейтетін, қазіргі замандағы ғаламат мүмкіншілігі бар, пайдасы шаш етектен
келетін, біз әлі толық игере алмаған саланың бірі екендігі баршамызға белгілі.
Бүгінгі туризм, яғни жиһангерлік және саяхатшылық-бұл мемлекет пен
қоғамның экономикалық әлеуметтік дамуының, тұлғаның жан-жақты
қалыптасуының маңызды факторы. Сондықтан туристік қызмет көрсету
рыногында мүдделі министірліктер мен ведомстволардың, уәкілетті
органдардың, туристік компаниялардың, фирмалардың және жеке
кәсіпкерлердің күш мүмкіншіліктерін жүмылдыруға, біріктіруге ықпал жасау Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігі
жұмысының күн тәртібінен берік орын алған. Туризм әлемдік экономикада
басты рөлдің бірін атқарады. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның ДТҰ деректері
бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлігін, халықаралық
инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдік өндірістің әрбір 9-шы жұмыс
орнын қамтамасыз етеді.
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Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып келе
жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып
табылады. Қазақстанның әлемдік туристік рынокта өзінің лайықты орнын
табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Дүниежүзілік туристік ұйым ДТҰ сарапшыларының берген бағасына
қарағанда, белсенді бет-бейнені айқындау саясатын жүргізу - жылына орта
есеппен 2,5 процентке келу туризмін көбейтуге мүмкіндік береді. Бұл халықты
жұмыспен қамтуға, бюджетті толықтыруға, шағын бизнесті дамытуға және
туристік инфрақұрылымды құруға игі ықпал жасайды.Осындай үрдісті
басшылыққа алып, көптеген мемелекеттер, оның ішінде жоғары дамыған
туристік (индустриясы бар, сондай ақ ТМД-ға қатысушы елдердің бір қатары
бет бейне қалыптастыру саясатын жүргізуге қарқынмен кірісті. Мәселен, Ресей,
Өзбекстан,Қырғызстан және Туркіменстан жыл сайын әлемнің жетекші
туристік көрмелеріне қатысып келеді.
ТМД мемлекеттері көптен бері өз аумақтарында халықаралық және
аумақтық көрмелерді өткізуді қолға алды.Мұндай көрмелерді не жәрмеңкелерді
өткізу немесе соған қатысу - мақсат емес, бірақ отандық туристік өнімді
халықаралық рыногына өткізу үшін оның үлкен көмегі бар.
ДТҰ,туризм жөніндегі мамандандырылған халықаралық ұйымдардың
зерттеулерінің талдауына,сондай ақ мемелекеттердің туризмді дамыту
саясатына сәйкес,туризм мемелекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық
өміріне тікелей ықпал ететін қызмет ретінде түсіндіріледі.
Қазіргі туризм - бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы.
Туризмнің жылдам және тұрақты өсуі, оның қоршаған ортаға, экономиканың
барлық секторларымен қоғамның әл-ауқатына күшті әсерін назарға ала отырып,
үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімдік даму бағдарламасында туристік саланы
басымдық ретінде белгіледі.Осы тұжырымдама туризм саласында тұтас
мемлекеттік саясатты қалыптастыруда, Қазақстанда қазіргі заманғы бәсекеге
қабілетті туризм индустриясының құқықтық, ұйымдастырушылық және
экономикалық негіздері қалыптастыруды көздейді.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма. Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз.
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
6-тапсырма.Берілген мәтінді оқып, өзара ой бөлісіңіз.
Медициналық туризм
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) бағалауы бойынша
2022 жылға қарай туризм мен денсаулық сақтау бірігіп әлемнің шешуші
салаларының бірі болады.Әлемде соңғы 12 жыл ішінде медициналық туризм
секторында кіріс мөлшері 17 есе- 40 млрд. бастап 700 млрд.АҚШ долларына
дейін ұлғайды.Медтуризм туризмнен түскен жалпы кіріс мөлшерінен
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шамамен 16%-ды құрайды,ал әлемдік медтуризм орталықтары қазіргі кезде
Азия және Тынық мұхит елдерінде ойысуда.
Global Spa&Wellness Summit(GSWS) деректері бойынша 2017 жылға қарай
медтуризм нарығының 50 %-ы Азия,Латын Америкасы мен Таяу Шығыс
елдеріне тиесілі.
Қазақстанда медтуризм әлеуеті (ішкі, сондай-ақ сыртқы), атап айтқанда
күрделі емдеуді алу үшін Астанада басымдық бар. Шетел пациенттерінің саны
артуда, олардың ішінде 2016 жылғы 12 ай ішінде 10 мыңнан астам, басым көбі
ТМД елдерінен. Осылайша, Қазақстан кезең-кезеңімен әлемдік медтуризмнің
бір бөлігі болып қалыптасуда.
Медициналық туризмді дамыту және диагностика мен емдеудің
халықаралық стандарттарын енгізу үшін Мемлекет басшысының бастамасы
бойынша Астанада"Ұлттық медициналық холдинг"АҚ құрылды, оның негізгі
миссиясы ғылыми-зерттеу, білім беру және клиникалық қызмет синергиясын
ескере отырып, медициналық көмектің жоғары деңгейін көрсету болып
табылатын"Universitu Medical Center"корпоративтік қоры болып түрлендірілді.
Астананың бірнеше кардиологиялық клиникаларында (Ұлттық ғылыми
кардиохирургия орталығы,Ұлттық ғылыми медициналық орталық,Қазақстан
Республикасының Президенті Іс басқармасының ауруханасы, 2-ші қалалық
аурухана)40 жүректі трансплантациялау мен 5 өкпені трансплантациялауды
қоса алғанда, жүрекке 30 мыңнан астам күрделі және бірегей операция
жасалды.
Ұлттық нейрохирургия орталығы- пациент үшін барынша тиімділік пен
қауіпсіздікке бағытталған қазіргі заманғы медициналық технологияларды
қолдана отырып, пациенттерді диагностикалаудан бастап ерте оңалтумен
аяқтай отырып, нейрохирургиялық патологиялар кезінде медициналық
қызметтің
толық
спектрін
көрсететін
Қазақстандағы
жалғыз
мамандандырылған клиника. Орталық республикада баламасы жоқ қазіргі
заманғы медициналық жабдықпен жарақтандырылған. Осы жабдық аса
дәлдікпен және пациентке барынша қауіпсіздікпен аз инвазивті
нейрохирургиялық операцияларды жасауға мүмкіндік береді.
Медициналық туризм саласында алты туристік кластерде (Астана- Еуразия
жүрегі","Алматы-Қазақстанның еркін мәдени аймағы","Алтай інжуі", "Ұлы
Жібек жолын жаңғырту","Каспий қақпасы","Табиғат пен көшпенді мәдениет
тұтастығы")медициналық қызметтің қолжетімділігі қамтамасыз етілетін
болады.
7-тапсырма.Өздеріңізге ұнайтын сала (экология, туризм, мейрамхана
бизнесі,.т.б.)бойынша ғылыми деректер жинап, осы салалардағы көрнекті
ғалымдардың еңбектері, өмірі жайлы хабарлама жасаңыздар.Оларға
тақырып қойыңыздар (мысалы,«Әлемдік белсенді туризм мәселелері»).
Хабарламаны қай стильде жасағаныңызды жазбаша түсіндіріңіз.Өзара ой
бөлісіңіздер.
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Сіз білесіз бе?
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2005 жылы
Қазақстан Республикасының аумағында 515 туристік объект болды, оның
ішінде:273 мейманхана,7 кемпинг, 36 санаторий,15 санаторий-профилакторий,
12 профилакторий,5 емдеу-профилакторий орталықтары,4 пансионат,29 демалыс
аймағы, 27 демалыс үйі, 24 туристік база, 35 сауықтыру лагері,4 тау шаңғысы
базасы,13 қонақ үй,9 аңшылық үй,1 балалар мен жасөспірімдер туризмі
орталығы,7 сауықтыру кешені,6 мұражай,2 кесене, 1 туризм жөніндегі
мемлекеттік кәсіпорын және басқалары (клубтар, қолөнершілер қалашықтары)-5.
Мамандандырылған орналастыру орындарында: 106 санаторий, пансионат,
санаторий -профилакторийде 2005 жылы емдеу-сауықтыру қызмет көрсетулерін
257,4 мың адам пайдаланған, 13 демалыс базасы мен үйінде, пансионаттарда
32686 адам демал-ған. Неғұрлым танымал емдеу орындарына «Сарыағаш»
(ОҚО),Арасан-Қапал (Алматы облысы), «Мойылды», «Баянауыл»
(Павлодар облысы), «Жаңақорған» (Қызылорда облысы), Щучье-Бурабай
аймағы (Ақмола облысы), «Каспий» (Маңғыстау облысы) және басқалары
жатады.
Біле жүріңіз
Қазақстан Республикасында туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi
принциптерi мыналар болып табылады:
1) туристiк қызметке жәрдемдесу және оның дамуы үшiн қолайлы жағдайлар
жасау;
2) туристiк қызметтiң басым бағыттарын айқындау және қолдау;
3) Қазақстан Республикасы — туризм үшiн қолайлы ел деген түсiнiктi
қалыптастыру;
4) Қазақстан Республикасының туристерi мен туристiк ұйымдарының және
олардың бiрлестiктерiнiң қауiпсiздiгiн, құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету,
сондай-ақ олардың мүдделерi мен мүлкiн қорғау.
Назарыңызда болсын
Салалас құрмалас сөйлем деп, құрамындағы жай сөйлемдерінің
баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысатын сөйлемнің
түрін айтамыз. Салаластың құрамындағы жай сөйлемдері өзара екі жолмен
байланысады:
1) Мағыналарының жақындығына қарай іргелес тұрып, интонация арқылы:
Дизайн өнері өткен ғасырдың 60-жылдарынан бастап қалыптасты және
жүйелі түрде зерттеле бастады.
2) Жалғаулық шылаулар арқылы. Олар:
- ыңғайлас мәнді (да, де, және, та, те, әрі, мен);
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- қарсылықты мәнді (сонда да, әйтсе де, сөйткенмен, ал);
- себеп-салдар мәнді (себебі, сондықтан, сол себепті, неге десеңіз);
- талғау мәнді (не, немесе, яки, не болмаса);
- кезектес мәнді (кейде, бірде, біресе).
Құрамына енген жай сөйлемдердің өзара бір-бірімен мағыналық қатынаста
жұмсалуына қарай мынадай алты түрге бөлінеді: ыңғайлас салалас,
қарсылықты салалас, себеп-салдар салалас, түсіндірмелі салалас, талғаулы
салалас және кезектес салалас құрмалас сөйлемдер.
Құрамындағы жай сөйлемдер білдіретін ой өзара мезгілдес, бағыттас,
ыңғайлас мәнде, қарым-қатынаста айтылған салаластың түрін ыңғайлас
салалас құрмалас дейміз. Мысалы: Дүкенге бардым да, түрлі мата сатып
алдым.
Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолы
Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем
Мысалдары
Шылаусыз

[...], [...].

Күз өтті, қыс келді.

Шылау арқылы

және, да, де, та, те, әрі

Күз өтті де, қыс келді.

8-тапсырма.Сөйлемдерді көшіріп жазып, салалас құрмаластың жасалу
жолын түсіндіріңіз.
1.Туристік фирмаға келдім де, ... . 2. Сен сахат жоспарын жасадың да, ... . 3.
Әжем ою-өрнек үлгілерін жасады және ... . 4. Алматы технологиялық
университетінде туризм саласы мамандарын дайындайды әрі, ... . 5. Гүлнар
карта, бинокль тағы да басқа жорыққа қажетті заттарды жинап алды да, ... . 6.
Кітапханадан туризм жөнінде ақпараттар жинадым әрі, ... . 7. Табиғат аясында
демалу пайдалы және ... . 8. Өмірде мамандықтың түрі көп және
9-тапсырма.Кестені пайдалана
құрмалас сөйлем құрастырыңыз.

отырып,10

ыңғайлас

Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Құрамындағы жай сөйлемдер бір бірімен және ,да де ,та те
шылаулаур,демеуліктер арқылы байланысқан сөйлемдер.
а) қарсылықты салалас құрмалас;
ә) талғаулы салалас құрмалас;
б) себептес салалас құрмалас;
в) ыңғайлас салалас құрмалас;
г) жалғаулықсыз салалас құрмалас сөйлем.
2.Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) немесе;
ә) және;
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салалас

б)әлде;
в) себебі;
г) сөйтсе.
3.Салалас құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
Биыл мектеп бітіремін және оқуға түсемін.
а) Қарсылықты;
ә) Ыңғайлас;
б) Кезектес;
в) Талғаулы;
г) Түсіндірмелі.
7. Салалас құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
Қазақ тілі пәнінен олимпиадаға қатысамын,және
Астанаға баяндамамды жіберемін .
а) қарсылықты салалас құрмалас;
ә) талғаулы салалас құрмалас;
б) себептес салалас құрмалас;
в) ыңғайлас салалас құрмалас;
г) жалғаулықсыз салалас құрмалас сөйлем.
8.Салалас құрмалас сөйлемді белгілеңіз.
а) Әл-Фараби ежелгі Фараб қаласында туып-өскендіктен, араб елдерінде оны
Фараби деп атаған;
ә) Солардың 117-сінің аты белгілі, ал әзірге табылған36 кітап;
б) Ол 200-ге жуық ғылыми кітап жазған;
в) Әбу Насыр қыпшақ, оғыз, араб тілдерін жетік білген;
г) Жұрт жиналып болған соң, Самат көрген-білгенін асықпай айтып берді;
9. Ыңғайлас салалас сөйлемді табыңыз.
а) Су табиғатта кең тараған, себебі бүкіл атмосфера судан тұрады;
ә) Бүгін үш сабақ оқыдық және оқушылар жиналысы болды;
б) Күн біресе жауады, біресе басылады;
в) Отан дегеніміз адамның туып-өскен жері;
г) Күн бұлтты болды, бірақ жаңбыр жаумады.
10. Ыңғайлас салалас сөйлемді көрсетіңіз.
а) Мен үндемедім, бірақ өз пікірімде қалдым;
ә) Еңбек адамды көрікті етеді және тынысты тазартады;
б) Еңбек баланы мықты етеді;
в) Мен ол күні келмедім, себебі көлік жоқ болды;
г) Қар жауса да, тоңбайды бай баласы.
СОӨЖ № 5
Сабақтың мақсаты: Мәтінді оқып, мазмұнын талдау арқылы студенттердің
ой-өрісін дамыту, сөздік қорын молайту.
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«Алтын адам» -1970-ші жылдарының басында Есік қорғанында - сақтар
тайпасының
жас көсемінің зираты табылды. Дәлірек
айтқанда: Алматы
облысы Есік қаласының
солтүстігіндегі Есік
өзенінің сол
жақ
жағалауындағы темір дәуірінен сақталған сақ обасынан табылған алтын киімді
сақ жауынгерінің мүрдесі. 1969-1970 жылдары археолог К.А. Ақышев тапқан.
Топырақ қорғандармен ұштасып жатқан қорым солтүстіктен оңтүстікке қарай 3
шаршы шақырым жерді алып жатыр. 40-тан астам обадан тұратын қорымның
оңтүстік шетінде биіктігі 6 м, диаметрі 60 м үйінді төбе астынан екі қабір
ашылды.Біреуі ертеректе тоналған. Екіншісінен жасы 17-18 шамасындағы сақ
жауынгерінің
мүрдесі
ашылды.Қабір шырша бөренелерден
жасалған, көлемі 3,3х1,9 м, биіктігі
1,5 м, сол жақ бөлігіне қойылған сақ
жауынгерінің
басы
батысқа
қаратылып жатқызылған. Қабірдің
оңтүстік және батыс шеттерінде
металл, қыш, ағаштан істелінген
ыдыстар,
зергерлік
бұйымдар
қойылған.
Қабір ағаш қақпақпен жабылып, темір
құрсаулармен бекітілген, еденіне
тақтай төселген, ал адам қойылатын
жеріне
алтын
жапсырмалармен
безендірілген төсеніш салынған.
Алтын адам киімі 4 мыңға жуық алтын әшекейлермен безендірілген.
Әшекейлер барыс,бұлан,таутеке, арқарат,түрлі құс бейнелерін беретін“хайуанат
нақышында”жасалған.Бас сүйектің сол жағынан жаһұт тастармен әшекейленген
алтын сырға табылды. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас, биік,
шошақ төбелі, ұзындығы 70 см шамасында. Мойнында дөңгелек жүзік сияқты
алтын алқа, іш көйлегі,көкірегінің тұсы, жеңі алтын тоғалармен өрнектелген,
саусағында екі алтын жүзік, камзолы құрастырылмалы ауыр белбеумен
буылған. Белбеуге аңға ұқсас бейнелер, 16 тоға жапсырылған, оң жағында
қызыл қынапты ұзын семсер, сол жағында алтын пластиналар жапсырылған
қынға салынған темір қанжар - ақинақ, шалбар балағы да алтын тоғалармен
әшекейленген.Қорған
қазбалары Қазақстанды 5ғ.ЗБ мекен
еткен
ежелгі
тайпалардың мәдениеті, өнері, діні жайлы құнды деректер берді.Киім үлгісі,
жерлеу рәсімі, Алтын адамның Жетісу жерін мекендеген сақтардың көрнекті
елбасының ұлы немесе жас көсем, әскербасы екенін айқын көрсетеді.Көне
дәуірдегі материалдық мәдениет,өнер, мифология,т.б. салалардан мол дерек
беретін Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет ертеден
қалыптасқанын дәлелдейді.Алтын адам- Қазақстанның азаттық символына
айналды.Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды,төбе бөркіндегі
қанатты тұлпарлар бейнесі елтаңбамызға енді
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1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз .
СӨЖ № 5
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз .
4. Тұсаукесер жасаңыз.
6-тақырып
Халықаралық туризм.Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз.
Халықаралық экономикалық байланыстар, рекреациялық ресурстар,шаңғы
туризмі, тау туризмі, қызметті ұйымдастыру,жағалаулар,өркениет.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, төмендегі сұрақтарға
жауап беріңіз.
Халықаралық туризм - халықаралық экономикалық байланыстардың
айрықша түрі болып табылады, қазіргі кезде жедел дамып келеді. Оған жеке
аймақтар мен елдердегі рекреациялық ресурстар алғышарт болады.
Халықаралық туризм үлесіне шамамен дүниежүзілік жиынтық ішкі өнімнің
және жалпы жұмыс істейтін халықтың 10%-ы тиесілі; туризм күшті дамыған
кейбір елдерде бұл көрсеткіш одан да жоғары. Мальдив Республикасында
туризм мен оған бағдарланған салалар жиынтық ішкі өнімнің 25%-ын береді;
Кубада мемлекет қазынасына түсіретін пайдасы жағынан халықаралық туризм
1-орында тұр. Жалпы шетел туристерін қабылдау жөнінен Еуропа жетекші
орын алады, оның үлесіне барлық туристердің 60%-дан астамы тиесілі.
Америкаға шетел туристерінің 20%-ы, Азияға 10%-ы келеді.
Әлемдегі ең ірі тау шаңғысы туризмінің орталығы Альпі болып табылады,
жылына бұл аудан 60 млн-нан астам туристерді қабылдайды. Сол себепті
альпілік елдерде, әсіресе Швейцария мен Австрияда туристерге қызмет
көрсетумен байланысты салалар (шаңғы жолдары мен тауға көтеретін
қондырғыларды жабдықтау, аса жайлы қонақүйлер, көлік пен сауда қызметін
ұйымдастыру) жоғары дәрежеде дамыған. Әлемнің басқа бөліктерінде де
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туризмнің бұл түрі дамуда, бірақ бұл жөнінен Альпіге тең келетін аудан жоқ.
Біздің елімізде тау шаңғысы туризмін дамытуға қажетті жағдайлар бар,
сондықтан Алматы маңындағы Шымбұлақ мекенін халықаралық дәрежедегі
туристік орталыққа айналдыру жоспарлануда. Қамтылатын туристердің саны
жөнінен теңіз жағалауындағы курорттар жетекші орын алады. Туристердің
айрықша жиі баратын ауданы - Еуропа, Азия және Африканың Жерорта теңізі
жағалауы. Мұнда әлемге әйгілі Көгілдір жағалау (Француз және Италия
Ривьерасы),Кипр жәнө Мальта аралдары,Испания жағалауы мен Балеар
аралдарындағы,Солтүстік Африканың курортты қалалары орналаскан.
Сонымен қатар Таиланд пен Мұхит аралдарында,Калифорния мен Флориданың
құмды жағалауларында,Бразилия мен Мексиканың теңіз курорттарында
демалушылар саны артып келеді. Қазақстандағы бірқатар туристік агенттіктер
аталған аудандарда еліміз азаматтарының демалысын ұйымдастыру бағытында
жұмыс істеуде.
Қазіргі кезде теңізді айналып жүзу (круиз) халықаралық туризмнің
маңызды түріне айналып отыр. Бұл аса жайлы кемелермен саяхаттау және
құмды жағалауларда демалу, бірнеше елмен танысу мүмкіншілігінің
ұштастырылуымен түсіндіріледі. Туризмнің бұл түрінің дәстүрлі аудандарына
Жерорта теңізі, Кариб алабы мен Мұхит аралдары жатады.
Туристердің көп баратын нысандарының бірі - қалалар. Бұл тұрғыда әсіресе
тарихи ескерткіштерімен әйгілі ежелгі қалалар айрықша көзге түседі.
Еуропалық өркениет пен сәулет өнерінің түрлі кезеңдерінің ескерткпптері
сақталған Европа қалаларына жыл сайын дүниенің түкпір-түкпірінен туристер
легі ағылады.
Франция,Италия және Испанияның әрқайсысына жылына 30 млн астам
туристер келіп,оларды қабылдаудан елдер қазынасына 10 млрд доллар
шамасында пайда түседі.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
4-тапсырма. Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз .
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
6-тапсырма. Қазақстан Республикасыда Туризм индустриясын 2023
жылға дейін дамытудың пайымын оқып өзара ой бөлісіңіз.
Туризмді Қазақстан Республикасында экономикалық дамытудың ұлттық
басымдықтарының бірі ретінде қарауға бірнеше негізгі экономикалық және
әлеуметтік алғышарттар бар:
1) халық табысының, мемлекеттік бюджетке түсімдердің артуы, әлеуметтік
сезінудің жақсаруы, жаңа жұмыс орындарын ашу, оның ішінде дәстүрлі өмір
салтынан қол үздірмей ауылдық және шалғайдағы аудандардың халқын,
жастарды жұмыспен қамту мүмкіндігі;
2) отбасылық, кіші және орта бизнесті жүргізу мүмкіндігін, оның ішінде
туристік кластердің анағұрлым перспективалық аудандарында негізгі туристік
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жобаларды іске асыру арқылы халықтың қалың жігі арасында кісіпкерлік
қызмет мәдениетін дамыту.
3) Қазақстан Республикасының өңірлері мен ауылдық аудандарын
дамытуға, оның ішінде шалғай аудандарда инженерлік-көліктік және туристік
инфрақұрылымды, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы
арқылы өткізу пункттерінің инфрақұрылымын дамытуға үлес қосу;
4) ауыл шаруашылығын, көлікті, сауданы, машина жасауды, жеңіл және
тамақ өнеркәсібін, креативті индустрияны, өндірістік емес секторды қоса
алғанда, экономиканың басқа да секторларында ынтымақтастыққа жәрдемдесу
және мүмкіндіктер жасау;
5) "Мәңгілік ел" жалпыұлттық идея құндылықтарын насихаттауға ықпал
ететін әлеуметтік-мәдени, этнографикалық, медициналық, спорттық, мәденитанымдық, ғылыми, балалар-жасөспірімдер және туризмнің басқа да түрлерін
қоса алғанда, ұлттық және мемлекетаралық өзара түсіністікті жылжытуға
ықпал ететін оң және жемісті мәдениетаралық қарым-қатынастарды жасауға
жәрдемдесу;
6)елдің белсенді маркетингі мен Ұлы Жіек жолы брендін жылжыту
есебінен өңірлік және әлемдік нарықта республиканың танымдылығын
арттыру;
7)ЮНЕСКО Дүниежүзілік мәдени мұрасының тізіміне және республикалық
маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне
енгізілген .
8-тапсырма. Мәтінді оқып,пікір алмасыңыз.
Аңшылық және балық аулау туризмі
Аңшылық туризм- әлемде танылған жабайы жануарлар мен олар
мекендейтін жерлерді сақтау мәселелеріне жергілікті халық пен жергілікті
басқару органдарының қарым-қатынасын түбегейлі өзгертетін жабайы
табиғатты сақтауға қаржыны тарту тетігі.
Әртүрлі сараптамалық бағалаулар бойынша Қазақстанда сирек кездесетін
және жойылып бара жатқан түрлерді қорғауға шығыстар аңшылық туризмді
дамыту есебінен толық жабылуы мүмкін.
Әлемдік тәжірибеде кәрі аталық жануарларды алудың ғылыми негізделген
лимиті популяцияға сондай ықпал етпейтіні дәлелденген,ал кейбір
жағдайларда ол оның өнімділігін арттырады. Кейбір мемлекеттер үшін ол
сирек кездесетін жануарлар түрлерін сақтаудың жалғыз тәсілі.Мысалы, кәрі
аталық жас аталыққа ұрықтандыруға мүмкіндік бермейді, бірақ өзі барлық
ұрғашыларды ұрықтандыруға қауқары болмағанда кейбір ашатұяқтылар
тұқымының ұрғашылары қысыр болып қалады.
Қазақстанда көптеген сирек кездесетін түрлердің популяциясының қазіргі
заманғы жай-күйі тұрақтанды және кәрі аталықтарды аңшылық мақсатында
тұрақты пайдалану туралы айтуға болады.Үкіметтің қаулысы бойынша кәрі
аталықтарды ғылыми негізделген алып тастау мүмкіндігіне толық тыйым салу
бөлігінде Қызыл кітап туралы ережені қайта қарау қажет.
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Әлемде аңшылық туризмді дамытуды талдау бұл қарқынды дамып жатқан
сала екенін көрсетеді. Мысал ретінде АҚШ бойынша деректерді келтіруге
болады (қаржылық есепке алудың дамыған жүйесіне байланысты көрсетуге
тұрарлық). Американдықтар жыл сайын аңшылық қажеттілікке 22млрд. АҚШ
долларын жұмсайды, ал аңшылықтан жалпы мультипликативті әсері 61 млрд.
АҚШ долларын құрайды. АҚШ-тың аңшылық шаруашылығы 700 мыңнан
астам жұмыс орнын ашады және жылына 16 млрд. АҚШ долларынан астам
жалақыны қамтамасыз етеді.
Еуропада аңшылық туризм Испанияда, Венгрия мен кейбір басқа да
елдерде де анағұрлым дамыған. 60-шы жылдардың аяғында Еуропада осы
белсенді демалыс түрі күрт танымал бола бастады.
Туризмнің басқа нысанымен қатар валюта алу көздерінің бірі болып
табылатын дамып келе жатқан Африканың кейбір елдері үшін аңшылық
туризмнің құны жетпес экономикалық маңызы бар. Африкадағы сафари
бүгінгі күні тұтынушыларға кеңінен танымал аңшылық туристік өнім болып
табылады.Мысалы,Оңтүстік Африка Республикасына жылына 8 000 аңшы
барады,ал осы саладан жиынтық кіріс жылына 100 млн.АҚШ долларын
құрайды.
Біздің еліміз, әдетте, аңшылық объектілер болып табылатын жануарлар
әлемінің өкілдеріне ерекше бай.
Жалпы дамыған аңшылық инфрақұрылымы бар әртүрлі жануарлар
әлемінің бар болуы елімізге едәуір ақшалай қаражатты тартады, табиғатты
сақтауға көмектеседі, сондай-ақ өңірлердің дамуына ықпал етеді деп айтуға
болады:
1)мемлекет жалпы аңшылыққа құқық сату есебінен және жекелеген жануарлар
түрін атуға лицензия беру үшін қаражат алады;
2) жеке аңшылық шаруашылықтары аңшылықты ұйымдастыру есебінен
қаражат алады;
3)шағын және орта бизнестің жергілікті өкілдері орналастыру, тамақтандыру,
аңшыларды тасымалдау, кәдесыйларды сату, аңшылық олжаларды дайындау
есебінен пайда табады.
Аңшылық туризмнің құрылған инфрақұрылымы жергілікті халыққа
жабайы табиғатты сақтауда қосымша ынталандыру бере отырып,осы
аумақтарда экологиялық туризмді дамытуға мүмкіндік береді.
Балық аулау туризмін дамыту үшін "ұстадың- жібердің" қағидаты
бойынша балық аулауға жыл бойғы рұқсат беруді енгізу жоспарлануда.
Қазақстанның әлеуеті көптеген су қоймаларында көлде және өзенде балық
аулау мүмкіндігімен көрсетілген және осы жағдайларда балық аулау туризмі
елімізде өте жылдам және барлық жерде дамытылуда. Елімізде Спорттық
балық аулау федерациясы жұмыс істейді.Сонымен қатар, суасты аңшылығы
қарқынды дамытылуда. Туристік объектілер көбіне балық аулауды
ұсынылатын қызметтер пакетіне енгізуде.Қазақстан командасы әлемде
мықтылардың бірі болып табылады
47

Шығыс Қазақстан облысындағы "Рахманов қайнарлары" санаториялықкурортының тәжрибесін көрсетуге тұрарлық. "Өлі" деп саналған көлде
аквамәдениетке тиісті зерттеу жүргізгеннен кейін кейбір балық түрлері
әкелінді, бұл осы курорттық-санаториялық мекемеге жай да көп туристердің
ағынын ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Аңшылық туризм саласында мынадай шаралар қабылданатын болады:
1)Қазақстанның Қызыл кітабынан жекелеген жануарлар аталығын атуға
рұқсат беру саясатын қайта қарау;
2) жекелеген сирек кездесетін жануарларға халықаралық аукцион
ұйымдастыру жүйесін құру. Мысалы, Иранда мархурларды (иірмүйіз ешкі)
іс жүзінде ағылшындар, содан кейін жергілікті аңшылар жойып жіберген.
Иран Үкіметі АҚШ аукциондарында сатылған мархурларға бірнеше лицензия
бөлді. 5 лицензиядан түскен қаражаттың жалпы мөлшері 300 000 АҚШ
долларын құрады, олар мархурлар санын қалпына келтіру жөніндегі жұмысқа
жұмсалды. Олардың есебінен Иранда қазіргі заманғы техника-рациялармен,
көлікпен, қарумен жарақтандырылған және қызметкерлері жақсы жалақымен
қамтамасыз етілген арнайы табиғат қорғау б өлімшелері құрылды;
3)табиғи және аңшылық туризмді дамыту үшін жағдай жасау.Алдымен
жабайы жойылып бара жатқан және сирек кездесетін жануарлар түрлерін
жасанды көтермелеуге, келуші аңшылардың келу және аңшылық ету режиміне
қатысты болады.
Аңшылық және балық аулау туризмін танымал ету саласында:
1)шетелдіктерді тарта отырып,"Facebook" немесе басқа да танымал интернетресурстар арқылы экстрим демалысын жақсы көретіндер үшін диалогтік алаң
құру;
2)Қазақстан Республикасында биологиялық әртүрлілігі мен аң аулау
шаруашылығы туралы деректі фильмдер топтамасын жасау туралы мәселені
пысықтау және оларды орталық отандық телеарналарда көрсету, сондай-ақ
танымал шетел арналарында (Nftional Geograpic, ВВС және т.б.)
трансляциялау.
Оқыңыз,қызық!
Отырар (Тұрарбанд, Тұрар, Тарбанд, Фараб) -ортағасырлық қала орны.
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырыр ауданының Темір темір жол
стансасынан солтүстік-батысқа қарай 7 шақырым жерде орналасқан. Отырар 8
ғасырдың
басынан
Тарбанд (Трабан)
деген
атаумен
белгілі.Бұл
атауКүлтегін және Білге қаған құрметіне арналған көне түркі жазбаларда
кездеседі.8 ғ-дағы араб географы Якут “Тарбанд,Тұрар, Тұрарбанд пен Отырарбір қала” деп жазады.
Араб тарихшысы Табаридің Отырар патшасын әл Мамун халифтың
жауларының бірі деп атағанына қарағанда,Отырар 9 ғ-дың өзінде-ақ ірі қала
болған.10 ғ.жазбаларында Кедер деген орталық қаласы бар Фараб аймағы
аталады.Әл Фараб Кедерден көне қала екені әл Макдисидің (10 ғ-дың аяғы)
еңбегінде жазылған. Оның айтуынша, бас қала аймақ есімімен Фараб аталған.
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10 ғ-дан кейін Кедер тарихи және географиялық жазбаларда аталмайды, оның
орнына астана да, аймақ та Фараб делінген.
Отырар 5-15 ғасырларда Арал бойындағы көшпелі тайпалармен сауда
жасайтын Иран мен Орта
Азиядан Сібірге,Моңғолияға
және
Қытайға
қатынайтын сауда жолындағы маңызды қала болды. Кейбір зерттеушілердің
пікірінше, қалада сол кезде әлемдегі аса ірі кітапхана және көптеген мешітмедреселер болған.
Жай сөйлемдерінің мағыналары бір біріне қарама қарсы болып келетін
салаластың түрі қарсылықты салалас деп аталады. Мысалы: Дизайн сөзі
жоба, сурет дегенді білдіретіні белгілі, бірақ та біз оның сан салалы қыры
мен сырын білмейміз.
Қарсылықты
1. [...],[...].
Ағам келді, атам кетті.
салалас құрмалас 2. дегенмен, әйтсе де,
Мен ерте тұрдым,
сонда да, болмаса,
әйтсе де сабаққа кешіктім.
өйтсе де, бірақ,
әйткенде, алайда.
7-тапсырма. Төменде берілген жалғаулықтармен қарсылықты
салалас құрамалас сөйлемдер жасаңыз.
І) 1. Менің “Гүлнар Тур” фирмасына барғым келеді, , бірақ ... . 2. Астана–
ғажайып әдемі қала, алайда ... . 3. Біз ең алдымен орталық мұражайға бардық,
бірақ ... . 4. Францияның астанасын «сән орталығы» деп атайды, алайда ... .
5.Мен киім дизайнері боғым келеді, әйтсе де
6. Көкшетау маған өте ұнады, дегенмен... .
ІІ) 1. ..., маған ұлттық мұражай көбірек ұнайды 2 . ..., Алматыға не жетсін 3. ...,.
тігін өндірісі мәселелерінен босап шыға алмадым.4. ..., мен өз ауылымды жақсы
көремін. 5. ..., өз еліміздің де мамандары әлемді таң қалдырады.6. интерьер
дизайнері көбірек қызықтырады.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем шылауын көрсетіңіз.
а) Бірақ;
ә) Және;
б) Әлде ;
в) Себебі;
г) Әйтпесе.
2.Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем шылауын көрсетіңіз.
а) Бірақ;
ә) Және;
б) Әлде;
в) Себебі;
г) Әйтпесе.
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3.Қарсылықты бағыныңқы сабақтастың жасалу жолын анықтаңыз.
а) -са, -се + жіктік жалғау;
ә) -мақшы болды, -мекші болды;
б) -ғанмен, -генмен;
в) -ғанша, -генше;
г)-ып, -іп, -п.
4.Сөйлемнің түрін анықтаңыз.
Ол көп ойланды, бірақ ойынан қайтпады.
а) Мезгіл бағыныңқы сабақтас;
ә) Мақсат бағыныңқы сабақтас;
б) Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас;
в) Қарсылықты бағыныңқы сабақтас;
г) Шартты бағыныңқы сабақтас.
5.Жалғаулықсыз қарсылықты салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Қонақтар түгел келді,- сен жоқсың;
ә) Биыл мектеп бітіремін, бірақ оқуға түспеймін;
б) Уақытым болмады, сондықтан мен келе алмадым;
в) Сыныпқа қонақ кірді және оқушылар орындарынан тұрды;
г) Оқуға түспеймін, өйткені жұмыс істеуім керек.
6.«Бірақ, дегенмен» шылауларымен жасалатын сөйлемнің түрін
анықтаңыз.
а) Ыңғайлас салалас құрмалас;
ә) Қарсылықты салалас құрмалас;
б) Себеп-салдар салалас құрмалас;
в) Кезектес салалас құрмалас;
г) Түсіндірмелі салалас құрмалас.
7.Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтарын
табыңыздар.
а) Бірақ, дегенмен, алайда;
ә) Бірде, біресе, кейде;
б) Не, немесе, яғни;
в) Және, әрі, да, де;
г) Өйткені, сондықтан, себебі.
8.Сабақтас құрмалас сөйлем түрлерін анықтаңыз.
а) Ыңғайластық, кезектес, себеп-салдар;
ә) Талғаулы, мақсат, ыңғайластық;
б) Қарсылықты, себеп-салдар, талғаулы;
в) Шартты, мезгіл, мақсат, қимыл-сын;
г) Себеп-салдар, қарсылықты, талғаулы.
9. Салаластың түрін ажыратыңыз.
Ән басылып қалды, бірақ гитара сазы тоқталған жоқ .
а) Ыңғайлас;
ә) Қарсылықты;
50

б) Түсіндірмелі;
в) Кезектес;
г) Талғаулы.
10.Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығын көрсетіңіз.
а) Сонымен;
ә) Сондықтан;
б) Да;
в) Бірақ;
г) Немесе.
СОӨЖ № 6
Сабақтың мақсаты: Мәтінді оқып, мазмұнын талдай отыра студенттердің ой
өрісін дамыту, сөздік қорын молайту. Спорт туризмі және альпинизм жайлы
түсініктерін кеңейту, білімдерін тереңдету.
Спорт туризмі және альпинизм
2011 жылы Қазақстан өзінде Азия ойындарын өткізді. Азияда ойындарын
өткізу мәртебесін алу кездейсоқтық емес, себебі Қазақстан қыстық спорт
түрлерін дамыту бас назарда тұрған мәселе. Өткен ғасырдың 50-ші
жылдарында Қазақстанның Медеу тау шатқалында, 1691 м биіктікте совет
архитекторлары ереше спорт комплексін салды. Көп жылдар бойына әлемдегі
ең үлкен қолдан жасалған мұз айдыны барлық тұрғындар мен шетелден келген
қонақтарды қызықтырып келеді. Мұз айдынының жалпы аумағы 10,5 мың м².
«Медеу» мұз айдынының жұмыс істеп жатқан уақытында 170 әлемдік рекорд
қойылды.Қазақстан қыстық спорт ойындарының басты кешендерінің бірі,
қыстық демалысқа қатысы бар- «Шымбұлақ». Демалыс орны Іле Алатауының
шатқалында (Алматыдан 25 км ары) орналасқан. Мұнда мамырдан қарашаға
дейін қар жатады. «Шымбұлақта»
жылына үш жүз күннен астам
уақытта күн шуақты ауа-райы
тіркеледі. Тау шатқалдарындағы
қар көлемі 150 см. Әр шаңғы
трассасында
аспалы
арқанды
жолдар бар. Демалыс орнында, бір
дегеннен 114 турист қабылдай
алатын аттас қонақ үй жұмыс
жасайды.«Көкшетау» ұлттық паркі
аумағына
бірнеше
демалыс
орындары кіреді. Көп жылдар бойы
үздік демалыс орындарының бірі
екенін дәлелдеп келеді. ХХ ғасырдың басында алғашқы емделу орындары
ашылды. 1920-1930 жж еліміздегі ең танымал демалыс орны Бурабай деп
есептелді. 1938 жылы, Нью-Йоркте алғаш рет Бурабай демалыс орнының
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суреттері қойылды. Табиғаты мен ландшафтісі өте ерекше, бұл мекен жазық
даланың қақ ортасында орналасқан. Көптеген өзен-көлдер бұл жердің
сұлулығын гүлдендіре түседі. Бұл жерді «Екінші Швейцария» деп аталуы тегін
емес. Әр жыл сайын мұнда демалу мақсатында мыңдаған туристтер келеді.
Мұнда туризмнің барлық түрі дамыған: экотуризм, балық аулау, аң аулау, тауға
саяхат пен танымдық.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 6
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
7-тақырып.
Туристік жорықтар.Туризмнің жұмыс істеу факторлары.
Талғаулы салалас салалас құрмалас сөйлемдер.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма.Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз.
Экскурсиялар,серуен, жорық,демалу, экскурсиялық бюро, экскурсиялық іс,
табиғатқа шығу, айналаны тану,демеуші.
2-тапсырма.Мәтінді оқып,таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін теріп
жазып, мағынасын талдаңыз.
Экскурсия (лат.excursіo-сапар)- ғылыми, білім беру, танымдық, мәдениағарту, демалу, т.б. мақсаттарда белгілі бір орындарға ұйымдастырылатын
ұжымдық сапар немесе жорық.Экскурсияның мазмұны зерттеу нысанына
(табиғат, музей, өндіріс, тарихи оқиғалар болған орын, т.б.) байланысты.
Тақырыбы бойынша мәдени-тарихи, ғыл. жаратылыстану, өндірістік, өлкетану,
т.б. экскурсиялар болады. Экскурсия оқу жүйесіне байланысты мектептерде
жиі қолданылады. Мұндай жағдайларда экскурсия. оқушылардың ой-өрісін
кеңейтуге бейімдейтін оқу-бағдарламалық және мектептен тыс экскурсиялар
болып бөлінеді. Экскурсия негізіне оның ақпараттық бөлімі, коршаған ортамен
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байланысы, ғылыми мәні, адамдардың бір-бірімен байланысы, оның идеялығы
сияқты спектлерді қарастырады
«Экскурсия» (excursio) латын
тілінен аударғанда «серуендеу» деген
мағынаны білдіреді. Экскурсия -жеке тұлғаның уақытша болатын елдегі
(жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан
аспайтын уақытқа барып көруі. Негізінен бұл пән оқу үрдісіне
Батыс Европа және Ресей оқытушылары арқылы ХVIII-ХІХғғ енгізілді. 1910
жылы Мәскеуде «Орталық экскурсиялық комиссия» құрылды оқушылар мен
оқытушыларға қызмет көрсету үшін. Совет үкіметі экскурсияны оқу үрдісінде
ең қажет элементі деп қарастырды. 1918 жылы Мәскеуде «Орталық оқушылар
экскурсиялық бюро» құрылды. Экскурсиялар туризмде мәдени-танымдық түрі
ретінде, құрама бөлігі ретінде 20-жылдардың сонымен 30-жылдардың басында
өрлей бастады. 1928ж «Советский турист» АҚ құрылды, 1930 ж «Бүкілсоветтік
пролетарлық туризмжәне экскурсия еркін қоғамы» (ОПТЭ) болып өзгертілді.
Көптеген қалаларда «Норкампросаның» эксурсиялық-туристік орталықтары
ашылды. 1936 ж бастап туризм және экскурсияны дамыту төрағалығын ВЦСПС
және оның өкілдігіне иық артылды.
Экскурсиялық іс - халық арасында мәдени-ағарту жұмысының маңызды
белгісі. Оның тарихы жалпы 100 жылдан асқанымен ең дамыған кезі өткен
ғасырдың 70-80 жылдары. Экскурсия білім алудың негізгі формасы. Сондықтан
экскурсия өткізген уақыты бойынша емес, тақырыбы бойынша жүйеленген.
Экскурсияның бірнеше түрлері бар.Олар: тарихи, кәсіптік, табиғи,
архитектуралық, әдеби және т.б. Алғашқы экскурсияға себепші болған өткен
ғасырлардың қоғамдық өмірі. Сол кезде жиі діни, әулие жерлерге қажылық
жасаумен байланысты болды. Жалпы айтқанда, экскурсиялар мемлекеттің түрлі
кезеңдерінде әр түрлі функцияларды атқарған. Ол ғасырдың қызығушылығына
байланысты болған. Экскурсиятанудың пән ретінде дамуы Совет Одағында
педагогика, өлкетану, мұражайтану, туризмнің дамуымен тығыз байланысты
болды. Өткен ғасырлардың белгілі мұғалімдері экскурсияны оқу процесінің
белсенді түрі деп санаған. Сондықтан экскурсия алғашында мектептерге
енгізілген. Табиғатқа шығу, айналамен тануда, экскурсияның маңызы зор.
Кейіннен оқу экскурсияларымен қатар оқудан тыс экскурсиялар пайда бола
бастады. Бірақ олар алғашында өте аз, тек қана бай адамдардың қолына
жеткен.Олар сол кезде Қырымға, Кавказға,шет ел курорттарына саяхат
жасаған.Экскурсия кезінде білім алу мақсаты XVIIIғ алдыңғы қатардағы
прогрессивті адамдар қойған.Ол үшін түрлі қоғамдық бірлестіктер құрып,
қаржы мәселелерін ірі демеуші арқылы шешкен. «Экскурсия» сөзі латын
тілінен пайда болған.Орыс тіліне XIXғ енгізген. Басында бұл сөз «әскери
шапшаңдық»,кейіннен «серуенге шығу»,«жорық» деп белгіленген.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
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5-тапсырма. Отбасыңызбен саяхатқа шықтыңыздар ма? Өзара ой
бөлісіңіз.Өз ойларыңызды жүйелі жеткізіп, пікір айтып, бағалаңыздар.
«ПОПС» формуласын пайдаланыңыздар.
«ПОПС» формуласы
•Бірінші сөйлем «Менің ойымша,... »
•Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
•Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … » •Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай
қорытынды шешімге келдім ...»

6-тапсырма. Берілген мәтінді оқып, пікір алмасыңыз.
Кемпингтік туризм, автотуризм және караванинг
Автотуризм және караванинг аса заманауи, мобильді, қолжетімді туризм
түрі болып табылады.Автотуристер мен караванерлердің уақытша тұру
мақсаты үшін кемпингтер(туристік көлікке жабдықталған ашық даладағы
аумақтар),этноауылдардағы,демалыс
аймағындағы,отельдердегі,қонақжай
үйлеріндегі, жол маңындағы сервис,табиғаттағы кез келген күзетілетін
алаңдағы тұрақтар қызмет атқарады.
Еуропалық кемпингтер қауымдастығы федерациясының деректері
бойынша кемпингтік туризм және караванинг секторына жыл сайын орташа
есеппен Еуропадан демалушылардың барлығы 25%.Осы сектор туристердің
түнеуі үшін 10,8 млн. орынды ұсынады және 8,7 млн. орынмен дәстүрлі
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қонақүй бизнесін артта қалдырып, Еуропаның ең ірі туристік желісі болып
табылады. Еуропада жалпы кемпингтер саны шамамен 25 мыңды құрайды.
Жалпы Германия Федеративтік Республикасында караванинг саласының
жылдық айналымы шамамен 10 млрд. еуроны құрайды, бұл салада 170 адам
жұмыс істейді, ал оның пайдасы 4,1 млрд. еуроға бағаланады. Германия
туристік саласының барлық тауар айналымы 140,6 млрд. еуроны құрайды, бұл
елдің ЖІӨ 8%-ын құрайды.
Қытай Халық Республикасында ағымдағы бесжылдыққа Қытай
экономикасын түрлендіру мен жаңғыртудың негізгі драйвері ретінде туризмді
дамыту бағдарламасы қабылданды, караванинг пен кемпингтік туризм осы
туризмді дамыту бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Болжам
бойынша 2020 жылға қарай Қытай Халық Республикасында кемпингтер саны
10 мыңға дейін артады. Қазірдің өзінде әсіресе оңтүстік бөлікте көптеген
кемпинг (500-дей)жұмыс істейді және олардың саны жыл сайын артуда. Қытай
Халық Республикасының автоүйлер мен тұрғын тіркемелер шығаратын өз
компаниялары бар, елде жыл сайын барынша жергілікті және шетел
келушілерін тартатын караванингтің халықаралық көрмелері өтеді.Талдау
жасаушылар трейлер-туризм Қытай Халық Республикасындағы ең танымал
туризм түрлерінің бірі болады деп пайымдайды.
Жылдам қарқынмен кемпингтік туризм, автотуризм мен караванинг көрші
Ресейде дамытылуда.Егер бұрын Ресей автотуристері мен караванерлер
автотуризм мақсатында Еуропа бойынша саяхат жасауды ұнатса, соңғы саяси
оқиғаларға байланысты ресейлік автотуристер мен караванерлер Жібек жолы
маршруттары бойынша саяхат жасайды.Караванинг барлық маусымда да
пайдалы.Көлікпен саяхатта басқа да мүдделер үйлеседі: өлкетану мен елтану,
тарих, спорт, фотосурет. Караванинг туристке өркениеттің жайлылығы мен
қолайлығынан айырмай табиғатпен толық үйлесімділікті сезінуге мүмкіндік
береді.
Кемпингтік туризм, автотуризм мен караванинг саласында мыналарға
қатысты бірқатар нормативтік талаптар қабылданатын болады:
1) жол қозғалысы қағидаларындағы (ЖҚҚ) тиісті жол белгілеріне;
2)ЖҚҚ сақтауға полицияның туристік автокөлікті тексеру тәртібін
айқындауға;
3)туристік автокөлікті техникалық байқап-қараудан өту тәртібін
айқындауға;
4) туристік автокөлікке стандарттар белгілеуге.
Халықаралық стандарттарға сәйкес кемпингтік туризмді дамыту үшін
мыналар қабылданатын болады:
1) кемпингтер мен тұрақтарға арналған стандарттар;
2) туристік автокөлікті электрмен және сумен жабдықтауға арналған
стандарттар.
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Оқыңыз,қызық!
Іле Алатауы Алатаудың күнгей беті тау сілемдерін жалғап жатқан,
жоталар мен жартастар мекені. Алматы аумағынан басталып соңы Қырғыз
елінің Ыстық көл маңына дейін созылып жатқан Алатау, туристер үшін
таптырмас мекен. Таза ауа, мөлдір бұлақ, түрлі жемістер мен гүлдердің, жанжануарлардың мекені.
Қайыңды көлі Қайыңды көлі – Алматы облысында орналасқан, осыдан бір
ғасыр бұрын жер сілкінісі және көшкін әсерінен пайда болған табиғи көл.
Алматыдан шығысқа қарай бет алсаңыз, 280 шақырым жерде сіз көру керек
Қайыңды көлі тұр. Теңізден 1900 метр биіктікте орналасқан. Түрлі жынысты
ормандар мен көз тартарлық сұлулыққа көңіл сергітіп қайта аласыз.
Шарын шатқалы. Шарын шатқалын білмейтін қазақстандық жоқ шығар.
Тек біздің ел азаматтары ғана емес, әлем елдері үшін де бұл атауы таңсық емес.
Себебі жыл сайын Алматы облысына келетін туристердің көпшігілі Шарын
шатқалына міндетті түрде барады.Ғалымдардың зерттеуінше Шарын
шатқалының қалыптасу уақыты 12 миллион жылға тең. Бұл аймақта осыдан 25
миллион жыл бұрын пайда болған ағаштар.
Көлсай Тянь-Шаньның солтүстік аймағында орналасқан Көлсай демалыс
орнын қазақстандықтар жақсы біледі. Алыс-жақын шет елден де келіп
демалатындар саны көп. Себебі оның тағы бір ерекше атауында тұр. Көлсайды
шетелдіктер «Тянь-Шаньның моншағы» деп атайды. Моншаққа оранып жатқан
орманды,
таулы
аймақтың
қонағы
болу
да
бақыт.
Меркі қорғаны Жамбыл облысының Меркі аумағында теңіз бетінен 3 мың
метр биік жерде орналасқан«Меркі қорғаны» елдегі ең керемет жерлердің бірі.
Басты ерекшелік мұнда бал-бал тастардың сан түрін табасыз.Бал-бал тастар
біздің тарихымыздан, шежіремізден, өткенімізден сыр шертетінін ұмытпаңыз.
Құрамындағы жай сөйлемдердің тек біреуіндегі ғана іс-оқиғаның
орындалатынын (немесе орындалмайтынын) білдіретін салаластың түрін
талғаулы салалас құрмалас сөйлем дейміз.
Талғаулы салалас құрмалас сөйлем не, немесе, я, яки, болмаса, әйтпесе,
не болмаса, я болмаса, әлде деген шылаулары арқылы жасалады. Олар әр
сыңарының құрамында қайталанып та, не қайталанбай, бір-ақ рет те келе
береді. Сыңарларының арасына үтір қойылады. Мысалы: Ертең мен тауға
барамын, немесе жаңа жобаға кірісермін.
8-тапсырма.Сөйлемдерді көшіріп жазыңыз, талғаулы салалас құрмалас
сөйлемдердің жасалу жолын түсіндіріңіз.
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1) Мен не туристермен кездесемін, не фирмаға барамын. 2) Әйгерім
жолдама сатып алады немесе осы қаланың өзінде қалады.3) Кешке біз түнгі
мұражай көрсетіліміне барамыз, не болмаса көрме барамыз 4) Мәди
технологиялық университетке түспекші немесе сәулет құрылыс академиясына
бармақшы 5) Студенттер бүгін көркем сурет сабағына барады я болмаса
инженерлік графикадан аралық бақылау тапсырады 6). Қолыңызға қарындаш
алыңыз, я болмаса жорнал әкеліңіз. 7.Бүгін біз мына тапсырысты бітіруіміз
керек, не болмамаса жаңа жоспарды талдауымыз қажет. 8) Дүрия отандық
туризм жөнінде ақпарат жинасын, әйтпесе халықаралық туризмге шолу
жасасын. 9) Бүгін біз кәсіпкерлерді шақырамыз, не болмаса олар бізді өздерінің
саяжайына шақырады.
9-тапсырма. Сөйлем мазмұнына қарай көп нүктенің орнына тиісті
талғаулы жалғаулықты қойыңыз.
1. ...... аспан сынып төбесіне құласын, ...... жер жарылып түбіне түссін. Махмұт
анты осы. (Д.Ә.) 2. Менен күдіктеніп бұл арадан сырғимын демеңдер...... сен,
...... сенбе, Амантай. (С.М.) 3. Жұмысынан қайтса пәтеріне келе салып кесте
тоқиды, ...... кітап оқиды, ...... жұмыспен айналысып кетеді. (М.И.)
10-тапсырма. Салыстырыңыз.Қайсысы талғаулы салалас?
а) Күн батты, тауды көлеңке басты.
ә) Не күн батар, не тауды көлеңке басар.
3.Сөйлем құрастырыңыз: / я - , я - /.
4. Талғаулы салалас құрмалас жалғаулықтарын іздеңіз:
бірақ, әрі, өйткені, я, яки, және, не болмаса.
5.Айырмашылығын айтыңыз.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
Автобус бірде тез жүреді, бірде баяу жүреді.
а) Кезектес салалас құрмалас сөйлем;
ә) Іліктес салалас құрмалас сөйлем;
б) Талғаулы салалас құрмалас сөйлем;
в)Сабақтас құрмалас сөйлем;
г) Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем.
2.Құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
а) Сен қазір жұмысқа кіріс, әйтпесе мен сені жобадан шығарамын;
ә)Мына жобаны қолға ал және уақытын белгіле;
б) Осы жорық саған пайдалы, дегенімен өз еркің;
в) Турфирма қызметкерімен кездесу үшін келдім;
г)Таңертең таза ауада тамақтанайық7
3.Құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
а) Сіз ертең жаяу серуендеңіз;
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ә) Сіз ертең қайықпен серуендеңіз,бірақ абай бол;
б) Сіз ертең жаяу серуендейсіз және кездесуге де қатысассыз;
в) Сіз ертең тауға барыңыз;
г) Сіздер ертең жаяу серуендеңіздер, я болмаса қайықпен.
4.Құрмалас сөйлемнің түрін анықтаңыз.
а) Бүгін тест тапсырамыз, не бейне көрініс талдаймыз;
ә) Денсаулық-зор байлық,бірақ оны сақтау керек;
б) Театр бұл жерден қашық емес, сондықтан біз жаяу кеттік;
в) Айна кабинетке кірді де,газет оқуға кірісті;
г) Біздер Түркістанға барармыз, немесе көне Отырарға сапар шегерміз.
5. Талғаулы салалас құрмалас сөйлемді табыныз.
а) Батаны не жасы үлкен адам береді,не құрметті адам береді;
ә) Денсаулық-зор байлық,бірақ оны сақтау кере;
б) Біздің үй бұл жерден қашық емес, сондықтан біз жаяу кеттік;
в)Әкем бөлмесіне кірді де,газет оқуға кірісті;
г) Атам жолдан шаршағаны сондай,үйге сүйеп кіргіздік.
7.Талғаулы салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Бата-біреуге жақсы тілек білдіру үшін айтылатын сөз;
ә) Бата отбасының бақытты болуына ықпал етеді;
б) Арман үйде ойнап жүр еді;
в) Абай- қазақ халқының ұлы тұлғасы;
г)Батаны не жасы үлкен адам береді, не құрметті кісі береді.
8.Талғаулы салалас құрмалас сөйлемнің шылауларын табыңыз.
а) да, де, та, те, және, әрі;
ә) сол, сондықтан, соншама;
б) бірде, біресе, кейде;
в)не, немесе, әлде, я болмаса, әйтпесе;
г) бірақ, алайда, дегенмен, сонда да;
9.Талғаулы салалас болатын сөйлемді көрсетіңіз.
а) Ол туралы өзгелер не дейді, өзіміз қалай ойлаймыз;
ә) Бірде көк ала қамысты көлдер қалып жатыр, бірде сары ала жон белестер
қалып жатыр;
б) Малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек;
в) Қазақ мақалы бар: асыл тастан, өнер жастан;
г) Кейде қабағы түксиеді, кейде бет әлпеті күлім қағады.
10. Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Шоқан біздің қасымызда жасы кіші болса да, үлкен кісідей болатын;
ә) Ол қолынан келсе, қазақ халқына жақсылық жасауға ұмтылатын;
б) Осыған дейін ол ауыл мектебінде оқыса, қазір қалада дәріс алуда;
в) Оның білімге деген құштарлығы арта түсті, өз білімін кеңейтудің басқа да
жолдарын іздестіре бастады;
г) Ұдайы ізденген адам өз бетімен білімін жетілдіріп, өздігінен дами алады.
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СОӨЖ №7
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту.
Жорықтың тактикалық әзірлену кезеңдері
Жорық алдындағы тактикаға 1) маршрутты таңдау; 2) жорықтың графикжоспарын құрастыру; 3) азық-түлік пен құрал-жабдықтар тізімін жасау; 4)
өзінің физикалық, техникалық дайындығы мен тәжірибесі бойынша таңдалып
алынған маршрут өтуге қабілеті жеткілікті туристер тобы мен оның жетекшісін
іріктеп алу жатады.
Жорық кезіндегі тактика : 1) жорық жоспары мен бөлек тілімдерінен өту
графигін үнемі реттеп, түзетіп отыру; 2) жорық кезінде алдағы нақты
жерлерден өту жолын табу; 3) әрбір кесіндіден өтуде топтың қимыл тәсілдерін
нақты жоспарлау мен іске асыру; 4) жолдың әрбір кесіндісінде техникалық
әдістерді, шаралар мен әрекеттерді таңдау.
Тактикалық әзірлену кезеңдері: Саяхат ауданын таңдау, топ құрамын
анықтау, маршрутты әзірлеу, маршрут ауданын зерттеу, маршрутты рәсімдеу
мен жасақтау, саяхат қорытындысын жасау.
Саяхат ауданын таңдау
Саяхат ауданын таңдау саяхат мақсатына, қатысушылар мүдделері мен
қызығатындығына байланысты..
Саяхат ауданын таңдаған кезде жолдарды, жолға қажетті уақытты, саяхат
шығындарын, көптеген басқа да факторларды ескеру қажет. Көмекші, кеңес
беруші ретінде әртүрлі ақпарат көздері: кітап, БАҚ, карталар, Интернет, осы
өңірді аралаған тәжірибелі адамдар болуы мүмкін
Топ құрамын анықтау
Жас мөлшері,мүдделері, көзқарастары, техникалық, физикалық дайындық
дәрежесі жақын болғаны жақсы.
Спорттық топ болса, жорықтың күрделілігіне орай қатысушылар мен
жетекшісіне қойылатын талаптарға, ережеге сәйкес топ құрамы анықталады.
Ереже бойынша, 1-2 күрделілік дәрежесіндегі жаяу, тау, су, велосипед
жорықтарының топ құрамы 4 адамнан кем болмауы керек. Шаңғы туризмінің 2
дәрежелік, жаяу, тау, су, велосипед 3 дәрежелік жорықтарының топ құрамы 6
адамнан кем болмауы керек.Топ тым үлкен болса да жорық қиындап кетеді.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ №7
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
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8-тақырып
Дүниежүзілік туризм. Кезектес салалас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Бас Ассамблея,халықаралық ұйым,туристік ұйымдар, үкіметаралық одақ,
колжетімді туризм, өзара қарым-қатынас.
2-тапсырма. Мәтінді оқып,таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін
теріп жазып, мағынасын талдаңыз.
Дүниежүзілік туристік ұйым (ДТҰ)-халықаралық ұйым 1970 жылы ресми
туристік ұйымдардың үкіметаралық одағы ретінде құрылды.Дүниежүзілік
туристік ұйым мүшелері:толық, қауымдасқан және біріккен мүшелерге
бөлінеді.Туристік ұйымның мақсаты -экономиканы дамуға, халықаралық өзара
қарым-қатынасқа, бейбітшілікке, гүлденуге, адам құқыларын жаппай
құрметтеп, сақтауға үлес қосу үшін туризмді дамытуға жәрдемдесу
Басқарушы органы -Бас Ассамблея.Секретариатының тұрған жері - Мадрид
қаласы (Испания).
Дүниежүзілік Туристік Ұйым (World Tourism Organization) Біріккен
Ұлттар Ұйымының мекемесі болып табылады. Туризм сферасындағы бас
халықаралық ұйым болады. ДТҰ Бас Ассамблеясы өздерінің мекемесінің жаңа
қысқартылған атауын БҰ ДТҰ -ЮНВТО (UNWTO) бекітті.Ол атауға ООН
(UN) Біріккен Ұлттар Ұйымы (United Nations) қосылды.Мекеменің штабпәтері Мадрид (Испания) қаласында орналасқан. Дүниежүзілік Туристік Ұйым
тұрақты және барлық қауымға колжетімді туризмді дамытумен айналысады.
Бас хатшысы -Талеб Рифаи (Иордания). 1925ж. Гаагада Ресми Туристік
Ассоциациялардың Халықаралық конгресі ретінде құрылған болатын.Екінші
Дүниежүзілік соғыстан кейін Ресми Туристік Ұйымдардың Халықаралық
кеңесі деген атауға өзгертіледі (штаб-пәтері - Женева қаласында), оған -109
ұлттық туристік ұйымдар мен 88 ассоциациялық мүшелер кіреді.1967 ж.
Үкіметаралық ұйымға айналып, ЮНЕСКО,ВОЗ және т.б. көптеген
халықаралық деңгейдегі ұйымдармен қызмет істейді. 2011ж. Дүниежүзілік
Туристік Ұйымының құрамына 154 мемлекет кіреді. Бас Ассамблеяның 19-шы
сессиясы -Кореяның Кенджу қаласында өткен.ДТҰ өте маңызды деген жобаны
бастайды. Бұл жоба Ұлы Жібек жолын дамытумен байланысты болады.
Қабылданған шаралар 2010-2011 жж. аралығында жүзеге асырылуы тиіс. Бұл
жоба маңыздылығы оның тарихының тереңнен бастау алуында болып келеді.
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Ол көптеген ғасырлар бойы елдер мен континеттерді байланыстырған
магистраль болды. Дүниежүзілік Туристік Ұйым туризм сферасындағы
жобаларды қаржыландыру мен оларды жүзеге асыруды қамтамасыз
етеді.Дамып келе жатқан елдерге туризмді дамыту жайлы тәжірибелерімен
ауысып, таныстырады.1980 ж. бастап,Дүниежүзілік Туристік Ұйым мүшелері
жыл сайын 27 қыркүйек күні Дүниежүзілік туризм күнін атап өтеді.
Жергікті уәкілдіктер БҰ ДТҰ - ның қызметін тікелей жүзеге асырады. Олар
әрдайым сан қилы, жердің түкпір-түкпіріне іссапарлар шегеді.
Олар барлық ердердің туризм индустриясының басшыларымен жайдайларды
талқылап және қажетті шешімдерді қабылдау үшін кездеседі.Олар туристік
ұйымдармен, әкімшіліктермен қажетті байланысты қамтамасыз етіп отырады.
Әсіресе, БҰҰ-ның Даму Бағдарламасымен қажетті қаражатты бөліп отыруын
қадағалар отырады. Олар БҰ ДТҰ көптеген халықаралық және жергілікті ісшараларында уәкілдік қызметін атқарып отырады. Олар белгілі бір елде
қызығушылық
тудыратын
тақырыпшаға
сәйкес
семинарлар
мен
конференциялар өткізеді.Олар көптеген елдерде қазіргі таңда өзекті болып
келетін тақарыптарға тұсаукесерлер өткізеді.Осыған дейін,Таяу Шығыстағы
Жаһандандыру мәселесі,Шығыс Азия мен Тынық мұхиты аймағында адам
ресурстарын дамыту,Европадағы Евро мен туризм,Америка аймағындағы сапа
стандарттары,Шығыс Азия мен Тынық мұхиты аймағында дағдарыстық
мәселелерді шешу сияқты және т.б. жағдайларды қарастырды.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма. Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз.
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.Өз ойларыңызды жүйелі
жеткізіп, пікір айтып, бағалаңыздар. «ПОПС» формуласын
пайдаланыңыздар.
«ПОПС» формуласы
1. Бірінші сөйлем «Менің ойымша, ... »
2. Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
3. Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … »
4. Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге
келдім ... »
6-тапсырма. Жалпы туризмнің негізгі ұзақ мерзімді үрдістері жайлы
ақпаратты оқып, өзара пікір алмасыңыз.
1) кейіннен халықаралық келушілер саны мен халықаралық туризмнен
түсетін кірістерді арттыра отырып, халықаралық туризмді тұрақты дамыту,
бұл жалпы Қазақстанда туризм индустриясын дамыту үшін оң нарықтық
негізді қамтамасыз етеді;
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2) Қытай Халық Республикасы, Үндістан Республикасы, Таяу Шығыс және
Ресей Федерациясы сияқты дамып жатқан сыртқы нарықтарда өрістеп жатқан
туристік сұраныс. Бұл елдердің географиялық орналасуы осы нарықтар үшін
туристік өнімдерді әзірлеу және олардың Қазақстанға аумақтық
жақындығының арқасында оларды салыстырмалы түрде жеңіл іске асыруға
мүмкіндік береді;
3) Еуропа сияқты дамыған сыртқы нарықтардағы едәуір жоғары және
тұрақты сұраныс, бұл Қазақстанға осы нарықтарда өзінің тартымды және
бірегей туристік өнімдерін өткізуге мүмкіндік береді;
4) перспективада Қазақстанның туристік ұсынысына болжамды бәсеке
тудыратын Әзербайжан Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Грузия,
Қырғыз Республикасы, Моңғолия, Ресей Федерациясы, Түрікменстан және
Өзбекстан Республикасы сияқты дамушы дестинациялардан өсіп келе жатқан
туристік ұсыныс.
Дамыған туристік дестинациялар арасындағы жоғары және белсенді
бәсекелестік қазақстандық ұқсастықтардан осы нарықта барабар ұстанымды
ұстануды, сонымен қатар оның үздіксіз өзгеріп отыратын жағдайларына
бейімделуге қабілетті болуын талап етеді.
Құрамындағы жай сөйлемдері арқылы берілген іс-оқиғаның кезектесіп
келуін білдіретін салаластың түрін кезектес салалас құрмалас сөйлем дейміз.
Кезектес салалас құрмалас сөйлем бірде, біресе, кейде деген кезектес мәнді
жалғаулықтардың қатысуы арқылы жасалады. Олар көбінесе жай сөйлемдердің
әрқайсысымен
қайталанып
айтылады.
Кезектес
салалас
құрмалас
сыңарларының арасына үтір қойылады. Мысалы: Турфирма маманы біресе тау
шаңғысы таныстырды, біресе тарихи ескерткіштер жайлы ақпаратты
көрсетті. Біз бойы бірде халықаралық жобамен жұмыс істедік, бірде Алакөл
жағалауы кестесін дайындаумен болдық. Агенттікте кейде тасырыс
берушілер шамадан тыс көп болады, кейде адам мүлдем болмай да қалады.
6-тапсырма. Кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді тауып, тұрлаулы
мүшелерін белгілеңіз.
1.Қазақтардың этикалық тарихынан, ой-дүниесінің көрінісінен хабар
беретін қайталанбас бұйымдар жасап шығарады. 2. Тапсырысты әзірлеуге
басшылық барлық операторлар қатыстырды. 3.Бірлі-жарымына ғана сенім
артты.4.Туризм компаниясы Еуропада өткен халықаралық туризм фестиваліне
алып барды.5.Еліміздің өлкелік туризмін көрсетті.6.Соңғы жылдары кәсіпорын
тек аймақтық туризм бойынша жұмыс істейді.
7-тапсырма. Мына сөйлемдерді бірде, біресе, кейде деген жалғаулықтар
арқылы кезектес салалас құрмалас сөйлемдер құрастырыңыз .
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Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) бірақ;
ә) та;
б) бірде;
в) немесе;
г) әйтпесе:
2.«Бірде, біресе» шылауларымен жасалатын сөйлемнің түрін анықтаңыз.
а) Ыңғайлас салалас құрмалас;
ә) Қарсылықты салалас құрмалас;
б) Себеп-салдар салалас құрмалас;
в) Түсіндірмелі салалас құрмалас;
г) Кезектес салалас құрмалас.
3.Кезектес салалас құрмалас сөйлемнің шылауларын табыңыз.
а)Жаман ағайыннан жақсы көрші артық;
ә) Ағайынның аты озғанша, ауылдастың тайы озсың;
б) Қазақстан -менің Отаным;
в) Күзде кейде жаңбыр жауады, кейде қар түседі:
г) Бата тұрмыстағы әртүрлі оқиғаларға байланысты айтылады.
4. Кезектес құрмалас сөйлемнің шылауларын табыңыз.
а) себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті;
ә) да, де, та, те, және, әрі;
б) не, немесе, әлде, я болмаса, әйтпесе;
в) бірақ, алайда, дегенмен, сонда да;
г) бірде, біресе, кейде.
5. Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) Кейде қабағы түксие қалады, кейде бет әлпеті күлім қағады;
ә) Кейде мен оны түсінбей қаламын;
б) Тек кей кезде ғана кешігіп қалып, мазам кететін;
в) Адамның кейбір кезеңдері болады;
г) Анда санда болмаса негізі мен көңілді адаммын.
6) Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) Күн бұлттанып,аспан түнере қалды;
ә) Туристер тау шыңына да жетті;
б) Мұражайдың іргесінде егілген ағаштар;
в) Аспанда құстар ұшып жүр;
г) Қазан тұрып біресе атын мақтады,біресе өзін мақтады,бірақ айналып
келгенде,бәрі де Бегілдің өнерін сөз етісті.
7) Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) Саяхатшылар бірде тез жүреді, бірде баяу жүреді;
ә) Туристер базаға жетті;
б) Кешен маңы толған адамдар;
в) Аспан көкпеңбек;
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г) ХХІ ғасыр жеткіншегі қандай болу керек.
8 Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а )Теледидардан соңғы хабарды біресе орыс тілінде, біресе қазақ тілінде берді;
ә) Асыға күткен шеруге де көз жеткіздік;
б) Жас ұрпаққа жақсы білім мен тәрбие беру керек;
в) Рухани жаңғыру;
г) Жүз нақты қадам.
9.Кезектес салалас құрмалас сөйлем жалғаулығын анықтаңыз.
а) бірақ;
ә) та ;
б) бірде;
в) немесе;
г) әйтпесе.
10.Кезектес салаласты табыңыз.
а) Күн сайынғы бір жаңалық ананы бұрынғыдай онша мазасыздандырмайды;
ә) Жайлаудың көлдеріне сене беруге болмайды, құрғақшылық жылы тартылып
қалады;
б) Қалада жаңа үйлер салынды;
в) Машина жүрісін бірде шапшандатады, бірде баяулатып жүреді;
г) Біз асыға кірдік.
СОӨЖ № 8
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Жамбыл
мұражайы - Алматы
облысы, Жамбыл
ауданы, Жамбыл
ауылында орналасқан, тарихи және мәдени мекеме.Мұражай Қазақстан
үкіметінің шешімімен қазақ халқының ұлы ақыны Жамбыл Жабаев тұрған
үйде 1946 ж. ұйымдастырылды. Ж. м. Алатаудың Майтөбе биігіне таяу жатқан
жазықта, Жамбыл бабамыз көз жұмған ауылда орналасқан. Мұражайдың
іргесінде ұлы ақынның көзі тірісінде егілген ағаштар, сол қалың баудың
түкпіріне таман алма мен алмұрт бағының арасында 1946 ж. салынған кесене
тұр. Кесене 1970 және 1996 ж. қайта жөнделіп, ақ мәрмәрмен қапталған.
Кесененің дәл ортасына ұлы жыршыға құлпытас қойылған. Ақын денесі
осында жерленген. Кесененің дәл іргесінде, сол жақ босағасына ақынның
киесі -қызыл шұбар жолбарыс мүсіні орнатылған (1996). Жамбыл өмір сүрген
үй- мұражайдағы бөлмелер сол күйінде сақталған. Ондағы он екі бөлменің
әрқайсысы тарихи жәдігерлерге толы, әрбір зат- ақын өмірінің тікелей куәгері.
1996 ж. мұражай-үйге жанамалай конференц зал салынып іске қосылды. Бұл
конференц залдың алғашқы іргетасын Қазақстан Президенті Н.Назарбаев
қалады. Алғашқы бөлме Жамбылдың ұлы ұстазы ақын Сүйінбайға арналған.
1916 жылғы көтеріліс тарихын, Жамбыл шығарм-н баяндайтын бөлімде
Х.Наурызбаевтың “Амангелді Иманов” атты мүсіні және 1913 ж. Жамбылдың
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ақындар арасында түскен тарихи суреті тұр. 1919 ж. мамыр- маусымда өткен
ақындар мен күйшілердің слеті жөніндегі материалдардың фотокөшірмелері,
Верныйдағы сол слет өткізілген үйдің суреті, ақынның жаңа өмір серпінінен
туған шығарм-мен таныстыратын материалдар қойылған. 1934 ж. маусым
айында қазақтың ұлттық өнер шеберлерінің тұңғыш респ. слеті өтті. 1936 ж.
сәуір айында айтыскер ақындардың 2-слеті болды. Мұражайда Жамбылдың
суырып салма ақындығы оқшау көрінген осы слеттерге қатысты материалдар
да қойылған. Ж. м. ауқымды бөлімдердің бірі Жамбылдың Мәскеудегі қазақ
әдебиеті мен мәдениетінің онкүндігіне қатысуына арналған. Мұражайдағы
Мәскеу онкүндігіне арналған экспозицияда Жамбылдың С.Мұқановпен,
К.Байсейітовамен,
Т.Жароковпен
және
колхозшылармен,
мемлекет
қайраткерлерімен кездесулерінен фотосуреттер қойылған. Жамбылдың Қазақ
КСР-інің
1-шақырылған
Жоғары
Кеңесінің
депутаты,Кеңестердің
бүкілқазақстандық төтенше 10-съезінің делегаты болғандығына толтырылған
мандаттар,ақынның ең алғашқы наградасы-Еңбек Қызыл Ту ордені,
М.Соловьевтің “М.И. Калинин Жамбылға орден тапсырып тұр” деген
картинасы да осында тұр. Мәскеудегі онкүндікке қатысушылармен бірге
Жамбылды бүкіл ел қошаметпен қарсы алды.1936 ж. мамырдың 17-нен 23-не
дейінгі аралықта өткен онкүндікте Жамбылдың қолма-қол төгіп шығарған
толғаулары елге күнбе-күн тарап жатты. 1937 ж. желтоқсанда Жамбыл әуелі
Мәскеуге,сол жақтан Тбилисиге,Шота Руставелидің жұртқа белгілі
“Жолбарыс терісін жамылған батыр” поэмасының 750 жылдығын тойлауға
арналған КСРО Жазушылар одағы басқармасының пленумына барған сапары
топ-топ жыр болып, “Кавказға саяхат” деген кітабына кірді. Ақын 1938 ж.
Қазақ ҚСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланып, мемлекет
тарихында тұңғыш рет парламент мәжілісі өлеңмен ашылды. Оны ашқан да
“20 ғасырдың Гомері” Жамбыл Жабаев еді.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз .
6-тапсырма.Интернет желісін пайдалана отырып, қосымша ақпарат
алыңыз.Өзара пікір алмасыңыз.
СӨЖ № 8
«ХХІ ғасыр жеткіншегі қандай болу керек? » тақырыбына пікірталас
ұйымдастырып,
мақала
жазыңыздар.Төмендегі
қыстырма
сөздерді
пайдаланыңыздар.Менің ойымша, ғалымдардың айтуына қарағанда,естуімше,
әйтеуір, қойшы әйтеуір, айтып-айтпай не керек,қысқасы, абырой болғанда,
бағыма қарай, өкінішке орай, сөйтіп, қызық болғанда, басқасын айтпағанда.
9-тақырып
Халықаралық туризмнің даму тенденциясы.
Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем.
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Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Туристтік сұраныс,жаңа тенденциялар,бос уақыт,белсенді саяхат,
мәжбүрлік,мәдени демалыс,іскерлік саяхат,дүкен аралау мақсаты, маусымдық
кезең.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, аударыңыз.
ХХ ғасырдың 80-ші жылдары батыс Еуропаның мемлекеттерінің туристтік
сұранысында жаңа тенденциялар пайда болды. Олар экономикалық және
әлеуметтік факторлар тұрғысынан туындады, сондай-ақ қазіргі адамдардың
психологиясының өзгеруімен де байланысты еді. Туристтік тұтынушылықтың
құрылымына басты әсерін тигізгені экономикалық конъюктураның нашарлауы
болды. Индустриясы дамыған елдердегі тоқырау жұмыссыздықтың санын
көбейтті. Сонымен қатар, негізгі туристтік қызметті пайдалнушыларға –
қоғамның орта буынына да әсерін тигізді, олар бос уақытын дұрыс
пайдаланудың жолдарын іздеуге мәжбүр болды.
Экономикалық конъюктурадағы нашарлау әлеуметтік сфераны өзгертті, ол
өз ретінде туристтік сұранысқа әсерін тигізді. Зейнеткерлікке шығу жасы
төмендетілді, демалыс уақыты ұзартылды, апталық жұмыс мерзімі қысқарып,
икемді жұмыс кестесі еңгізілді. Бұның барлығы халықтың бос уақытын ұзартты
және туристтік қызметті пайдалнушылардың санын көбейтті. Осындай
жағдайда туристтік қызметтің потенциалды тұтынушыларының шеңберінің
кеңеюі бірінші тенденция болып табылады. Халықаралық туризмнің екінші
тенденциясы -егде адамдардың туристтік сұранысының кеңеюі. Солардың
ішінен толығырақ зейнеткерлік жасқа тоқталық, өйткені егде адамдар жиі
туристтік белсенділік көрсетеді. Зейнеткерлік жас дамыған елдердің көбінде 6065 жас аралығында болады. Экономикалық төмендеуге байланысты кейбір
өндіріс орындары қаражат дағдарысына ұшырады, сондықтан да 60 жасқа
толған адамдарды да, толуға таяғандарды да зейнеткерлік демалысқа жіберуге
мәжбүр болды. Бұлар нағыз мықты, үнемі қозғалыстағы адамдар, олардың бос
уақыты мол және сапар шегуге әр уақыттада дайын болды. Олар ішкі және
халықаралық туризм нарқының дамуына өз үлестерін қосты. Бүгінгі күнде егде
туристтер- тәжіребиесі мол саяхаттанушылар. Өмірге қызығы басылмаған,
тынымсыз адамдар, кейде қызық оқиға мен қауіпке толы сапарларға да
шығады: шаңғымен таудан сырғанау, бұрқыраған өзендермен қайық есу, шөл
даламен саяхат жасау және т.б.
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Қазіргі егде адамдардың туристтік сұранысы өздерінің 10 және 20 жыл
бұрыңғы қатарларының сұранысынан ерекше болып келеді. Бұрыңғы
аталарына қарағанда олар батыл да, қайратты келеді.Мүгедек егде адамдар да
саяхаттап, өзіне жаңа сезім, әсер алғысы келеді, бірақ оған мүмкіндіктері жоқ.
Мұндай категориядағыларға арналған «төртінші жастағыларға» атты
бағдарлама бойынша арнайы құрылымымен Данияда «Дайнэдж Ассоциэшн»,
Нидерландыда «Сенье Ваканти План», Швейцарияда «Свериджес
Пенсионарсфорбинд» атты демалыс клубтары жұмыс істейді.Осындай
факторлар туристтік тұтынушылықты ілгері жылжытты. Жалпы экономикалық
жағдайдың нашарлауымен және бос уақыт мөлшерінің ұлғаюына байланысты
халықтың рекреациялық сипатында келесі тенденциялар байқалады -демалыс
уақытының бөлшектелуі және қысқа мерзімдік сапардың көбеюі.ХХ ғасырдың
80-ші жылдарының басында Авсрияда және Ұлыбританияда халықтың 20 %
демалысқа жазда және қыста шығып тұрды, ал 10 % жылына үш және одан да
артық саяхатқа шығып тұрды. Осындай жағдайлар Германия, Италия және
басқа да Еуропаның дамыған елдерінде байқалды.Турлар қысқа, бірақ жиі
болып тұрды.Батыс елдерінің әдебиеттерінде бұған «үзілісті саяхат» деген ат
берілді.«Үзілісті саяхат» туристтік фирмалар үшін өте тиімді болып отыр.
Өйткені қысқа мерзімдік саяхаттың бір күні жай саяхат күнінен едәуір жоғары.
Онымен қатар «үзілісті саяхатты» адамдар жыл бойы пайдалнылады, ол
туристтік саладағы қиын мәселелрді шещуге мүмкіндік тұғызады(маусымдық
кезеңдегі қонақ үй және көлік мәселелерін жеңілдетеді). Батыс Еуропаның
халықтары демалыс және мейрам күндеріндегі маршруттарды жиі
пайдаланады. Олар көрме, мұражай, галерея және дүкендерді аралап, экскурсия
жасауды ұнатады. Ұлттық саяжайларда уик-энд өткізеді немесе жақын
жерлердегі фестиваль, карнавал, әртүрлі тағамдардың дәмін анықтауға
қатысады.
Батыс Еуропаның нарқына қысқа мерзімдік сапарға туристерді
жеткізушілер негізінен Германия мен Ұлыбритания болып отыр. 1993 жылы
бұл екеуінің үлесіне 35 және 10 % келді. Олардың көбісі Франция, Австрия
және Германияда уақытын өткізеді. Қысқа мерзімдік келушілер жағынан
бірінші орынды Франция алады. Ол жақын туризмді дамыта отырып, уақытша
қысқа мерзімге келушілерді Германиядан, Ұлыбританиядан, Бельгиядан,
Испаниядан және Италиядан қабылдайды.
Демалудың түрінде де тамырымен өзгерістер енуде. «Көңіл көтеру мен
қозғалысқа қызығушылықтың жарылысы» келесі тенденция болып табылады.
Жағажайжа жатып пассивті уақыт өткізу, демалысты өткізудің көп тараған түрі
болса да, бірті-е-бірте жаңа талаптарға орын беруде. Бұрынғы «Үш S»(«SeaSun-Sand»)-теңіз - күн-жағажайдың орнына жаңа формула «Үш L»(LoreLandscape-Leisure) - ұлттық салт-дәстүр-пейзаж - бос уақыт келуде. Бұл жаңа
құндылыққа сәйкес келіп , адам психологиясында бекітілуде, қазіргі туристің
ойын және мінез-құлқын білдіреді.Күнделікті ақиқат пен шындықтан қалмау
үшін турист жергілікті колоритке ынталанады, басқа халықтың тұрмысын,
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әдет-ғұрпын, мәдениетіндегі ерекшеліктерді білуге тырысады. Сонымен қатар,
белсенді демалып, күш - қуатын қалпына келтіруге ұмтылады.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма. Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз.
5-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
6-тапсырма.Интернет желісін пайдалана отырып, қосымша ақпарат
алыңыз.Өзара пікір алмасыңыз. Өз ойларыңызды жүйелі жеткізіп, пікір
айтып, бағалаңыздар. «ПОПС» формуласын пайдаланыңыз.
«ПОПС» формуласы
1. Бірінші сөйлем «Менің ойымша, ... »
2. Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
3. Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … »
4. Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге
келдім ... »
Оқыңыз,қызық!
«Отырар апаты туралы не білесіз?» сұхбат құрыңыз.
Білесің бе, Отырар апаты қашан болды?
-Білемін, Отырар апаты 1218 жылы болды.
-Ал Отырардың өзін қандай әмір қорғаған ж»не не жасаған?
-1218 ж. Хорезмшаһ Мұхаммедтің Отырардағы билеушісі Қайырханның
әмірімен Шыңғыс хан керуенінің саудагерлері өлтіріледі.
-Және Шыңғыс ханның не істеді?
-Шыңғыс хан Орталық Азияға шапқыншылық жасауына сылтау болды.
-Тарихи әдебиеттерде бұл қырғын қандай аты деген атпен белгілі?
-Тарихи әдебиеттерде бұл қырғын “Отырар апаты” деген атпен белгілі.
-Қай кезде моңғол әскерлері Отырарға жетті?
-1219 ж. күзде моңғол әскерлері Отырарға жетті.
-Неге Отырар қиратылып, қала тұрғындары қырғынға ұшырады?
-Моңғол шапқыншылығы салдарынан Отырар қиратылып, қала тұрғындары
қырғынға ұшырады.
-Қай кезде Отырар қайта жанданды?
-1219 жылғы апаттан кейін Отырар қайта жанданды.
- Армян саяхатшысы нені Сырдария бойындағы ірі қалалар қатарында
атайды?
-1255 ж. армян саяхатшысы Отырарды Сырдария бойындағы ірі қалалар
қатарында атайды.
- Отырар кім мемлекетінің құрамына кірді?
-14 ғ-дың аяғында Отырар Әмір Темір мемлекетінің құрамына кірді.
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Құрамындағы жай сөйлемдердің алдыңғысы соңғысына нұсқап, соңғысы
алдыңғы сөйлемнің мазмұнын ашып тұратын салаластың түрін түсіндірмелі
құрмалас сөйлем дейміз. Түсіндірмелі салаластың құрамындағы жай сөйлемдер
көпшілігінде бірі-бірімен жалғаулықсыз байланысады. Сыңарларының арасына
қос нүкте қойылады. Мысалы: Кабинетке екі адам кірді: бірі- туристік фирма
басшысы, екіншісі - жарнама дизайнері. Кейде түсіндірілуші бөлік сонша,
сондай, сол, соншалық, мынау, мынадай, осы деген сөздерге аяқталады.
Олардан кейін сызықша қойылады. Мысалы: Алматы тарихының мені
қызықтырғаны соншалық- осы сала бойынша ұйымдастырылған көрмеде күні
бойы жүріппін.
7-тапсырма. Түсіндірмелі салаластың құрамындағы жай сөйлемдерді
тауып, арасына тиісті тыныс белгілерін қойыңыз.
1. Саған ашып айтарым сол мен ұлттық саябақ көрсетіліміне қатысамын. 2.
Көрме адамдарға лық толған бүгінгі тұсаукесерге Қазақстанның танымал
адамдары, түрлі туризм агенттіктері жиналыпты. 3. Біз тек отандық туризмді
ғана ұнатамыз. 4. Олардың Қазақстан туризміне қосқан үлесі соншама осы
саладағы шығармашылық жетістігі үшін барлық сыйлықтарды жеңіп алды. 5.
Соңғы екі апта бойы фирмада жұмыс істеудеміз мейрамға қарай тапсырыс
көбейіп кетті. 6. Бізбен бәсекелесе алатын екі ғана кәсіпорын бар олар –
«Qazaqstan» және «Алтын ғасыр» фирмалары. 7. Бұның арты белгілі олар
«Үздік сахатшы» атағына ие болады.
8-тапсырма.Кестеде берілген жалғаулықтардың қай салаласқа тән
екенін табыңыз, сөйлемдер құрастырыңыз.
Жалғаулықтар

Ыңғай Қарсы
лас
лықты

Себеп- Түсіндірмелі Талғау Кезек
салдар
лықты тес

Да, де, та, те,
және, әрі
Сондықтан,
себебі, өйткені,
неге десеңіз
Бірде, біресе,
кейде
Сонша,сол,
сондай, мынау,
мынаны
Яки, немесе,
не, я болмаса,
не болмаса, я
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Бірақ, дегенмен,
әйтсе де, сөйтсе
де, сонда да
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем жалғаулықтарын анықтаңыз.
а) Өйткені, себебі;
ә) Жалғаулығы жоқ;
б) Сол үшін, себебі;
в) Сөйтсе де, әйтсе де;
г) Әйтпесе, немесе.
2.Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолын көрсетіңіз.
а) Немесе;
ә) Бірде;
б) Сондықтан;
в) Жалғаулықсыз;
г) Сөйткенмен.
3.Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Таным-түсініктің дұрыс қалыптасуы – мәдениеттіліктің кепілі;
ә) Ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен: әуеліел басы, топ басы деген кісілер болады екен, екіншісі- намысқор келеді екен;
б) Кітап оқудан тыйылған адам ойлаудан да тыйылады;
в) Ер деп атақ кім берер, алмас семсер асынбай;
г) Одан әрі олар сөйлескен жоқ: әңгімеге уақытта қалмады.
4.Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Бұл жердің дәнін мен сепкендіктен, өзгеңнен гөрі менің жаным қатты
ауырды;
ә) Сізден сұрайтынымыз мынау: бізге қамқоршы болыңыз;
б) Олар қыстаудан шықпайды, өйткені төлді қорада ұстау керек;
в) Мал өріске қарай шұбатыла жөнелді;
г) Жоспарланған іс бітпеді: қайта қарауға да уақытта қалмады.
5.Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем жалғаулықтарын анықтаңыз.
а) Өйткен;
ә) Жалғаулығы жоқ;
б) Сол үшін;
в) Сөйтсе де;
г) немесе.
6. Түсіндірмелі саласты көрсетіңіз.
а) Мына кісінің жүзінде әжімнен сау жер жоқ, әйтсе де беті ойнақы еді;
ә) Жолында асқар тау тұрса да, топ жарып өтетін сияқты;
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б) Күн бұлттанды;
в) Сыныпқа мұғалім, директор кірді;
г) Құс атаулы аспанда да толып жүр: қарлығаш, ұзақ, қарға, торғай - бәрі де бар.
7. Түсіндірмелі салаласты көрсетіңіз.
а) Ол 2 түрлі нәрсені үйретуге тырысты: бірі-тұрақтылық,бірі - махаббат;
ә) Халықтардың жарқын өмірінің кепілі - бірлік пен береке;
б) Өтірікші өзін алдайды;
в) Дүниеде айнымайтын қорғаушың - ақыл;
г) Айтар ештеңесі жоқтар әрқашан нашар сөйлейді.
8 Түсіндірмелі салаласты көрсетіңіз.
а) Үлкенмен де, баламен де әзілдесетін;
ә) Алғашқы көргеннен- ақ мен оның үлкен адамгершілік мейірімін сездім;
б) Осы шабысымды біз көпке дейін ұмыта алмай жүрдік;
в) Түндегі жаңбырдан кейін ашылған күн беткейді құлпыртты;
г) Көктемнің ұзаққа созылуы біздерге жайлы тиіп тұрған жоқ:көбінің киімі
жеңіл,далаға көп шыға алмайды.
9. Түсіндірмелі салаласты көрсетіңіз.
а) Сізді ешкім шақырған жоқ, сондықтан сіз бармайсыз;
ә) Амалсыз қонуға тура келді, өйткені мезгіл кешкіріп кетті;
б) Мен қорқып тұрмын, неге десеңіз қолың қатты дейді;
в) Таным-түсініктің дұрыс қалыптасуы - мәдениеттіліктің кепілі;
г) Кей металдар табиғатта өте аз және таза түрінде кездесуі сирек.
10. Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Шоқан біздің қасымызда жасы кіші болса да, үлкен кісідей болатын;
ә) Ол қолынан келсе, қазақ халқына жақсылық жасауға ұмтылатын;
б) Осыған дейін ол ауыл мектебінде оқыса, қазір қалада дәріс алуда;
в) Оның білімге деген құштарлығы арта түсті, өз білімін кеңейтудің басқа да
жолдарын іздестіре бастады;
г)Ұдайы ізденген адам өз бетімен білімін жетілдіріп, өздігінен дами алады.
СОӨЖ № 9
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Ықылас атындағы Ұлттық Музыкалық аспаптар мұражайының ғимараты
(бұрынғы Офицерлер жиналыс үйі), 1908 жылғы, Алматы қаласы, Зенков
көшесі, 24.Алғашқы қолданылу мақсаты- Верный қаласының клубтық ұйымыәскери жиналысы; 1913 жылында-Романовтар әулетінің 300-жылдығы
мерейтойына орай ұйымдастырылған бірінші ауыл-шаруашылығы көрмесінің
павильоны, 1918 жылдан бастап- пошта-телеграф кеңсесі.Жобаға қарағанда
төртбұрыш пішінде, ағаштан жасалған және сырттан тақтайларменен қапталған
ғимарат болып табылады. Терезелері сырттан ағаштан көркемдеп, ойылып
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жасалған. Көлемді-жобалама шешімі үш белдікті және бұл фасадтарда
ризалиттермен белгіленген. Орталық ризалит үлкен шатырмен, ал шеткілері
екі-жақты үшбұрыш шатырмен жабылған. Басты кіреберіс есігі, биік мәтке
тәрізді шығып тұрған және ағаштан оймалы тіректерге сүйенген шықпа
шатырмен жабылып, безендіріліп айрықша етілген.Ғимараттың жобасы, бүкіл
қолданылған жылдар ішінде маңызды өзгерістерге ұшыраған. 1979 жылы
фасадтардың әшекейлі тұрпатына, ұлттық оюлардың мотивтері негізінде
ағаштан ойма элементтері қосылған.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 9
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
10-тақырып.
Халықаралық туризм нарығының ерекшелігі.Сабақтас құрмалас сөйлем.
Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз, сөйлем құрастырыңыз.
Туристік нарық,ішкі туризм,сапар шегу, маркетинг, туристік шығындар,
қызмет көрсету, табиғи аудан,курорт, шипажай.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, аударыңыз.
Халықаралық туризм нарығының ерекшелігі
Туристік нарық -бұл туристік қызметті сатушы (жеткізіп беруші) және сатып
алушы мен (сұраныс жасаушы) бірге табыстыратын институт немесе механизм.
Туристік нарық кез-келген басқа бір жай тауар нарығына қарағанда тауар
қозғалысын сатушыдан сатып алушыға болжамайды. Керісінше, сатып алушы
кейінге қалдырылған қызметті алу үшін белгіленген орынға аусып отырады.
Нарық- бұл ауысу саласы.Туристік нарықта ауысу саласы болып
табылатындар:туристік қызметтер,яғни туристік индустрия(қонақ үй,
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ресторандар,саяхат ұйымдастыру және т.б) саяхаттаушылардың әр түрлі
қызметтермен қанағаттандыру.
Туристік нарықты бірнеше түрге классификациялауға болады:
-географиялық - әлемдік, аудандық, жеке елдің ел ішіндегі аудандар, қалалық
және тағы басқа нарықтар;
-халықтық территорияға қатысты -халықаралық туризм нарығы (шығу, кіру),
ішкі туризм;
-қозғалыс бағыты бойынша -нарықтар: келуші туристік лектер және туристерді
қабылдаушылар.
Туристік терминде “аудан” деген түсінік бар. Ол үш типке бөлінеді:
1. географиялық аудан, мысалыға Батыс Еуропа немесе Солтүстік Африка;
2. әкімшілік аудандар, мыс: Ярославль облысы;
3. табиғи -климаттық аудан, мыс: теңіз курорттары, Тынық мұхит аралы.
Туризм жылдан-жылға әлемдік экономикаға әсер етіп, сонымен қатар жеке
елдерде
әлеуметтікэкономикасының
дамуына
әсерін тигізіп жатыр. Осы
арқылы
туристік
сапарға
қатысушы
адамдар
саны
әрдайым
өсіп
отырады.Ең
басты халықаралық туризмнің
әлемдік экономикаға зерттеу
ықпал бағыты – туристік нарық
анықтамасы.
Болжаулық
туристік
нарық
турситік
қызмет түрін ұсынушы мен
келісімге
келе
алатын
потенциалдық мүмкіншілігі бар
барлық сатып алушыларды өзімен ұсынады. Бірақ шын мәнінде туристік
сұраныс болжауы және нақты нәтиже сай келмейді.Әр елде шет елдік
қонақтардың келу бағалық саны ДТҰ методикасы бойынша іске асады. Бұл әр
елде республика аралық деңгейде біркелкі статистикалық санақ жүргізу үшін
қамтамасыз етеді. ДТҰ-ның мәліметі бойынша 15 жыл ішінде (1975-1990 жыл
аралық) халықаралық туристер келу саны екеселенді. 1975 жылы 222 млн
келуші туристер тіркелген, ол 1990 жылы олардың саны 457 млн-ға дейін дейін
көтерілді. 1991 жылы халықаралық туризм дамуы жай қозғала бастады, бірақ
1992 жылы қайта орнына келе бастады. 1993 жылы келушілер саны 500 млн ға
жуық жетті.1999 жылы әлемдік халықаралық туризмде келушілер саны 1998
жылға қарағанда 3,2 % - ға өскен, 657 млн құрайды.
Туристік нарықтың маркетингтік бақылау және жеке елдердің салым
бағасының, әлем туризмінің халықаралық туристік нарықтың даму мақсатында
екі түрге бөлінеді: туризмнің шығу нарығы елден қанша рет шыққанына
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байланысты анықталады, ал кіру туризмі қанша рет келгеніне байланысты
анықталады.
Халықаралық туризмнің шығу нарығының өлшемі елден шет елдерге шығу
резиденттерінің саны бойынша анықталады және олардың шет елге келгеннен
кейінгі жұмсалған ақша сомасы.
Нарықтың конъюнктуралық анализ обьектілері мыналар:
- нарық қатысушылары (партнерлар, жеткізушілер, делдалдылық,
қолданушылар, бәсекелестер)
- өндірістің көлемі, динамикасы, құрылымы және жеке туристік қызметті
пайдалану (бәсекелестік фирмалар, олар арқылы жасалған туристік қызметтің
көлемі, әр түрлі ұсынылатын маршруттар мен қызметтер, ұсыныс және сұраныс
өзара қарым-қатынасы).
- Резерв дәрежесі ( қолданушылар ортасында турфирманың мүмкіншілігін
жоғарылату, маршруттарды географиялық ұлғайту, қызмет атаулары)
- Баға динамикасы (бәсекелестерде, туристік қызметтерге сәйкес орта нарықтық
курс бағасы);
- Нарық құрылымында жарнамалық жұмыс, өндірістік жинақтаушы
ерекшеліктері.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
4-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
«Төрт сөйлем» тәсілі
1. Пікір. Мәтін бойынша өзіндік пікірлеріңізді бір сөйлеммен жазыңыз .
2. Дәлел. Өз пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз .
3. Мысал. Пікірлеріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз .
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз.
5-тапсырма.Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз.
6-тапсырма. "Алматы- Қазақстанның еркін мәдени аймағы" жайлы
ақпаратты оқып, өзара пікір алмасыңыз.
"Алматы- Қазақстанның еркін мәдени аймағы"-бұл Алматы қаласы мен
Алматы облысының бір бөлігі кіретін кластер,онда туристік қызығушылықтың
мынадай негізгі орындары айқындалды:
1) петроглифтері бар археологиялық Тамғалы (ЮНЕСКО объектісі);
2) ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген "Алтын Емел" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі;
3) Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағындағы Шарын шатқалы
4) Балқаш көлі (оңтүстік шығыс бөлігі);
5) Алакөл көлі (оңтүстік шығыс бөлігі);
6) Қапшағай су қоймасы;
7) "Ақбұлақ" халықаралық туристік орталығы;
9) "Жоңғар-Алатау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
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10) "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
11) "Қара Дала" бальнеологиялық курорттық аймағы;
12) Хан Тәңірі шыңы- Қазақстанның ең биік шыңы.
Болашақта кластер Алматы облысының басқа да бөліктерін кеңейтеді және
қосады, сондай-ақ ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген жаңа туристік
қызығушылық тудыратын орындар-Ешкі өлмес петроглифтері бар Жетісу
Алатау тау сілемдері, сондай-ақ Есік қорғандары ұсынылуы мүмкін.
Алматы- мың жылдық тарихы бар қала, тәуелсіз біздің Отанымыздың "алтын
бесігі". Алматы:
1) көп бағдарлы даму қарқынымен;
2) мүмкіндіктердің ауқымды түрлерімен;
3) көпқырлылық пен энергияға бай болуымен;
4) жасыл экономиканы дамытудың экологиялылығымен;
5) креативтілік пен болашаққа талпынуымен ;
6) жарқындылық пен жылылық, қонақжайлылықтың бірегей
атмосферасымен сипатталады.
Алматы халықаралық іскерлік және тау шаңғысы туризмінің орталығы
болады және "Қаладағы және таулардағы ойын-сауық" кластері ретінде
сипатталатын болады. Осы кластер ұсынылатын негізгі туристік өнімдерге
МІСЕ- туризм мәдени және экологиялық туризм, таулардағы және көлдердегі
демалыс, қысқа мерзімді демалыс, сондай-ақ event-management агенттіктерінің
қатысуымен концерттік іс-шаралар бағдарламасын қалыптастыру жатады.
Құрамындағы жай сөйлемнің біреуінің, көбіне, алғашқысының баяндауышы
тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысқан құрмаластың түрін
сабақтас құрмалас сөйлем дейміз. Сабақтас құрмалас сөйлем бағыныңқы, және
басыңқы жай сөйлемдерден құралады. Мысалы: Мен келгенде, туристер
дайындалып отыр.Мен келгенде-бағыныңқы сыңар.Дайындалып отыр басыңқы сыңар.
Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі істің шарты болып келетін сабақтас
құрмалас сөйлемнің түрін шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
дейміз.
Шартты бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары (№1 кесте)
Бағыныңқы Тұлғалық белгісі Сұрағы
Мысалы
баяндауышы
1. Шартты
-са,-се
не етсе?
Еңбек етсе, табысқа
рай
қайтсе?
жетеді.
2. Көсемше -ма, -ба, -па + й
қайтпей?
Адам
еңбек
етпей,
-ме, -бе, -пе + й
не етпей?
табысқа жетпейді.
3. Көсемше -майынша/қайтпейінше? Еңбек
етпейінше,
негізінде
мейінше
не
табысқа жетпейсің.
-пайынша/етпейінше?
пейінше
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4. Есімше

-байынша/бейінше
-ғанда/-қанда
-кенде/- генде

кайткенде?
не еткенде?

Еңбек еткенде, табысқа
жетерсің.

7-тапсырма. Үлгі бойынша әр сөйлемді төрт түрлі өзгертіп жазыңыз.
Үлгі: Мен өлкелік туризм бойынша жолдама алдым.
Мен өлкелік туризм бойынша жолдама алсам, саған хабарласам.
Мен өлкелік туризм бойынша жолдама алмай, мұнда оралмаймын.
Мен өлкелік туризм бойынша жолдама алмайынша, ешқайда кетпеймін.
Мен өлкелік туризм бойынша жолдама алғанда, оны шақырамын.
1. Мен мұражайға бардым. 2. Ол қазба жұмыстарымен айналысты. 3. Біз жаңа
жоба алдық. 4. Жұмыс аяқталды. 5. Отандық туризмге сұраныс көп болды.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаңыз.
Ол жақсы оқыса, университетке түседі.
а) Қарсылықты;
ә) Шартты;
б) Себеп;
в) Мақсат;
г) Мезгіл.
2.Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Олар Асанды күтпестен, ертемен жолға шығып кетті;
ә) Күн жылы болғандықтан, біз серуенге шықтық;
б) Не ексең, соны орасың;
в) Тәуелсіздікті анаңдай ардақта, балаңдай мәпеле;
г) Жанат хатты төрт-бес рет оқып шықты.
3.Шартты бағыныңқы құрмалас сөйлемнің жұрнағын анықтаңыз.
а) -ған, -ген;
ә) -са, -се;
б) -ып, -іп,-п;
в) -у ;
г) -қан, -кен.
4.Шартты бағыныңқылы сабақтасты көрсетіңіз.
а) Үйдің іші үн-түнсіз, көңілсіздік басқан;
ә) Тоқтамай сөйлей берсеңші, уақытың жетпес;
б) Айтар ойы олмаған соң, бос сөзге үйір;
в) Тілмен тас жаруына қарама, тындыруына қара;
г) Бір рер айтудан бұрын екі рет ойлап алсаң, екі есе жақсы айтасың.
5.Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Қарай білетін көз болса, қарауға тұрарлық Торғын бар;
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ә) Бейсен «норма керек, норма» десе, Жақып «қырамысың елді, тәрбиелеу
керек» деп тұр;
б) Өлікті үйден енді шығарғалы жатқанда, ...құйындатып келе жатқан
Сикорский көрінді;
в) Жұрт дүкенге түскен кітаптарды тік көтеріп алатын болған соң, бір данасын
сатушыға тыққызып қойдым;
г) Сенің малың кетсе, ол - азаматтың құны.
6. Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Оқу ауыр да болса, оқытушылар мен оқушылар күлісіп, желпінісіп алды;
ә) Кімнің құсы бұрын барып дуадақ ілсе, Еңлік-Кебек жыры сонікі болсын;
б) Жаудың өте қатты қарсылық кӛрсеткеніне қарамастан, жігіттер алға басуда
ед;і
в) Мезгіл түске тармасқан кезде, қарлы жаңбыр бәсеңде;
г) Раушан күлімсіреп бетіне қараса, жібіп сала беретін.
7.Шартты салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Осыдан қолыма түссінші, буындырып өлтірем;
ә) Керекудің ол кездегі сәні- жеңіл кашаваға жорға жегіп, қаланың бір шетінен
бір шетіне ызғыту болатын;
б) Осында Тұмарбай деген ақын ағамыз қонаққа шақырған еді, Гауһар екеуіміз
соған бардық;
в) Мені жұмсаған жоқ, өзім кеттім;
г) Мына жаманға қатын ал деген сөз жаңа ғана аузымнан шығып еді,
аруақтардың құлағы шалған екен.
сөйлемді табыңыз.сөйлемді табыңыз.
а) Көргендерін ол өзі айтар, я болмаса қызымнан өзім сұрап білермін;
ә) Ауа салқын тартқан болатын, олар плащтарын киіп жатты;
б) Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді;
в) Қай жерде маңызды оқиғалар болсыншы, мен сонда командировкаға
барамын;
г) Шытырлап тұрған қурай лап етті - қара түнек бұрқ етті.
9. Шартты бағыныңқылы қандай деген сұрақтарға жауап береді.
а) қайтсе,қайткенде;
ә) қашан, неге
б) неліктен,не үшін;
в) қалай,қайтіп;
г) кімнің, ненің.
10. Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Жүре берсең,көре бересің;
ә) Артына қарағанда,туристер де жақындапты;
б) Көзсіз өмір не десе,тас қараңғы көр деуші ем;
в) Жоспар құрмайынша, бұл жобаны іске асыра алмайсың;
г) Жоспар құрып, бұл жобаны іске асыр.
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Оқыңыз, қызық!
Арқаның кербез сұлу Көкшетауы
Көкшетау- қала, тау,Солтүстiк Қазақстан обл. Қала аты Көкшетау атынан
қойылған 1824ж.Негiзi қаланған.Көптеген көлдерi бар және қарағай қалың
өсетiн жер.Атаудың бiрiнщi сыңарындағы“көк”сөзi-“аспан”және екiншi
сыңарындағы ше- үстемелi теңеу мәндi қосынша.Атаудың толық мағынасы:
“көкпенбек,әдемi,сұлу бөп көрiнiп тұратын тау”.Оның суретi мен келбеткескiнi С.Сейфуллиннiң“Көкшетау”поэмасында тамаша берiлген. Биiктiгi
947 м-ге дейiн келедi.Орысша“Синюха”деп аударғанмен,ресми түрде қазақ
тiлiндегi тарихи Көкшетау аты берiк орын алған Е.Қойшыбаев атаудың мәнмағынасы туралы:”Көкшелi тау”,қазақтың осытауда жайлаған(не қыстаған)
ескiру тобының (Көкшенiң)атымен байланысты.Оның үстiне,қазақтың
Көкшебай, Байкөкше антропонимдерiмен жақсы үндеседi;деген үзiлдi-кесiлдi
пiкiр айтады(Е.Қойшыбаев.Қазақстанның жер-су аттары 1985,136б).Таудың
Көкшетау аталуы жер табиғатына, оның сұлу төңiрегiнiң оның баурайының
мәнгi жасыл,көгерiп, алыстан көкшiл бөп көрiнетiн, жасыл желең қарағай
түсiне орай қойылғаны кiлеге болса да белгiлi.Көкшетауда әдемi, сұлу
табиғат.Мысалы:Бурабай-Көкшетаудаға әдемi көл.Суы тұщы және
мөлдiр.Көлдiң ең тере жерiндегi жәндiктер мен балықтар айқын көрiнедi.
Көлдiң айналасы- сыңсыған қарағайлы қайыңды орман.Көкшенiң әйгiлi
шоқылары“Жұмбақтас”,“Оқжетпес”көлдi ерекше көрiктi етiп тұрады.Сол
себептi де жұрт оны“Қазақстан Швейцариясы”деп те атайды.Көлде әр түрлi
балықтар бар.Бурабай көлiнiң айналасында курорт, демалыс орындары
орналасқан.Ол-таза ауасымен, қымызбен емдейтiн iрi курорт.Бурабай
табиғатының көркемдiгi жөнiнен әлем курорттарының iшiнде ерекше орын
алады.Қалада көптеген зәулiм үйлер,демалас орындары,жоғары оқу
орындары бар.Көшелерi ұзын әрi кең Көшелерiнiң екi бойын жағалай өскен
үлкен ағаштар бар.Көкшетау, әсiресе,көктемде әдемi болып кетедi.Себебi
жемiс ағаштары гүлдеп, бүкiл дала жпңарғандай болады.Қалада әсем сая
бақтар мен көшелер, тарихи орындар өте көп.Сонымен Қазақстандағы әдемі
жерлердің бірі Көкшетау өлкесі,осы әдемі жерді бармасақ та фотодан
тамашалайық…Оқжетпес тауы,бұл туралы аңыз бар.Ертеде осы таудың
жиегінде Қазақ Сұлтандары қоныстаныпты,оларды Оқжетпес тауының
басындағы қыран құс ұнатпапты күнде Оқжетпес тауының үстінде отырып
қарқылдай береді екен оның көзін құртқысы келгендер оны атпақшы болады
бірақ оқ таудың төбесіне жетпей қала береді екен содан бері Оқжетпес тауы
атаныпты…Және де бір қызық бұл Мыстанкемпір тасыТағы бір ерекше тас
ол Жұмбақтас ол Бурабай көлінің ортас,орналасқан.
СОӨЖ №10
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту.
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Айша бибі
Айша бибінің кім екені жөнінде атадан балаға қалған аңыз болмаса, тарихи
деректер жоқ.Ал, аңыз оны төрт түліктің бірі сиыр малының атасы деп
есептейтін Зеңгі бабаның қызы еді дейді.Сол аңыздың айтуынша, Айша бибі
Түркістанда жас батыр Қараханмен кездесіп, бірін бірі ұнатқан екі жас бас
қосып, өмірлік серік болуға уағдаласады. Жаугершілік заман болса керек, тұс
тұстан анталаған жаумен арпалысып, елін, жерін қорғаумен жүргенде
Қараханның уәделі мерзімде
Айша бибіге баруға мүмкіндігі
болмайды. Арада біраз уақыт
өтіп кетеді.Ақыры шыдамы
таусылған
Айша
бибі
Қараханның
мекені
Тараз
қаласына өзі іздеп бармақ
болып, қасына күтушісі Баба
әже қатынды ертіп, жолға
шығады.Бірнеше
күн
жол
жүріп, Таразға жетеді.Қаланың
төбесі
көрінгеннен
кейін
өзеннің жағасына тоқтап, сол
арада суға түсіп, шаң тозаңнан
арылып, біраз дем алуға
тоқтайды.
Күтушісі
ас
жабдығына
кіріседі.Салқын
суға шомылып, денесі сергіп
шыққан Айша бибі күтушісі ас әзірлегенше дем ала тұрмақ болып, арнайы өзіне
төселген төсенішке келіп жатады.Су сабатының салқын ауасына қосылған
таудың самал желі ұзақ жолдан шаршаған жас арудың балғын тәнін аялай
сипап, рахат құшағына бөлейді.Сүйіктісінің ауылының төбесін көріп көңілі
жайланған, енді аз уақыттан кейін онымен кездесетінін ойлап, тәтті қиял
бесігінде тербеліп жатып, маужырап ұйықтап кетеді.Осы ұйқыдан оны даланың
улы жыланы шағып оятады.Денесін у жайлап, тынысы тарылып бара жатқан
Айша бибі дереу Қараханға хабар бергізеді.Қарахан тәуіптерін, молдасын алып
жеткенде ару қыз ісіп кеуіп екі дүниенің арасында жатыр екен.Қарахан молдаға
екеуінің некесін қиғызады.Содан кейін ол қызды қолына алып, жаны үзіліп
бара жатқан Айшаның құлағына:«Айша, сен енді бибі болдың!» деп үш рет
айқайлапты.Ханның өлі қызбен неке қиысқаны одан бұрын да, кейін де
тарихтан кездеспейді.Қайғырып, қан жұтқан Қарахан сүйген жарының денесін
арулап жерлеп, басына әсем күмбез орнатады.Жауын шайып, жел мүжіп, уақыт
өз белгісін салғанымен бір бірін шынайы сүйген ғашықтардың махаббатының
өшпес белгісіндей болып, сол күмбез әлі тұр Тараз қаласының іргесінде.
Айша бибі -шамамен 11-12 ғасырларда өмір сүрген ару қыз.Әкесінің есімі Айғожа.Айша бибі еліне сапарлап келген Қараханмен жүздесіп, бір-бірін
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ұнатады.Алайда тұтқиылдан елін жау шапқанын естіген Қарахан дереу еліне
аттанады.Уәделі кезде хабар болмаған соң, алаңдаған Айша бибі күйеу жігіт
еліне барып, бір хабарын білейін, аман болса алдыңызға келіп ақ батаңызды
алып қосылармыз деп, әкесінен рұқсат сұрайды.Бірақ қыз әкесі келісімін
бермейді.Үш рет өтініп, меселі қайтқан Айша бибі 40 қыз жолдас ертіп,
Қараханның еліне өз бетімен аттанады.Ел шетіне таяғанда демалмақшы болып
су бойына тоқтап жуынады.Сол кезде сәукеленің ішінде жасырынып қалған
улы жылан Айшаны басынан шағып алады.Қыздардың хабарын естіп Қарахан
да жетеді. Бірақ Айша тілге келмейді.Ең болмаса о дүниеде қосылайық деп
Қарахан осы жерде Айшамен некесін қидырады. Келін болып босаға аттамаса
да, уәдеге берік Айшаның соңғы демі өз қолында шыққанына әрі риза, әрі құса
болған Қарахан сол Айша бибі қабірінің үстіне күмбез тұрғыздырады. Халық
Айша бибіні әулие санатына қосып, табынады. Айша бибі хикаясын зерттеген
тараздық журналист Б.Әбілдаев “Айша бибі” деген пьесасын жазды.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ №10
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
11- тақырып.
Туристік аймақтар.Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Жоңғар қақпасы, табиғат,географиялық ерекшеліктер, мазар киелі
жер,тарихи ескерткіштер, альпинизм архитектуралы ансамбль,дөңбешік,
аңшылық, экзотика.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, аударыңыз.
Қазақстан
Республикасы
өзінің
табиғи
және
географиялық
ерекшеліктерімен танымал. Негізгі саяхат аймақтары Оңтүстік ҚазақстандаАлматы, Жамбыл, Қызылорда облыстары болып табылады. Бұл аймақ өзінің
80

бай тарихи және мәдениетімен атақты, оған куә Тараз қаласындағы Айша-Бибі,
Қарахан, Бабаджа-Хатун архитектуралық мавзолейі,Түркістан қаласындағы
Қожа Ахмет Яссауи және т.б.Бұған қосымша бола алатын Алматы
облысындағы Жетісу өлкесіндегі ғажайып Сақтардың мазаратты дөңбешіктері .
Оңтүстік Қазақстан облысы аймағында әлемге әйгілі атақты Байқоңыр
космодромы орналасқан.Сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан дем алуға өте
қолайлы климаттық ерекшеліктермен атақты онда аңшылық, альпизизм, шаңғы
спорты, канки тебу сияты спорт түрлері дамыған.Оңтүстік Қазақстан құрамына
Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облысы және Қызылорда облыстары
кіреді. Оңтүстік Қазақстан үлкен территориялы аймақты алып жатыр,
батысында арал теңізінен бастап, шығысы Жоңғар қақпасына дейін созылып
және балқаш көлі мен солтүстігінде Бетпақ-дала мен оңтүстік жағы
Қызылқұмның солтүстік бөлігімен шекараласса, Тянь-Шяньнның батыс және
солтүстік таулы алқаптары Жоңғар Алатаумен шектеседі. Батыстан оңтүстікке
қарай территория шамамен 2000 км, ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 700 км.
алып жатыр, негізгі өзендері -Сырдария, Шу, Іле, Қаратал, Ақсу және Лепсі. Ең
ірі көлдері- Арал теңізі, Балхаш көлі, Сасықкөл. Алматы облысының аймағы
Ұлыбританияның аймағынан сәл ғана кіші. Бұл территория түрлі рельф
қосындыларымен ерекшеленеді. Бір күн ішінде әртүрлі климаттық зоналар мен
ландшафтыларды: құмды алқаптардан бастап тау шыныңдағы қатқан мұзға
дейін кездестірулеріне болады. Туристік жоспарда Алматы облысын Шарын
құзы, релекті Жайсан жасыл тоғай, Тамғалы және Іле өзендерінің
петроглифтері, Үлкен Алматы және Көлсай көлдері, сонымен бірге Іле Алатау
Жоңғар және Орталық Тянь-Шань таулары. Ол көне тарихи мәдениет
шоғырланған жер өзінің Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мовзолейі мен
Тараз қаласындағы Айша Бибі, Қарахан және бабаджи Хатун кесенелерімен,
Жетісудағы сақтардың мазары мен Оңтүстігіндегі -«Байқоңыр» космостық
орталықпен әйгілі.
Шымкент көне кездерден бері ғалымдар мен саяхатшылардын басты
назарында. Ол Оңтүстік Қазақстан Облысының облыстық орталығы болып
табылады, барлық туристік маршруттары сол аймақтың территориясынан
басталады. Туристік қызмет көрсетуді қалада 20- дан астам арнайы орындар
мен фирмалар айналысады.Маршруттар мынадай бағыттар бойынша қызмет
етеді, ол: тарихи орындарға саяхат, экзотикалық аудандарға саяхат, аңшылық
және балық аулау, тау туризмі болып табылады. Оңтүстік Қазақстанда зиярат
етуге арналған қасиетті киелі орындар мен архитектуралы құрылымдар
орналасқан.Тарихи және киелі орындарға саяхат ету үшін Түркістан қаласында
-ЮНЕСКО-ның тізіміне ілінген түрік халықтарының рухани орталығы,
бұрыңғы заман цивилизациясының көріністері ретінде әлемге әйгілі тас
ескерткіштері, көне Сайрамның ескерткіштері, Шымкент қаласының
құрылуына үлкен үлес қосқан Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда саттық пен
қолөнершілердің ордасы Отырар қаласы, Қожа Ахмет Яссауи кесені мен
Арыстанбаб мавзолейлері орналасқан.Оңтүстік Қазақстан мен Тянь-Шань
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таулары арасындағы территориясында орналасқан Қызылқұм бір күн ішінде
ыстық құмнан мұз қапталған тауға жетуге мүмкіншілік береді. Осыдан келіп
бір облыстағы түрлі табиғи-климаттық ерекшеліктер: таулы, жазықтық далалы,
құмды алқаптар өздеріне тін жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне толы.
Әдлемде 100.000 квадрат километрде қар барысы, аю, дала түлкісі, тау ешкісін,
жартылай құмды алқап тұрғыны жайран, борсық, гималайлық Ұлар мен
Дрофаны кездестіре алмайсы.Орталық Азияның қайталанбас маржаны болып,
Оңтүстік Қазақстандағы батыс Тянь-Шань тауларындағы теңізден 1000 нан
4280 метр бикітікте орналасқан Ақсу-Жабағылы қорығы болып табылады.
Оның жалпы көлемі 75043 га құрайды. Қорықтың ландшафтысы әдемі, ғылым
мен өнерде өз бағасы бар. Мұнда флора және фаунаның көптеген жануарлар
мен өсімдіктер түрлері бұрыңғы қалпында сақталған.Туристер мен ғалымдарды
Қасқабұлақ тауындағы көне адамдармен тастағы жазылған суреттер үлкен
қызығушылық тудыруда.Экзотикалық орындар қатарында аймақтағы
жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне бай Қаратау бойында орналасқан Қызылкөл көлі, турбазадағы«Қырық-Қыз»бадам шатқалы,батыс Тянь-Шянь
алқабындағы Ақмешіт және Бургулюк демалыс орындары,Сайрам-су
шатқалындағы «Альтекс» спот кешені,Машат шатқалындағы өзен, Шардара су
қоймасы, Сарыағаш минералды су көздері орналасқан курорттық аймағы және
т.б.Дем алуға келген туристерге арналған мәдени орталықтар, бильярд
клубтары, боулинг орталықтары, жоғары кластық қонақ үй сервистері, қазіргі
замандық кафелер,мейрамханалар, қалалық демалыс аймағы, тұрғылықты
халықтың қонақжайлылығы.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
4-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
5-тапсырма.Берілен сұрақтарды пайдалана отыра өзара сұхбат
құрастырыңыз .
6-тапсырма. Сұхбатты оқыңыз.
Рахман қайнарлары
- Біз отбасымызбен демалсақ деп едік. Шығыс Қазақстанда керемет
шипажай бар екен. Сол туралы не айтасыз?
- О-о-о, тамаша таңдау! Рахман қайнарлары деген шипажай бар.
Барсаңыз, өкінбейсіз.
- Балалармен баруға бола ма? Қандай жағдай жасалғанын айтыңызшы.
Бағасы қанша болады? Биыл шетелге шықпай, туған жеріміздің көрмеген әсем
жерлерімен танысайық деп шештік.
- Табылған ақыл! Бұл жерге барсаңыз керемет табиғат аясында демалып
қайтасыздар, сонымен бірге емделіп, денсаулықтарыңызды жақсартуға болады.
Қазір сізге ғаламтордан көрсетейін. Күте тұрыңызшы.
- Әрине, бармас бұрын барлық мәліметтерді біліп алайын деп едім.
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- Ә, міне, таптым! Демалыс орны төрт елдің шекарасымен іргелес жатыр:
Қазақстан, Қытай, Ресей, Моңғолия. Шипажайдың ең құндылығы ондағы емдік
қасиеті бар бұлақтардың орналасуында. Ел аузындағы аңызға сенсек, бұл бұлақ
суларының шипалық қасиетіне ертеде Рахман есімді аңшы кісі көз жеткізіпті.
Ол жаралы маралдың осы суға түсіп қалай емделіп, сауығып шыққанын өз
көзімен көрген екен.
- Иә, -иә, мен де солай деп естігенмін. Жақсы болды. Ал онда көрікті
жерлерді аралауға бола ма?
- Әрине. «Рахман қайнарлары» тек ем алу ғана емес, белсенді демалыс
орны. Шипажай қызметкерлері сізге «Радостный» аймағына көкке
шығуды, Патшалар жазығына саяхат жасауды, Язовое көлін аралауды
ұсынады. Бірақ табиғаттың бұл жердегі сыйы осымен таусылмайды.
Белуха тауының бауырын атпен аралап, Равновесие көлінің таңғажайып
келбетін тамашалауыңызға болады.
Балық аулауды жақсы көрсеңіз, балаларыңызбен Күршім өзеніне, Бөкен
жылғаларына немесе Марқакөлге, Ақ Берелге бара аласыз.
- Тіпті керемет!
- Сізге демалыс орнына тапсырыс беруге көмектесейін бе?
- Әрине, әрине. Міне, құжаттарым. Мен де соны сұрайын деп отыр едім.
Көп рақмет сізге.
7.Бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша ассоциограмма құрыңыз.

Саяхат

Сіз білесіз бе?
Қазақстанның 4 нысаны ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра тізіміне енгізілді. Оларға
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тамғалы петроглифтер кешені, Сарыарқасолтүстік Қазақстан көлдері мен жазықтары, сонымен қоса, Чанъань-ТяньШань дәлізі желісіндігі Ұлы Жібек Жолы жатады.
83

Бағыныңқысы басыңқыдағы істің, амалдың қалай орындалғанын білдіретін
сабақтастың түрін қимыл-сын(амал)бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
дейміз.
Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары
Бағыныңқы Тұлғалық Сұрағы Мысалы
баяндауышы белгісі
Көсемше
-ып, -іп, - қалай? Талап күшейіп, жұмысшылар екі
п;
қайтіп? ауысыммен жұмыс істейді.
-а, -е, -й; қалай? Ежелгі салт-дәстүрлерді негізге ала
қайтіп? отыра, киім жобасын жасауға кірісті.
Есімше
қалай? Бәрі еститіндей, қатты сөйледі.
атын+дай
Есетті енді еш уақытта көрмейтіндей,
-етін+дей
Асан онымен қайта-қайта қоштасты.
йтын+дай
-йтін+дей
-қан+дай қалай? Хабарды естімегендей, аң-таң болды.
-кен+дей
Ойына әлдене түскендей, ол үйіне
-ған+дай
қайтадан оралды.
-ген+дей
8-тапсырма. Кесте үлгісі бойынша қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас
құрмалас сөйлемдер құрастырыңыз.
9-тапсырма.Сөйлемдерді оқыңыз. Асты сызылған сөздермен сөз
тіркестерін дәптелеріңізге жазып, мағынасын түсіндіріңіз.
1. Есік жауынгерінің сырт киімі бешпент пен шалбардан тұрады. 2. Қызыл
бояумен боялған қысқы былғары бешпенттің өн бойы алтыннан жасалған. 3.
Оның жағасы, өңірі және етегі жолбарыстың тұмсығы салынған ірі-ірі төрт
бұрышты әшекейлі алтын заттармен қапталған.4.Бешпент үш мыңға жуық
алтын заттармен безендірілген. 5. Шалбардың ішкі және сыртқы тігісі ұсақ, тік
бұрышты шеттікпен көмкерілген.6.Балақты былғары етіктің қонышы
жіберілген.7.Етіктің қонышы да бешпенттегідей үш бұрышты шағын алтын
әшекейлермен безендірілген.8.Ол былғары бешпенттің ішінен матадан
тоқылған іш көйлек киген, оның жағасы мен жеңі неше түрлі алтын
әшекейлермен өрнектелген. 9.Бешпенттің сыртынан қайыс белдік буынған. 10.
Белдікке бұлан және оның бас бейнесі бедерлеп салынған.
СОӨЖ № 11

Оңтүстік Қазақстанның ортағасырлық қалаларының
баламалануы.
Қазақстанның ортағасырлық археологиясындағы осы уақытқа дейін толық
шешімін таппаған, әртүрлі пікір талас тудырып жатқан сұрақтардың бірі –
ортағасырлық қалалар мн елді мекендердің баламалану мәселесі. Мәселен,
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Отырар, Түркістан, Сауран, Сығанақ, Мерке, Құлан, Талғар қалаларының
баламалануы жөнінде айтарлықтай пікір талас тудырып отырған жоқ.
Оңтүстік Қазақстнда орналасқан ортағасырлық қалалардың бірі
Испиджаб қаласы, оның аты Қытай және араб деректерінде жиі айтылады.
Ортағасырлық Испиджабты зерттеушілер Сайрам қаласымен баламалап жүр,
бұл зерттеушілердің көбісі қолдап жүрген пікір, дегенмен, археолог Б.
Байтанаев тарихи Испиджаб қаласының орны ретінде ортағасырлық Шымкент
қаласын ұсынуда, бұл әлі толық дәлелденбеген болжам.
Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан, аттары жазба деректерде
сақталған Шараб, Барухет, Тамтадж, Абарджадж және Джувикант қалаларын К.
М. Байпаков Төрткүлтөбе,жазба деректер бойынша Қаратаудың оңтүстікшығыс беткейі арқылы өткен Ұлы Жібек жолының бойында Шараб, Бадухкент,
Тамтадж, Абарджадж, Джувикат қалалары орналасқан.
Е. И. Агеева мен Г. И. Пацевич Шарабты - Төрткүлтөбемен, БадухкеттіКазатлық (Азаттық-М.Елеуов.),Тамтаджды-Қырыққызтөрткүлмен, АбарджаджМыңбұлақпен баламаланған, бұл пікірді К. М. Байпаковта қолдады.
Жазба деректердегі Фараб қаласын зерттеушілер Отырар қаласымен,
Кедер қаласын -Құйрықтөбемен Оксус қаласын -Весиджбен баламалап жүр.
Сырдария жағасындағы Шауғар аймағының орталығы Шауғар қаласын Е.
И. Агеева мен Г. И. Пацевич Шойтөбе қаласының баламалануымен ұсынған
болатын, бұл пікірді археолог Е. Смагулов онан әрі дамытып жүр. Дегенмен
соңғы жылдарда алынған жаңа деректерге сүйене отырып М. Қожа, М. Елеуов
Шауғарды- Қарашық қаласымен баламалауды ұсынды, бұл пікірді де К. М.
Байпаков қолдап отыр.
Қаратаудың күнгей беткейіндегі Шаға қаласын -Шагилжанмен, ал
теріскей беткейіндегі Бабатаны-Баладжбен, Тамдыны-Берукетпен, ҚұмкентпенҚойканмен, Саудакентті-Сулханмен баламаланып жүр.
-Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
-Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
- Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ №11
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
12- тақырып
Туристік маркетинг.Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
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Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Туристік маркетинг,өндірушілер мен тұтынушылар,шығынға ұшырау,
аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгей,туристік жарнама.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, төмендегі сұрақтарға
жауап беріңіз.
Туристік маркетинг-фирманың маркетингтік қызметінің маңызды аспектісі
туристік қызметке баға қалыптастыру болып табылады.Туризм саласында
маркетингті қолдану туристік қызметтерді өндірушілер мен тұтынушылардың
мүдделерінің келі-сілгендігіне мүмкіндік береді. Туристік фирма қызметінің
масштабы, турфирма дамуының жалпы стратегиясы мен қызмет-керлердің
кәсіби мамандану деңгейіне байланысты маркетингті қолдану бағыттары да
әртүрлі болуы мүмкін.
Маркетингтің мақсаты- фирма ұсынатын қызметтерге нақты және
жасырын сұранысты анықтап, фирманың бар ынтасын осы қызметтерді өндіру,
қайта бөлу, өткізу және жылжытуға бағыттау. Яғни, туристік маркетинг
турфирманың туристік өнімдері мен қызметін өткізу нарығын кеңейту
мақсатында турфирма әкімшілігімен жүзеге асырылатын функциялардың
жиынтығы болып табылады.Ең алдымен, туристік фирма өз қызметінде
маркетинг концепциясына сүйенуі керек. Қызметкерлер құрамында маркетолог
маманның болуы маркетингтік шараларды жоспарлап, оларды нақты
тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Туристік фирма өз қызметінде баға
бойынша жылжытудың маркетингтік стратегиясын қолдануы керек, яғни
бағаны уәделеу - турфирма сатылған турлар басқа жерде және төмен бағамен
сатып алуының мүмкіндігімен келіседі; саудалық привилегия-егер
тұтынушылар шығынға ұшыраған туроператордан турды сатып алған болса,
ақшаны қайтарып беру кепілі, демалудың жекелей түрлеріне деген
тұтынушылар қажеттіліктерін ескеру, іскерлік сапарларға шақыру.
Туристік фирманың маркетингті қолдануы оның нарықта жетістікке жетуіне, өз қызметінде жоғарғы тиімділікке және бәсеке қабілеттілікке жетуіне
септігін
тигізеді.Туризмдегі
маркетинг
коммерциялық
мақсаттағы
тұтынушылардың туристік қызметтерге сұранысын, қажеттіліктерін анықтау
бойынша стратегиясын қалыптастырады,туристік маркетинг турфирмалар
қызметін, туризм саласындағы аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейдегі
мемлекет саяса-тын ұйымдастырады.
Маркетинг үрдісі - бұл нарықты зерттеу арқылы сұраныс пен потенциалды
тұтынушыларды анықтау, қажетті қызмет-терді қалыптастыру, өндіру, қайта
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бөлу және тұтынушыларға өткізу сияқты бір- бірімен байланысқан іс- әрекеттер
жүйесі.Маркетинг үрдісін жүзеге асыру үшін маркетингтік технологиялар
қолданылады -сұранысты анықтау, қызметтерді өндіруді жоспарлау, баға
белгілеу, тауарлар мен қызметтерді жылжыту және өткізуде қолданылатын
әдістер.
Туризмнің әрі қарайғы дамуында маркетингтік қызметтің әсері зор.
Туристік фирманың тиімді қызмет етуі үшін маркетингтің негізгі міндеттері
келесідей болуы тиіс: жаңа бизнес- идеяларды қалыптастыру; маркетингтік ақпаратты қолдану және синтездеу;тұтынушылармен (нақты және потен-циалды),
партнерлармен бизнес - орта динамикасын, өндірістік потенциалын және фирма
мүмкіндіктерін ескере отырып фирма шеңберінде және одан тыс жұмыс жасау.
Маркетинг қызметінде«маркетинг- миксті»қалыптастырудың мәні зор.
Туризмдегі «маркетинг - микс» - бұл нақты нарықтық жағдайды ескере отырып,
белгіленген мақсаттарға жетуге бағытталған практикалық маркетинг құралдары
мен шараларының жиынтығы.Ол тауарлық, баға, өткізу және коммуникациялық
саясаттар жиынтығы болып табылады.«Маркетинг-микс»жүйесінде баға
ерекше мәнге ие.Өз өнімін өткізу кезінде турфирма икемді баға саясатын
жүргізуі керек.Туристік фирма қолданатын бағалар жыл мезгілдеріне
байланысты өзгеруі мүмкін.Мысалы, мезгіл аралық кезеңде сұранысты
ынталандыру үшін турфирма төмен бағаларды, әртүрлі қосымша қызметтерді
қолдана алады.Маркетингтің талаптары тек жоғары сапалы өнімді
қалыптастыру және оған нақты баға орнатумен шектелмейді.Сонымен қатар,
бұл өнімді тұтынушыға дейін жеткізу қажет.Турфирманың өткізу стратегиясы
оның мақсатты нарықтағы тиімді қызметін жүргізуге мүмкіндік береді.Өткізу
желісін қалыптастыра отырып, турфирма тұты-нушылардың туристік
қызметтерді сатып алғанға дейінгі және сатып алғаннан кейінгі ыңғайлы
жағдайын қамтамасыз етіу керек.
Туристік қызметтер нарығында өз орнын тауып, онда белсенді позицияға
ие болу үшін нарық талаптарын туристік фирма мүмкіндіктерімен салыстыру
керек.Фирманың тиімді маркетингтік қызметінің шарты- туристік нарықты
зерттеу, яғни туристік қызметтер сұранысына әсер ететін факторларға жүйелік
талдау жүргізу болып табылады.Туристік қызметтің нарықтағы жағдайы нақты
және бағаланбалы болуы мүмкін.Бағаланбалы жағдай фирманың қазіргі
уақыттағы нарықтағы позициясын анықтау бойынша қорытынды болып
табылады.Бәсекелестер қызметін, турфирманың нарықтағы күшті және әлсіз
жақтарын зерттеп, оларды жарнамалық қызметте қолдану.
Туристік саладағы жарнаманың өзіне тән ерекшеліктері бар.Бұл ерекшелік
коммерциялық жарнаманы үйлестірумен сипатталады, яғни туристік өнімдер
мен қызметтерді жылжыту және оны тұтынушыға өткізу, туризм объектісі
ретінде таңдалған мемлекетке қызығушылық пен жағымды имиджді қалыптастыруға бағытталған туризмді уағыздау.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
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4-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
5-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
Өз ойларыңызды жүйелі жеткізуге тырысыңыздар, пікір айтып,
бағалаңыздар. «ПОПС» формуласы пайдаланыңыздар.
«ПОПС» формуласы
1. Бірінші сөйлем «Менің ойымша, ... »
2. Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
3. Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … »
4. Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге
келдім ...»
6-тапсырма.Берілген ақпаратты оқып,өзара пікір алмасыңыз.
"Каспий қақпасы"барлық Маңғыстау облысын және Батыс Қазақстан
мен Атырау облыстарының бір бөлігін қамтиды.Ақтау қаласы кластердің
орталығы болып табылады,мұнда мынадай туристік қызығушылық тудыратын
орындар орналасқан:
1)Бекет ата, Шопан ата және Қараман ата жерасты мешіттері, Омар мен
Тұр кесенесі;
2)"Шерқала" тауы;
3)"Қарақия" - Қара көл мемлекеттік табиғат қорығы;
4)"Бөкей Ордасы" ескерткіштер кешені;
5)"Сарайшық" қалашығы;
6) Кендірлі курорттық аймағы.
Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдерге жағажай туризмі,
тарихи, мистикалық, өндірістік, мәдени туризм және турне жатады.
Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың болу мезгілін білдіретін
сабақтастың түрін мезгіл бағыныңқылы құрмалас сөйлем дейміз.
Мезгіл бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары
Сұрағы
Жасалу жолы
Мысалы
қашан?
1. Жатыс септік тұлғасындағы Ол келгенде, сен үйде
есімшеден: -қан+да, болдың.
кен+де, -ған+да, -ген+де
Мен барғанда, сен сабақта
едің.
қашан?
2. Есімше тұлғалы етістік (- Біз келген кезде, олар жоқ
қай кезде? қан/-кен -ған/-ген) + кезде, еді.
шақта, уақытта деген мезгіл Ұрыс қызған шақта, сен
мәнді сөздер
келдің.
қашан?
3. Есімше тұлғалы етістік - Емтихан
жақындаған
қан/-кен -ған/-ген + сайын сайын,
мен
қобалжи
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шылауы
қашан?
4.
-ша,
-ше
тұлғалы
қайткенше? есімшеден:
-қан+ша/-кен+ше,
ған+ша/ген+ше
қашаннан
5. -қалы/-келі, -ғалы/-гелі
бері?
тұлғалы көсемшеден
қашан?

қашан?

түстім.
Мен келгенше, студенттер
мына
тапсырманы орындасын.

Шынында да Барластар
келгелі, Құнанбай бұл үйіне
қонған емес.
6. -ысымен/-ісімен
Оқытушы
дәрісханаға
кірісімен,
студенттер тыныштала
қалды.
7. Барыс септік пен шығыс Сабақ біткеннен соң, біз
септік тұлғасындағы есімше + үйге кеттік. Ол келгенге
шейін, соң, дейін, бері, бұрын дейін, мен тамақ пісіріп
шылаулары
қойдым.

7-тапсырма. Кесте бойынша мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас
сөйлем құрастырыңыз.
8-тапсырма. Шағын мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз,ой бөлісіңіз.
Рухани құндылық
Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе
жатқан рухани құндылықтары бізге сол мәдениет, эстетикалық-этикалық
талғамдарын құрайтын ұлттық әдет-ғұрыпы, салт-дәстүрлері, әдеби мұрасы
арқылы жетіп отыр. Әр адам өзінің ұлттық тамырын әдет-ғұрпынан,
мәдениетінен көре алады. Өз Отанына деген сүйіспеншілігі, туған жеріне,
халқы өмір сүретін ортаға деген сезіммен ұласып ұштасып біте қайнасып жату
керек.
9-тапсырма.Берілген шағын мәтінді оқып мазмұнын толықтырыңыз.
Өзара пікір алмасыңыз.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Мезгіл;
ә) Сабақ бітті;
б) Адамдар кезкен кез еді;
в) Күн ұясына төліп келген кез;
г Күн ұясына төліп келген кезде, Аманкелдіге тағы он шақты адам кездеседі.
2.Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Шынында да, Барластар келгелі,Құланбай бұл үйіне кеп қалған емес;
ә) Туристік қызметтер нарығында өз орнын тапты;
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б) Маркетингтің талаптары тек жоғары сапалы өнімді қалыптастыру;
в) Отырар естеліктері;
г) Ел табиғаты әсем ғой.
3.Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Мезгіл;
ә) Шет ел қонақтарына ілтипат көрсет;
б) Саяхатты жоспарлау керек;
в) Бүгін қара жел басталысымен, қиыршықтап қар да түсе бастады;
г) Туристер ағыла бастабы.
4.Сабақтас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.
Мұғалім айтқан кезде ғана, ол жаза бастады.
а) Мезгіл;
ә) Қимыл-сын;
б) Мақсат;
в) Қарсылықты;
г) Шартты.
5.Сабақтас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.
Мұғалім айтқанда, ол жазады;
а) Мезгіл бағыныңқы;
ә) Мақсат бағыныңқы;
б) Қимыл-сын бағыныңқы;
в) Себеп бағыныңқы;
г) Шарттыбағыныңқы.
6.Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Не ексең, соны орасың;
ә) Күз келсе де, жаңбыр жаумады;
б) Сабақ ерте басталғандықтан, ерте бітті;
в) Ол көп уайымдап, ерте келді;
г) Мұғалім айтқанда, ол жазды.
7. Мезгіл бағыныңқы сабақтастың жасалу жолын анықтаңыз.
а) -қанмен, -кенмен;
ә) -са, -се;
б) -ып, -іп, -п;
в) -қанда, -кенде;
г) -у үшін.
8. Мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз.
а) Көктем болғанмен, күн әлі жылынып кете қойған жоқ еді;
ә) Ойын аяқталды, бірақ көрермендер асықпады;
б) Көктем енді келсе де, күн ысып кетті;
в) Кенжебек жауап іздеп көріп еді, орынды сөз ойына орала қоймады;
г) Абай араларынан кетісімен, сабыр бұйрық елге жайылды.
9. Салалас құрмалас сөйлемді белгілеңіз.
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а) Әл-Фараби ежелгі Фараб қаласында туып-өскендіктен, араб елдерінде оны
Фараби деп атаған;
ә) Солардың 117-сінің аты белгілі, ал әзірге табылған36 кітап;
б) Ол 200-ге жуық ғылыми кітап жазған;
в) Әбу Насыр қыпшақ, оғыз, араб тілдерін жетік білген;
г) Жұрт жиналып болған соң, Самат көрген-білгенін асықпай айтып берді.
10.Сабақтас сөйлемді табыңыз.
а) Жиналыс бітті де, халық тарай бастады;
ә) Мен үлкенмін, содықтан сен мені тыңдауың керек;
б) Мен кітабымды беріп едім, бірақ ол алмады;
в) Оның бүгін кеткісі келмеді және күн суық болды;
г) Ертең күн жылы болса, біз тауға барамыз.
СОӨЖ №12
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Ортағасырлық Сарайшық қаласы.
Зерттеушілер «Азияға кіретін қақпа» деп атап жүрген ортағасырлық
Сарайшық қаласы Жайық өзенінің жағасында орналасқан. Бұл қала туралы Ибн
Баттута: «Сарайдан шығып бірнеше күннен соң біз Сарайшық қаласына келдік,
мұндағы «шық»- кішкене деген сөз, яғни Сарайшық Кішкене сарай деген
мағына білдірген»,-дейді. Еуропадан Азияға кірер жерде орналасқан бұл қала,
шын мәнінде қақпа қызметін атқарған. Кезінде осы қала арқылы еуропалық
саяхатшылар, елшіліуктер Қазақстанды басып өттіп Манғолияға сапар шеккен
және қайтар жолда жалпақ арқылы еуропаға өткен.
Қазіргі кезде жайық өзені шайып бұзылып жатқан Сарайшық қаласындағы
археологиялық қазба жұмыстары 1988 жылдан бастап осы уақытқа дейін
жалғасып келеді.Қазба жұмыстарын белгілі археолог З.Самашев бастаған
экспедиция жүргізуде.Қаланың әртүрлі бөліктерінде кең көлемде жүргізілген
қазба жұмыстары барысында ондаған бөлмелер, шаруашылық құрылыстары
ашылып жатыр.
Сарайшық қаласында ХІҮ ғ аяғы мен ХҮ ғ басынада теңге шығарылған,
қазба кезінде табылған бір кезеңде «Сарайшық қаласында құйылған» деген
жазу бар.
Ортағасырлық Сарайшық қаласының даму кезеңі алтын Орданың
гүлденген кезеңіне, Қазақ хандығының тарих саханасына кезінде болды. Бұл
қала бірнеше ғасырлар бойы Батыс Қазақстандағы мәдени, саяси, сауда
орталығы болған қала. Сарайшық қаласына Алтын орданың хандары мен қазақ
хандары жерленген.Қазба жұмыстары барысында күйдірілген кесектен
салынған кесенелер, құрылыс орыендары ашылып, әртүрлі үлгіде жасалған
бояулы, бояусыз ыдыстар табылып жатыр.Сарайшық ХІІІ- ХҮІ ғғ кезінде өмір
сүрген қала.
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-Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
-Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
- Өзара сұхбат құрастырыңыз .
СӨЖ №12
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз .
4. Тұсаукесер жасаңыз.
13-тақырып
Туризм менеджменті.Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы
термин сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Туристік өнім,туристік қызмет,басқару,ұйымдастыру,туристік мекеме,
қаржыландыру, ықпал ету, пайда әкелу, жоспарлау, қалыптастыру.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, аударыңыз.
Туризм менеджменті
Менеджмент сөзін қазақшаға дәл аударатын болсақ,онда«басқа біреу
арқылы өз мақсатына жету» болып шығады екен.Алайда сөзбе сөз аудару
сөздің түпкі төркінін әрқашанда дәл бере бермейді.«Менеджмент» (басқару)
ағылшын сөзі, оның түп төркіні гректің «монус», яғни «қол», «күш» деген
сөзінен шығып, алғашында мал бағу саласында,дәлірек айтқанда ат тізгінін
ұстау, меңгеру шеберлігін білдірген.Кейіннен бұл атау адам қызметінің
саласына ауысып, адамдарды басқарудың және ұйымдастырудың ғылыми,
практикалық мәнін білдіретін болды.Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігінде
бұл ұғымға мынадай түсінік беріледі:1. Адамдармен қарым-қатынас жасау әдісі,
үлгісі;2. билік және басқару өнері;3. шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік
дағды;4. басқару органы, бөлігі.Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі
бір ұйымдағы барлық адамдардың қызметіне басшылық етумен шүғылданып,
өз мақсатына жетуді білдіреді. Тіпті білікті басқару саласының өзінде де
менеджмент ұғымы түрліше түсіндіріледі.
Менеджер дегеніміз - менеджмент саласында арнайы дайындықтан өткен,
сол салада көп жыл жұмыс істеген өз квалификациясын үнемі жоғарлатып
отыратын кәсіби басқарушы. Жеке кәсіпорын фирманың экономикалық
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жағдайы 3 негізгі фактордан көрінеді: техника мен технология деңгейі;
жұмысшы күшінің сапасы;өндірісті ұйымдастыру басқару яғни менеджмент
Яғни менеджмент жағдайы техникамен технология деңгейіне де жұмысшы
күшінің сапасына да оның еңбекке ынтасына да әсер етеді. Қазіргі менежмент
экономикалық қатынастардың ерекше сферасы. Оның өзінің жеке даму
логикасы болады. Басқарудың қазіргі жүйесі- қарапайым және қолайлы болу
керек. Оның басты критериі әсер ету тиімділігі мен бәсекелестігіне
қабілеттілігін қамтамасыз ету . Бұл жүйе былай сипатталуы керек: шағын
бөлімшелер алайда онда мамандандырылған мамандардың көбірек болуы
басқару деңгейінің аз болуы, мамандар тобына негізделген құрылым, өнім
сипаты мен сапасы жұмыс процедурасымен кестесі олардың барлығы
тұтынушыға негізделу керек. Туризм саласындағы басқару әрбір фирмада
өзінің жеке моделін іздеу керек.Туристік кәсіпорындардың көбісі шағын
кәсіпорындар болып табылады, ірі кәсіпорындар халық көп аудандарда
құрылады. Олар туризм индустриясына тән алайда бұл басқару құрылымы
ұйымдастық типтен зауыттық цех емес.Туристік индустрия туристік
кәсіпорындар әр-түрлі ұйымдар өте көп олардың барлығы біртұтас аймақтық
басқару жүйесіне енуі керек. Онда туристік қызметтер нарығындағы
бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз ету көзделеді.Туристік аймаққа
қойылатын ерекше талаптын әсері туристік ұйымның жауапкершілікпен
көрінеді.Ол аймақтың туристік ұсыныстарында басты рөл атқарып, сол
аймақтағы туристік қызметке жауап береді.Мұндай жауапкершілікті орындау
үшін барлық туристік аймақты бақылап отыру керек және мұндай жағдайда
менеджменттің көмегімен сол аймақ үшін сондай-ақ жеке туристік ұйым үшін
дамыту стратегиясы жасалу керек. Жеке туристік кәсіпорындардың
менеджменті үшін нақты өлшемдік мақсаттары құндылықтарды жинау, пайда
табу. Барлық қызмет жүйесі екі шағын жүйеге болінеді.Қазіргі басқару жүйесі
қарапайым және икемді болуы керек. Барлық туристік индустрияны, барлық
туристік аймақты бақылап, талдаулар жасап тұру қажет. Осындай жағдайларда
менеджментгін көмегімен барлық аймақтың,сондай-ақ жеке туристік
ұйымдардыц даму стратегиясы жасалынбақ. Жеке мекеменің менеджменті үшін
іс-әрекеттері табыс алуға бағытталған, нақты өлшемді мақсат болуы шарт. ол құндылықты көбейту, бос ақшаны үнемі айналыска жіберу, табыс келтіру және
басқалар.Жеке туристік мекеменің басқару мамандары жарғыда көрсетілген
өкілдік бойынша өздерінің шаруашылык іс-әрекеттеріне байланысты барлық
жұмыстарға тиісті шешім қабылдай береді.Туристік ұйым мемлекет қаржысын
пайдаланылады, мемлекеттік шаруашылықпен айналысады, сондықган да
оларға мемлекет саясатының ықпалы басым.Менеджмент өз аймағындағы саяси
күштерге коңіл аударуға тиісті, өйткені оның мамандары еңбек ақыны үкімет
бюджетінен алады.Туристік мекеме жоне үйым көптеген мүдделі адамдар мен
клиенттермен жүмыс істейді, олардың қызығу себептері де әр түрлі және олар
қатты әсерін тигізеді.Туристік үйым және мекеме кредиторлармен, саяси
құрылымдармен, қоса басшыларымен, туристермен бірігіп жүмыс істейді.
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Туристік өнім көрсетілетін туристік қызмет арқылы ғана ендіріледі, жоғарыда
айтылған-дай, оны қоймада сақтау немесе көлікпен басқа бір жерге жіберу
мүмкін емес. Бірден туристер коп келеді деп те болжам жасауға болмайды.
Туризм адам өмірінің әр түрлі сферасына үлкен әсерін тигізеді - экономикаға,
экологияға, саясатқа, туризмге әсерін тигізеді.Туризмді жоспарлау және
қалыптастыру үшін жалпы қоғамды тарту керек, соның көмегі керек.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
4-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
5-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз «Дербес пікір» айту тәсілі
арқылы тақырып бойынша сөйлесіңіздер.
«Дербес пікір» айту тәсілі
1. Өзіндік пікір (ой, идея);
2. Дәлел;
3. Өз пікірін айғақтайтын мысал;
4. Өз пікіріне қарсы дәлел;
5. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал;
6. Қорытынды.
6-тапсырма.Берілген ақпаратты оқып,өзара пікір алмасыңыз.
"Табиғат пен көшпенді мәдениет бірлігі" Ақмола және Қарағанды
облыстарын, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батыс бөлігін және
Павлодар облысының батыс бөлігін қамтиды. Бурабай курорттық аймағы
кластердің орталығы болып табылады, онда туристік қызығушылық
тудыратын мынадай негізгі орындар орналасқан:
1) "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
2) "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
3) "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
4) Қарағанды қаласы;
5) Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
6) Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
7) Ұлытау мемлекеттік ұлттық табиғи қаумалы (зоологиялық);
8) "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи музей қорығы;
9) Имантау-Шалқар курорттық аймағы, оның ішінде энеолит дәуіріне
жататын ботай мәдениетінің ескерткіштері;
10) Зеренді демалыс аймағы;
11) Солтүстік Балқаш маңы;
12) Қызылорда мемлекеттік табиғи қорығы.
Болашақта кластер ЮНЕСКОНЫҢ алдын ала тізіміне енгізілген жаңа
Туристік қызығушылық тудыратын орындармен толықтырылуы мүмкін:
Мегалит дәуіріне жататын Беғазы Дәндібай және тасмола мәдениеті кезеңінің
кесенелері.
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Кластер көшпелі мәдениет пен дала әралуандылығының орталығы болады.
Осы кластерде әзірленетін негізгі туристік өнімдер бұл мәдени туризм және
турне,көңіл көтеру, шытырман, таулар мен көлдердегі демалыс,санаториялықкурорттық және СПА туризмі, сондай-ақ қысқа мерзімді және белсенді
демалыс.
Оқыңыз,қызық!
Туристік бизнес- әлем шаруашылығындағы тез дамитын салалардың бірі.
Халықаралық туризм -мұнай өндіретін және автомобиль өнеркәсіптерінен
кейін, үш ірі экспорттық салалардың құрамына кіреді. Дүние жүзінде туризмнің
мәні үнемі артуда, бұл жеке ел экономикасындағы туризм ықпалының өсуімен
де байланысты.Қазақстан Республикасында туристік индустрияның дамуы
халықтың әл-ауқат деңгейінің өсуінің нәтижесі болып табылады. Туристік
қызметтерге қол жетерлік, олардың сапасы және әр түрлілігі демалыс нысанын
таңдауда да маңызды факторболып табылады. Кәсіпкерлер үшін туристік
бизнестің тартымдылығы келесі себептерге байланысты:
- шағын бастапқы инвестициялар;
- туристік қызметтерге өсетін сұраныс;
- жоғары деңгейлі пайдалылық;
- шығындар ақталуының ең қысқа мерзімі.
Қазіргі кезде Қазақстанда демалысты жайлылықпен және қауіпсіздікпен
қамтамасыз ететін туристік қызметтерді көрсететін туристік компаниялар
желісі дамыған.Қазақстан Республикасы экономикасының салаларының бірі
ретінде туристік қызметтің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік,
ұйымдастыру негіздері «ҚР Туристік қызмет туралы» Заңында анықталған. Осы
Заңға сәйкес туристік қызмет- турагенттік және туроператорлық болып
бөлінеді.
Туроператорлық қызмет -өзінің туристік өнімдерін қалып-тастыру, дамыту
және туристік агенттер мен туристерге сатуға лицензиясы бар заңды
тұлғалардың қызметі.
Турагенттік қызмет -туроператормен қалыптастырылған туристік өнімді
дамыту мен сату бойынша осы қызмет түріне лицензиясы бар жеке немесе
заңды тұлғалардың кызметі.Олардың арасындағы айырмашылық –
туроператорлардың туристік өнімді дамыту мен сату қызметінен басқа, осы
өнімдіқалыптастыруда болып табылады.
7-тапсырма. Сіз турагенттік қызметкерсіз.Сіздерге тәжірибе
алмасуға жас мамандар келді.Сіз өз әрекетіңізді неден бастар едіңіз?
Оқыңыз,қызық !
Ортағасырлық қалалар мен елді мекендер
Шу өңірінің орта және төменгі ағыстары төрт ықшам ауданға бөлінеді: А1
- Боам шатқалынан Шөміш тауына (Қордай ауылы, Шөміш өткелі) дейін; А2 95

Алатаудың Бішкек-Құлан аралығы;АЗ-Шөміш тауынан Иткешу өткеліне (Шуға
Құрағатты өзенініің құйған жеріндегі) дейін;А4-Иткешу өткелінен
Жайлаукөлге дейін.
А1 -Алатау мен Шу-Іле тауларының тау аралық белдіктерінің тілімделген
тау етегі шлейфін және көлбеу беткей жазықгарын алып жатқан бұл ықшам
ауданда 57 ортағасырлық ескерткіш белгілі, олар:7 ұзын қорғанды қала,37
төрткүл, 5 төбе және 8 бұзылған мекен.
А2 -Бішкектен Құланға дейінгі аралықта Алатаудың тау аралық белдігінің
тілімделген тау етегі шлейфін және көлбеу беткей жазығын алып жатқан бұл
ыкшам ауданда 64 ортағасырлық ескерткіш ашылған, олар: 11 ұзын қорғанды
қала, 30 төрткүл, 18 төбе және 5 бұзылған мекен.
АЗ -Шөміш тауынан Иткешу өткеліне дейінгі аралықгағы төбелі -далалы
және нашар тілімделген жазықгарды алып жатқан бұл ықшам ауданда 34
ортағасырлық ескерткіш белгілі, олар:3 ұзын қорғанды қала,10 төрткүл, 20 төбе
және 1 бұзылған мекен.
А4 - Иткешу өткелінің Жайлаукөлге дейнгі шөл және шөлейт белдеулерді
алып жатқан бұл ықшам ауданда 24 ортағасырлық ескерткіш белгілі,олар:8
төрткүл, 15 төбе және 1 бұзылған мекен.
Сонымен, Шу өңіріндегі ғылымға белгілі ортағасырлық ескерткіштердің жалпы
саны 179,олар:21 ұзын қорғанды қала,85 төрткүл,8 төбе және 15 бұзылған мекендер.
Құрамындағы бағыныңқы сыңар басыңқыда айтылған ойдың себебін
білдіретін сабақтастың түрін себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
дейміз.
Себеп бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары
Бағыныңқы Тұлғалық
Сұрағы
Мысалы
баяндауышы белгісі
Есімше
-ған/Жеңіл өнеркәсіп саласын жақсы
қан+дықтан
білгендіктен, мен бұл іске
-ген/неліктен? бірден кірісіп кеттім.
кен+діктен
неге?
-ған/-ген
+ не
Табиғи мата болмаған себепті,
себепті?
себепті
жасанды матадан тігуге тура
-қан/-кен
+
келді.
себепті
-ған соң, -ген
Жоспарды орындап болған соң,
соң
барлығының
көңілі
орнына
-қан соң, -кен
түсті.
соң
Көсемше
-ма+й, -ме+й
Ол өзін тоқтата алмай, сән
-ба+й, -бе+й
жорналын түгел қарап шықты.
-па+й, -пе+й
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8-тапсырма. Кесте үлгісі бойынша себеп бағыныңқылы сабақтас
құрмаластар сөйлемдер құрастырып, жасалу жолдарын түсіндіріңіз.
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
Себеп бағыныңқы сабақтасты белгілеңіз.
а) Аспанда тұтас бұлт сиреп, жұлдыздар көріне бастады.
ә) Сөйлесуге тіл жоқ: Есенейден бата алмайды.
б) Қазақ мақалы бар:асыл тастан, өнер жастан.
в) Мен қорықпаймын, өйткені әжем кеше айтып берген.
г)Сара қызығып еді
2.Себеп бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Тысқа шыққан Сырбай оралғанша, Рахмет хатты төрт-бес рет оқып шықты.
ә) Екі көзі қанталап, денесі ашумен булыға қанталайды.
б) Іздеушілер көрмесін деп, біз тасалана қалдық.
в) Нұр дегенің не десе, жарқыраған күн деуші ек.
г) Қолынан келер басқа жәрдем болмаған соң, ол қызға жылы сөзімен қайрат
берді
3.Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді табыңыз.
а) Мен оқыған кітап қызық-ақ .
ә) Әңгіме елдің жайына көшкен кезде Абай шешіле түсті.
б) Онның сөздік қоры мол болғандықтан, өз ойын еркін жеткізеді.
в) Түн.
г) Әдейі танытпайын деп, ол бет-аузын танып алыпты.
4.Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлемді белгілеңіз.
а) Мен үндемедім, бірақ өз пікірімде қалдым.
ә) Олар біресе тоқтап демалады, біресе күн ұзақ жүреді.
б) Биыл шөп қалың шықты, себебі жаңбыр көп жауды.
в) Мұхит келіп еді, Арман шыға жөнелді.
г) Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер.
5.Себеп бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Тысқа шыққан Сырбай оралғанша,Рахмет хатты төрт-бес рет оқып шықты.
ә) Екі көзі қанталап,денесі ашумен булыға қалшылдайды.
б) Іздеушілер көрмесін деп,біз тасалана қалдық.
в) Нұр дегенің не десе,жарқыраған күн деуші ек.
г) Қолынан келер бөтен жәрдем болмаған соң,ол қызға жылы сөзімен қайрат
береді.
6. Себеп бағыныңқы сабақтасты белгілеңіз.
а) Аспанда жапқан тұтас бұлт сиреп,аратұра жұлдыздар көріне бастады.
ә) Сөйлесуге тіл жоқ: Есенейден бата алмайды.
б) Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға.
в) Мен қорықпаймын, өйткені әжем кеше, сұрап алған.
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г) Қасқыр енді мұның айғайын елемейтін болған соң, Иса басқа бір тәсілге
көшті.
7. Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлеснің сұрақтарын табыңыз.
а) Неліктен? Не себептен?.
ә) Не мақсатпен?.
б) Бірақ, алайда?
в) Не етсе де?
г) Не етпестен?
8.Сөйлемнің түрін анықтаңыз.
Жұқпалы аурумен жиі ауырған себепті, науқасты санаторийге демалуға
жібереді.
а) шартты бағыныңқы
ә) қимыл-сын бағыныңқы
б) себеп бағыныңқы
в) мезгіл бағыныңқы
г) мақсат бағыныңқы
9.Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
а) Адам ағзасының иммунитеті жоғары болып, кез келген ауруға қарсы тұра
алады.
ә) Ол жұқпалы аурумен ауырған себепті, ауруханада екі апта емделді.
б) Қызылша сау балаға ауру баладан жұққанмен, науқасты көбіне үйде
күтеді.
в) Кеңірдек дифтериясында баланың тынысы тарылып, қырылдап тұншығуы
мүмкін.
г) Жүрек еттерінің жиырылуын систола десе, босауын диастола деп атайды.
10.Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
а) Балды тыныс жолы зақымданғанда, өкпе ауруымен ауырғанда беруге
болады.
ә) Қымыздың белоктары тәнге өте сіңімді, ана сүтіне тән қасиеттерге ие.
б) Тамақтану тәртібін дұрыс орындамағандықтан, асқазан ауруымен
ауырады.
в) Дәмдеп ішкен ас жылдам және толық қорытылады.
г) Дене шынықтырумен айналысып, иммунитетін көтерді.
СОӨЖ №13
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Ортағасырлық Алмату-Алматы
Еліміздің оңтүстік Астанасы Алматы қаласының негізі 1854 жылы Кіші
Алматы өзенінің жағасында салынған «Верный» атты орыс бекінісімен
байланысты.Сол себепті 2004 жылы қала халықы Алматының 150 жылдық
мерекесін атап өтті.Шын мәнінде Алматыға 150 жыл ма?
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Қаланың шын жасын анықтау тарихи жазба деректерге көңіл аударсақ
Рашид -ад Дин (1274-1318) өзінің «Джами ат таварих» атты еңбегінде Х -ХІІ
ғасырлар кезіндегі оқиғаларды суреттей келіп, Оғыз хан өзінің бір сапарында
Алмалық облысындағы Алатагқа (шамасы, бұл жерде Алатау - М.Е.) Қазіргі
Алмыты қаласының олрнынан ХІІІ ғасырдың үшінші ширегімен-ХІҮ
ғасырдың басында соғылған теңгелер шекарашылап учелищесінң жанынан
1979 жылы табылды.Осы теңгелерді зерттеген шығыстанушы -нумизмат
Н.В.Настич қазіргі қаланың орнында ХІІІ ғасырда теңге соғатын сарай болуы
мүмкін деген болжам жасады. 1990 жылы бетінде таңбасы бар тағы екі теңге
табылды.Осы теңгілердің бірінің бетіндегі жазуды Н.В.Настич«Алмату» қазақша «Алматы» деп деп аударды.
Жалпы қзіргі Алматы қаласы тұрған жерде қола ғасырның, сақ, үйсін
кезеңдерінің обалары мен оба қорымдары, елді мекендері белгілі, және
олардың бірқатарында археологиялық қазба жұмыстары да жүргізілген.
Ортағасырлық Алмату -Алматы қаласы ортағасырлар кезінде Ұлы Жібек
жолының Іле өңірі арқылы өткен Солтүстік тармағының бойында орналасқан
ортағасырлық қалалардың бірі болған.Осы қаланың әртүрлі бөліктерінен
табылған археологиялық заттарға (ыдыс сынықтары, металдан жасалған
затттар, және т.б.) заттарға қарағанда қаладағы тіршілік ҮІІІ ғасырдың соңы Х ғасыр кезінде-ақ қалыптасып дамыған. Бұл қаланың тез өсіп гүлденуіне Ұлы
Жібек жолы мен Іле өңірі арқылы өткен ортағасырлық керуен жолдарының
ықпалы зор болған.Х-ХІІІ ғасырлар кезінде қазіргі Алматы қаласы орналасқан
жерде бірнеше ортағасырлық қалалар мен елді мекендер болғаны белгілі.
Солардың бірі Алматы 1 қалашығы -ол қазіргі қаланың «Таулы қырат»
бөлігінің оңтүстік жағында орналасқан. Жобасында төртбұрышты болып
келген төбенің көлемі 140х150 м, бұрыштары дүниенің төрт жағына қарай
бағытталған, оған солтүстік-батыс жағынан жалғасып жатқан төбенің көлемі
85х40м, оны сыртай жал қоршап жатыр. Қалшықты сырттай қоршаған
қамалдың қалыңдығы 2-2,5м, мұнараларының биіктігі 3м, қақпа оңтүстік
қабырғаның ортасында орналасқан. Қалшық таудан ағатын өзектердің
ортасында тұр.Алматы 1 қалашығында жүргізілген шағын көлемді қазба
жұмыстарының барысында оның мәдени қабатының қалыңдығы 1,8-2,2м,
екендігі белгілі болды. Қалашық ІХ - ХІІІ ғасырлар кезінде өмір сүрген.
Алматы 2 қалащығы Кіші Алматы өзенінің жағасында шекарашылыр
учелищесінің жерінде орналасқан,қазіргі күнде ол толық бұзылып үстіне жаңа
құрылыстар салынып кеткен.Құрылыс жұмыстаы кезінде қалашықтың
орнынан ұстаның көрігі,темір балта, кетпен, түрен, темір қазанның сынығы
және 2 құмыра табылды.
Весновка(Есентай-М.Е.)қалашығының орны Алматы қаласының Бас
Батаникалық бағының ішінде орналасқан.Бұзылып кеткен қалашықтың
орнынан бояулы, бояусыз ыдыс сынықтары табылды,қала Х- ХІІ ғасырлар
кезінде өмір сүрген.
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Ремизовка(Әл Фараби-М.Е.)қалашығы Алматы қаласының оңтүстік
шетінде, әл Фараби даңғылы мен Ремизовка ауылына бұрылатын жолдың
қиылысында тұрған биік төбенің үстінде орналасқан,көлемі 120х100 м.
Шамсы, қалшықтың бірқатар бөлігі осы төңіректен топырақ алу кезінде
бұзылған болса керек.Қалашықтың үстінен және бұзылған бөліктерінен
табылған сынықтарына қарағанда әл Фараби қалашығы ХІ-ХІІ ғасырлар
кезінде өмір сүрген.
Алматы қаласы көлемінде орналасқан ортағасырлық қаланың бірі
Тереңқора(Тереңқұр-М.Е.) ол Алматының солтүстік шетінде«Зарья Востока»
ауылында орналасқан.Жобасында төртбұрышты қалшықтың көлемі 320х300
м, оны қоршаған жалдың ені 12 м,биіктігі 1,75- 2,5 м.Жолда мұнара орындары
сақталаған қалашықта үш жағынан қоршаған ордың ені 12 м, тереңдігі 1,5 м.
Қалашықтан табылған ыдыс үлгілеріне қарағанда,ол ХІ -ХІІІ ғасырдың басы
аралығында өмір сүрген.
Сонымен, қазіргі Алматы қаласының орнында ҮІІІ -ХІІІ ғасырдың басы
аралығында бірнеше ортағасырлық елді мекендер мен қалашықтардың
болғаны ғылымға белгілі болып отыр,демек, ортағасырлық Алмату -Алматы
қаласының жасы 150 жыл емес, ол 1000 жылдан астам тарихы бар қала.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 13
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрастырыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
14-тақырып
Белсенді туризм.Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты: Лексикалық, грамматикалық материалдар арқылы термин
сөздерді меңгерте отырып, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.
Мәтіндерді оқып, аудару, сөйлесім құрастыру арқылы өз ойларын анық жеткізе
білуге, сауатты жазуға үйрету, сөздік қорын молайту, кәсіби қатысымдық
құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
Белсенді, шаршау, сарқырама, тау шаңғысы, бағдар, аспалы көпір,
қауіпсіздік, велошабандоз, сумен жүзу,кедергілер,бағыт, ,шатқал.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, төмендегі сұрақтарға
жауап беріңіз.
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Белсенді туризм- көптеген демалу түрінің бір түрі болып есептеледі.
Белсенді туризм түрлері жай туристер ортасында үлкен танымалдылықта болып
жүр. Шаршағанды басуға көмектесетін тек қана жағажайдағы демалу емес,
сонымен қатар созылған жүйке-жүйе мен физикалық төзімділікте көмектеседі.
Көптен көп адамдар таулардың сұлулығын, шығанақтарды, сарқырамаларды
көргісі келеді, таулы өзендерде жүзгісі келеді, тау шаңғысымен немесе
жылқымен жүргісі келеді және осы арқылы белсенді туризмге туристер үйрене
бастайды. Көп уақытта белсенді туризм табиғатқа немесе спортқа тікелей
қатысты болып келеді. Белсенді туризм және табиғатта демалу-табиғатқа
жақын белсенді туризмнің түрі-қазіргі уақытта танымал экологиялық
туризмімен ортақ жақтары бар.Себебі, жайлылықтан бас тартады және
табиғатта көлікті қолданудан.Белсенді туризм бұл шаңғы, ат, велосипедті
пайдалану арқылы пайда болған туризм түрі болып табылады.Жалпы алғанда
белсенді туризмнің екі негізгі түрі бар: активті дәне пассивті белсенді туризм.
Бұлай болып бөлінуі саяхаттау және демалу барысында қолданылатын
құралдардың түріне, олардың болу-болмауына байланысты болып келеді.
Жорыққа шығар алдында топ мүшелері көптеген жағдайларды білуі қажет.
Осылардың ең қарапайымы:тауға шығу дегеніміз не?, жорыққа шыққанда қалай
тамақтану керек?,кездейсоқ жағдайларда, алғашқы көмекті қалай көрсету
керек? деген сұрақтарға жауап іздеуден басталады.
Туризм техникасы дегеніміз-туристік маршрутта кездесетін
кедергілерден өту әдістерінің жиынтығы және осыларға сәйкес құралжабдықтарды, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолдана білу.
Әртүрлі табиғи кедергілерді өту кезіндегі туристер білу қажет:
1. Сол бара жатқан маршруттың ерекшелігін білу.
2. Кедергілерді өту кезіндегі әдістерді жатқа білу.
3. Сол маршруттағы қажет болатын жабдықтарды толықтыру.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз .
4-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз .
5-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз .
«Төрт сөйлем» тәсілі
1. Пікір. Тыңдаған мәтін бойынша өзіндік пікіріңізді бір сөйлеммен
жазыңыз.
2. Дәлел. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз.
3. Мысал. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз.
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз.
6-тапсырма. Имидждік стратегия жайлы берілген ақпаратты оқып
өзара пікір алмасыңыз.
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Имидждік стратегияны дамыту шеңберінде мынадай шараларды енгізу
арқылы шетелде Қазақстандық туристік өнімді жылжытуға тәсілдер қайта
қаралатын болады:
1) бірыңғай оқиғалар күнтізбесін және 3d интерактивті туристік картасын
қалыптастыру, оларды пайдаланған кезде турист еліміздің осы және өзге де
өңірі жөніндегі виртуалды тур жасай алады;
2) халықаралық нарықтарда жұмыс істеу үшін бірыңғай ұлттық брендті
әзірлеу жөніндегі мәселені пысықтау;
3) халықаралық туристік ұйымдармен (ДТҰ, РАТА және басқалар)
ынтымақтастық жөніндегі жұмысты жандандыру;
4) Қазақстан бойынша барлық туристік ұсыныстарды көрсететін және
онлайн-броньдау функциясын ұсынатын www.kazakhstan.travel
мамандандырылған онлайн-платформасын қолдау және одан әрі толықтыру;
5) Қазақстанның туризм өнімдері туралы ақпарат беру және оларды
жылжыту мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін
(баспасөз турлар) және туризм индустриясының шетел мамандары үшін
Қазақстан бойынша таныстыру турларын (ақпараттық-турлар) ұйымдастыру;
6) Астана және Алматы қалаларында b2b форматында ақпараттық
турларды міндетті түрде өткізумен кіру туризмі бойынша мамандандырылған
көрме өткізу.
7-тапсырма.Сұрақтарды қолдана отыра өлкелік сахат құрыңыз.
-Экскурсиялар арқылы туған өлкені танып білуге бола ма?
- Қазақстанның туризмі халықаралық бәсекеге қабілетті ме?
-Жалпы туризмнің адам, қоғам үшін пайдасы неде деп ойлайсыз?

Құрамындағы бағыныңқы сыңар басыңқыда айтылған ойдың мақсатын
білдіретін сабақтастың түрін мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас
сөйлем дейміз.
Мақсат бағыныңқылы сабақтастың жасалу жолдары
Бағыныңқы
Тұлғалық
Сұрағы
Мысалы
баяндауышы
белгісі
Етістіктің әр -у үшін
Не үшін?
Өз ісіңдіжақсы білу үшін, көп оқу
түрі
керек
Не етпек
-мақ/-мек
Тапсырысты уақытында бітірмек
болып?
-бақ/-бек
болып, жарты сағат кеш шықтым.
-пақ/-пек
Жарысқа қатыспақ болып, бір ай
Не
+ болып
бұрын дайындала бастадым.
Шартты рай + көмекші (қандай)
Білмегенімді білсем деп, талапты
тұлғалы
етістік деп мақсатпен? шәкірт тырысар.
102

етістік
Бұйрық рай + көмекші
тұлғалы
етістік деп
етістік
Қалау
рай + көмекші
тұлғалы
етістік кел
етістік

Алдынала жолдама (алайық деп)
алайын деп, агенттікке бардым.
Мені
қолдағысы
келіп,
туроператорлармен бірге басшы да
келіпті.

7-тапсырма. Берілген сөйлемдерді көшіріп жазып,, мақсат бағыныңқылы
сабақтас құрмаластардың жасалу жолдарын түсіндіріңіз.
1) Жақсы маман болу үшін, терең білім алу керек. 2) Жолдама сатып алғысы
келіп, Аман «Заңғар» туристік фирмасына барды. 3) Дүкеннен қажетті заттар
әкел деп, басшы Сәулені жіберді. 4) Халқымыздың өнер тарихымен таныссам
деп, кітапханадан бірнеше тарихи кітап алдым. 5) Туризм саласын зерттемек
болып, ғылыми жұмысымның тақырыбын осы салаға байланысты таңдадым. 6)
Жас мамандармен семинар өткізейік деп, ұжым қызметкелерімен ақылдастық.
7) Мына қайықты тексерейін деп, олай да бұлай да қараймын. 8) Өздерінің
туристік фирмасын ашпақ болып, құрылтайшылармен кездесті.
8-тапсырма. Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді
аяқтаңыз.
1.Шаңғы сатып алу үшін, ... . Жазғы демалыс орнын таңдайын деп, ... . 3)
жолдамаға мөр басқызбақ болып, ... . 4) Бағдарды анықтау үшін, ... . 5) Жаңа
спорт киімін деп, ... . 6) Туристерге қажет бұйымдарға тапсырыс бергісі келіп,
... . 7) Тау шаңғысы түрлерімен танысыңыз деп, ... . 8) Дүниежүзілік спорт
апталығына қатысу үшін, ... .
9-тапсырма. Берілген сөйлемдердің сыңарларын табыңыз.
ең қарапайымы:тауға шығу дегеніміз
Әртүрлі табиғи кедергілерді өту
не?, жорыққа шыққанда қалай
кезіндегі туристер білу қажет .
тамақтану
керек?,
кездейсоқ
Жалпы алғанда белсенді
жағдайларда, алғашқы көмекті қалай
туризмнің екі негізгі түрі бар:
көрсету керек? деген сұрақтарға
Жорыққа шығар алдында
жауап іздеуден басталады.
топ мүшелері көптеген
бара жатқан маршруттың
жағдайларды білуі қажет
ерекшелігін білу.
активті дәне пассивті белсенді
туризм
Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Қазір де Абай көңілі қандай салқын болса, Ділдә да сондай салқын.
ә) Күзетші сезіп қалмауы үшін, біз сайдың ішімен кеттік.
б) Кітабым болмағандықтан, дайындығым нашар.
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в) Тезек бықсып жанбаған соң, келіншек еңкейіп үрлеп отты жандырды.
г) Патша тағынан түсіп, Жәуке түрмеден құтылып үйіне келді
2.Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Үйдің іші қараңғы болғандықтан, Дария есікті айқара ашып қойды
ә) Біраз демалу үшін, өзенге жақын тоқтады
б) Туристер жиналғанша, айналаны тамашалап та үлгердік
в) Турбаза жақын еді
г) Алматының көрікті жері көп қой
3. Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Ауыл арасы алыстау ма , қалай
ә) Ерсултан тапсырыс берейін деп, кассаға қарай беттеді
б) Ақпарат жиналып, талдап та үлгердік
в) Ауа райы өте қолайлы
г) Алматының көрікті жері көп қой
4. Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Тау шаңғысымен айналысқан едім
ә) Мемлекет тарапынан қолдауға ие болды
б) Ағаштар жайқалып, айнала нұрлана түскендей
в) Жазғы демалыс белсенді болайын деп тұр
г) Демалысқа шыққанда ғана, саяхат жайлы ойланармыз
5.Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Жұмыстың ең ауыры осында болғандықтан,Ермек мұнда әдейі тіленіп келді.
ә) Екі қолы да бос емес еді, бірақ амалдады
б) Бақшаға гүл еккен соң, ағаштарды да суғарды
в) Күн де жылы, біз де көңілдіміз
г) Жеңіс күніне іс-шара өткіздік
6. Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Ернар мұнда әдейі келді
ә) Алда арман мақсаттарға жету тұр
б) Көп нәрселер әлі көз алдымда
в) Бұл түн менің ең соңғы көрген дүнием
г) Бұл түн менің ең соңғы көрген дүнием болғандықтан,көп нәрселер әлі көз
алдымда тұрады
7. Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Жіберген жоқшылары осындай хабар әкелген соң,Жарасбай түні бойы
күйіп,қорланудан тыныштық ала алмады.
ә) Дүние жүзін аралауға бекіндім де, турфирмаға келдім
б) Жазда Бурабай күтіп тұр
в) Бұл менің ең қуанышты күнім
г) Таң бозарып қалыпты
8. Мақсат бағыныңқы құрмаласты табыңыз.
а) Кешегі жаңбыр біраз әуреге салды
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ә) Сол жылы Асқардың стипендиядан басқа қаражаты болмай,бір мезгіл
пристаньда қара жұмыс істейтін еді.
б) Ертен барлығы да дайын болып, бір жеңілдейміз
в) Әлеуметтік туризм мәселесімен айналысам
г) Жүк көлігі
9. Мақсат бағыныңқы сабақтас құрмаластың жасалу жолын анықтаңыз.
а) -ғанмен, -генмен.
ә)-у үшін.
б) -ғандықтан, -гендіктен.
в) -са, -се+жіктік жалғау.
г) -са да, -се де.
10. Мақсат бағыныңқы сабақтастың сұрақтарын табыңыз.
а) Неліктен Не себептен;
ә) Не мақсатпен Неге Не етпек болып;
б) Бірақ, алайда;
в) Не етсе де;
г) Қалай Қайтіп Не етіп.
Сіз білесіз бе?
Туристiк қызмет саласындағы сертификаттау мен стандарттау
1.Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес Қазақстан
Республикасында
туристiк
индустрияда
қызмет
көрсету
мiндеттi
сертификаттауға жатады.
2.Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi өкiлеттi орган
белгiлеген мемлекеттiк стандарттардың мiндеттi талаптары Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.
3.Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi өкiлеттi орган
туристiк қызмет саласындағы өкiлеттi органның ұсынысы бойынша
ұйымдардың туристiк қызмет саласындағы сертификаттау жөнiндегi
жұмыстарын жүргiзу құқығын аккредитациялауды жүзеге асырады.
СОӨЖ № 14
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Туризм тактикасы дегеніміз- қойылған мақсатқа адам күшін, қаржысын,
жабдықтарын, уақытын, мүмкіндігінше аз мөлшерде жұмсап және
қауіпсіздіктің қажетті деңгейін қамтамасыз етіп, шаралар мен әрекеттер
жиынтығын қолдану. Сонымен қатар, тактика - маршрут жолымен өту үшін
қажетті құралдармен әрекеттер жиынтығы.

Тактика 2 кезеңнен тұрады:
1-кезең. Жорық алдындағы тактикалық іс-әрекеттер:
- Маршрутты таңдау;
- Жорыққа қажетті жоспарлы кестені құру;
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- Жорыққа қажетті құрал-жабдықтар мен азық-түлікпен қамтамасыз ету;
- Жорыққа бара жатқан топтың деңгейін білу.
2-кезең. Жорық барысындағы тактикалық әрекеттер:
- Жорықтың жалпы жүріп өту жоспарын, кестесін құру;
- Рельефке қатысты жүру жолдарын таңдау;
- Маршруттағы кездесетін кедергілердің техникалық жолдары.
Тактика қателерінің нәтижесінде жарақаттану, мақсатқа жетпеуі, қаржыны,
адамдар күшін, құрал-жабдықтарды артық жұмсау сияқты теріс салдарлар
болуы мүмкін.
Тактикалық мәселелерді шешудің, оларды қиындататын әр түрлі факторлар
болады:
1) Ауа райының шұғыл өзгеруі;
2) Табиғи апаттар;
3) Жарақаттар мен сырқаттар;
4) Топтың нашар хал-күйі және т.б.
Белсенді саяхаттың классификациясы
Белсенді туризмдегі классификацияланған туристік саяхат - белгілі бір
қиындық категориясына сәйкес келетін бағыт. Туристік маршрут - белгіленген
қызмет көрсету бағдарламасы бар белгілі бір уақытқа арналған алдын -ала
жоспарланған жылжу трассасы.
Асулардан өту ерекшеліктері
1. Жолдың қиын бөліктерінің сипаттамасы
2. Асулардан өтуге қажетті техникалық,тактикалық және демалуға қажетті
орындарды айқындау.
3. Маршруттық сандық сипаттамалары. Сақтандыру нүктелерінің саны.
4. Жорыққа қажетті арнайы жабдықтары
Қиындық категорияларды анықтауда 3 классификациялық сипаттама:
1. Маршруттың техникалық қиындығы.
2. Жорықтың ұзақтылығы ( уақытпен )
3. Ара- қашықтық (км)
- 5-ші категория үшін ара- қашықтық 10-20 күн.
- 4- ші категорияға 7-8 күн беріледі.
- 3-ші категорияға 4-5 күн.
- 2-ші категорияға 2-3 күн.
- 1-ші категорияға 1 күн.
Белсенді туризмнің тактикалық зерттелуі- жорық кезіндегі мақсаттағы
қолданылатын қаражат одан басқа туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
құрал-жабдықтар жазған құжат.
І бөлімінде Маршрутты таңдап алу себептері, маршрутқа қойылатын
критериялар:
1Қауіпсіздік;
2. Маршруттың танымдылығы;
3. Маршруттың қиындылығы;
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4. Ұзақтылығы.
ІІ бөлімінде Маршруттың жібі (ниткасы) қарастырылады. Жүріс графигінің 2
түрі болады:
1. Жоспарланған жүріс графигі;
2. Түрі тындырымды жүріс графигінде маршруттың ара қашықтығы, уақыты,
жолдың мінездемесі және қауіпті жерлердің сипаттамасы беріледі.
ІІІ бөлімінде Маршруттың ара қашықтығы мен уақытына толық сипаттама
беріледі.
ІҮ бөлімінде Маршруттың қосымша нұсқасы. Қосымша нұсқа негізгі бөлімнен
жеңіл болуы керек.
Ү бөлімінде Маршрутта бара жатқан туристердің саны.
ҮІ бөлімінде Туристерге қызмет көрсететін топтың мінездемесі. Туристік
топтың санды және сапалық құрамы келесі шарттарға байланысты болады:
1. Туризмнің түрі;
2. Маршрут қиындығы;
3. Аумақтың ерекшеліктері;
4. Туристердің саны.
Туристерге қызмет көрсететін топқа кіретін адамдар:гид, инструктор,
сирдар, аспаз, медбике.
ҮІІ бөлімінде Азық-түлік.
ҮІІІ бөлімінде Топтық құрал-жабдықтың сипаттамасы.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
4-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
5-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
6-тапсырма.Интернет желісін пайдалана отырып, қосымша ақпарат
алыңыз.Өзара пікір алмасыңыз.
СӨЖ № 14
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
15- тақырып
Агротуризм. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтың мақсаты:Лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік
құрылымдарды қолдануға үйрету, тұрмыстық және кәсіби сөйлеу
жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып, сөйлесу, әңгімені қолдау
дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қатысымдық құзыреттілігін дамыту.
1-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін аударып, мағынасын
түсіндіріңіз,сөйлем құрастырыңыз.
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Туристік әлеует, ауыл халқы, экономикалық әл-ауқат, жұмыспен қамту,
фермерлік шаруашылық,сұраныс, мәдени, тарихи, экзотикалық қызығушылық.
2-тапсырма. Төмендегі мәтінді оқып шығып, аударыңыз.
Агротуризм
Еліміздің і бар ауылдық аймақтарының табиғи туристік ресурстарының
тиімділігін арттырудың және ауылдық өңірлердің туристік инфрақұрылымын
дамытудың ең қолайлы әрі табысты жолы - аталған өлкеде агротуризмді
дамыту тетіктерін қалыптастыру.
Агротуризм ауылдық өңірдің туристік тиімділігін арттырып қана қоймай,
ауылды дамытуға септігін тигізіп, оның әлеуметтік-экономикалық ахуалын
жақсартуға бірден-бір үлес қосады. Агротуризм ауылдық аймақ жағдайын
жақсарту, ауыл халқының экономикалық әл-ауқатын көтеру, жергілікті
халықты жұмыспен қамту, табиғи, тарихи, мәдени мұра біртұтастығын сақтау,
өңірге деген шет елдік әрі отандық туристердің мәдени, тарихи, экзотикалық
қызығушылығын ояту мен арттыру, өңірдің туристік имиджін қалыптастыру
сынды бірқатар өзекті мәселелерді шешудің тиімді жолы да бола алады.
Әлемнің көптеген мемлекеттері агротуризмді дамытудың өзіндік
жолдарын қалыптастырып, бүгінгі күні үлкен пайдаға кенеліп отыр, себебі
ауылдық туризм әлемдік туристік индустрияның ең қарқынды дамып келе
жатқан саласы. Осы орайда, республикамыздың ауылдық аймақтарының
жағдайын көтерудің әрі экономикалық тұрғыдан тиімді шағын туристік
орталық ретінде маңызын арттырудың негізгі жолы - агротуризмді дамыту
ісіндегі шетелдік тәжірибені игеру және оны өз мемлекетіміз ішінде
рационалды түрде қолдану.
Агротуризм - жеке меншік сектор негізінде (ауылдық үй) құрылатын
фермерлік шаруашылық аясында ұйымдастырылған экологиялық туризм түрі
ретінде танылатын демалыс. Агротуризм өзінің ауылдық аймақтағы жеке
меншік баспанасы негізінде туристерді қабылдаушы отбасының орнасластыру,
тамақтандыру, ойын-сауық сынды қызметтерді кешенді түрде өзі
ұйымдастырып, тұтынушыға ұсынатындығымен ерекшеленеді. Ауылдық елді
мекендерді жандандыру мен ауылдағы жұмыспен қамту мәселесін шешудің
негізгі жолы ретінде бүгінгі күні қала халқының сұранысына ие болып отырған
ауылдық туризмді дамыту үрдісіне айрықша мән беру экономикалық тұрғыдан
орынды бетбұрыс болар еді.
Ауылдық туризмнің таралуының өзіндік географиясы бар. Бұндай демалыс
түрінің дамуы урбанизацияның жоғары деңгейімен сипатталатын Батыс Еуропа
мен Солтүстік Америка мемлекеттеріне тән. Ішкі территорияларға, ең алдымен
табиғи объектілерге деген сұраныс пен қызығушылықтың өсуі осы елдердегі
ішкі туризмнің дамуының алғышарты болды және экологиялық мәдениеттің
жоғары деңгейімен ұштаса отырып, агротуризмді аса танымал туризм түрі
ретінде қалыптастырды. Объектісі ауылдық аймақ, ферма болып табылатын
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агротуризм табиғат аясында тыныштықта тынығудан бастап, белсенді
демалысқа дейінгі кең мүмкіндіктерді ашатындықтан балалар тарапынан да
айрықша сұранысқа ие. Қазіргі таңда агротуризм Еуропада кеңінен таралған
құбылыс болып отыр. Әр жыл сайын Италия, Франция, Испания бірнеше
миллион агротуристерді қабылдайды. Ресей мен Беларусия елдері де туризмнің
агротуризм сынды табысты түріне айрықша көңіл бөлуде, әрі оны жан-жақты
қолдап, дамытуда. Қала халқының басым бөлігінің фермерлік шаруашылық
бойынша экскурсия құру үшін көптеген қаражат жұмсауға дайын екендігі
шетелдің бірқатар мемлекеттерінде орын алып отырған агротуризмге деген
сұраныстан көрініс табады
Ал қазақ ауылдарында бір киіз үйді құрып жіберіп, балдай қымыз
сапырып, бауырсақ пен қазы-қарта ұсынып, май шайқау, күбі ыстау, қымыз
пісу сынды дала дәстүрінің дара салтын көрсететін керемет мастер-класстар
өткізуге болар еді. Оған атбегілік, құсбегілік өнерді қосса, қазақтың
домбырасын күмбірлетіп, қоңыр әнін әуелетіп арнайы бағдарламалар
ұйымдастырып, шет елдік туристердің экзотикаға деген, отандық туристердің
қызықты демалысқа деген үлкен сұранысын қанағаттандыратын турөнімді
жасап шығаруға кең көлемді мүмкіндік бар. Бұл көп қаражатты да талап
етпейді, ауылдың қарабайыр күйбең тірлігінде күнделікті жүріп жатқан тыныстіршілік әрекетін әдемі етіп, әсерлі етіп ұсыну ғана. Ал экзотикаға, жаңалыққа
әуес туристер бұған аса құштар және оған көп қаржы жұмсауға дайын. Осы
орайда агротуризм пайда табудың негізгі көзі ғана емес, сонымен қатар ол
қосымша жұмыс орындарын қалыптастыратын тиімді үрдіс ретінде танылып
отыр, сондықтан да ол бүгінгі күні барлық жағынан тиімді жаңа беталыс
ретінде әлемнің көптеген мемлекеттерінде үлкен қолдауға ие болып отыр.
3-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз. Өз ойларыңызды жүйелі
жеткізіп, пікір айтып, бағалаңыздар. «ПОПС» формуласын
пайдаланыңыздар.
«ПОПС» формуласы
1. Бірінші сөйлем «Менің ойымша, ... »
2. Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
3. Үшінші сөйлем «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей
аламын … »
4. Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды
шешімге келдім .... »
4-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
5-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
6-тапсырма.Интернет желісін пайдалана отырып, қосымша ақпарат
алыңыз.Өзара пікір алмасыңыз.
Есте жүрсін
Туристiк қызмет саласындағы сертификаттау мен стандарттау
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1. Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес Қазақстан
Республикасында туристiк индустрияда қызметкөрсету мiндеттi
сертификаттауға жатады.
2. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган
белгiлеген мемлекеттiк стандарттардың мiндеттi талаптары Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.
3. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi орган
туристiк қызмет саласындағы уәкiлеттi органның ұсынысы бойынша
ұйымдардың туристiк қызмет саласындағы
сертификаттау жөнiндегi жұмыстарын жүргiзу құқығын аккредитациялауды
жүзеге асырады.
Туристiң құқықтары
Транзитті қоса алғанда, саяхатқа әзірленген, саяхат жасаған кезде туристiң:
1) өзiнiң жеке басына немесе мүлкiнiң қауiпсiздiгiне қол сұғылған жағдайда
консулдық, дипломатиялық, өзге де мемлекеттiк, сондай-ақ туристiк
өкiлдiктерге өтiнiшпен жүгiнуге;
2) уақытша болатын елге (жерге) бару, сондай-ақ уақытша болған елден
(жерден) шығу және сонда болу ережелерi туралы,жергiлiктi халықтың әдетғұрпы туралы, дiни салт, қасиеттi орындар, табиғи, тарихи, мәдени
ескерткiштер және туристерге көрсетiлетiн, ерекше қорғаудағы басқа да
объектiлер, қоршаған ортаның жай-күйi туралы қажеттi және дұрыс ақпарат
алуға;
3) еркiн жүрiп-тұруға, уақытша болатын елде (жерде) қабылданған шектеу
шараларын ескере отырып, туристiк ресурстарға еркiн қол жеткiзуге;
4) туроператор немесе турагент туристiк қызмет көрсету шартын орындамаған
жағдайда келтiрiлген залал мен моральдық зиянның Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өтелуiне;
5) шұғыл медициналық жәрдем алуға;
6) шетелдік туристердiң құқықтық көмек және көмектiң өзге де түрiн алуына
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк билiк
органдарының жәрдемдесуiне;
7) туристердiң қолда бар байланыс құралдарына кедергiсiз қол жеткiзуiне
құқығы бар.Туристердiң өзге құқықтары болатын елдiң (жердiң) заңдарымен
айқындалады.
Туристiк қызмет туралы заңдарды бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
Табиғи экологиялық жүйенi бүлдiруге, өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiн
құртуға, сондай-ақ заңсыз аң аулауға және балық аулауға бағытталған қызмет
үшiн туризмдi пайдалануға тыйым салынады.
Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелге тұрақты тұру үшін заңсыз
кетуін не шетелде жұмысқа орналасуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасына
шетелдік жұмыс күшін әкелуді ұйымдастыру мақсатында туристік қызметті
жүзеге асыруға тыйым салынады.
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Туристiк қызмет туралы заңдарды бұзуға кiнәлi тұлғалар Қазақстан
Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен жауапты болады.
7-тапсырма.Берілген мәтінді оқып, мағынасын талдаңыз.Өзара пікір
алмасыңыз.
Агротуризм
Агротуризм келуші қонақтарға орналасу, демалу, тамақтану, экскурсиялық
қызмет көрсету бойынша, олардың бос уақыты мен спорттық іс-шараларды,
балық аулау мен аңшылықты ұйымдастыру, білім мен дағдыларға ие болу,
сондай-ақ туризмнің белсенді түрлерімен айналысуға мүмкіндікті
қалыптастыру мен ұсынуды көздейтін салыстырмалы түрде жаңа және
перспективті бағыт болып табылады.
Агротуризмнің тартымды ерекшеліктері таза ауа, үйдегідей жағдай, пәк
табиғат, табиғи азық-түлік, тыныштық және салмақты тұрмыс-тіршілік болып
табылады. Бұл табиғатқа ұқыпты қарау экономикалық тиімді болатын,
жергілікті халықты осы процеске тартуға ықпал ететін қоршаған ортаны
қорғаудың қуатты құралы.
Осыған байланысты, өңірде агротуризммен айналысатын ШОБ-ны
қалыптастыру және дамыту үшін тетіктердің әдістемелік құралдарын
қалыптастырған, қонақүйлер ашатын кәсіпкерлерге консультативтік көмек
көрсеткен, жергілікті деңгейде ақпараттық қолдау және қонақүйлерді
ілгерілету үшін пәрменді құралды айқындаған жөн.
Агротруизм (ауыл шаруашылығы туризмі) саласында мынадай шаралар
қабылданатын болады:
1) агротуристік қызметтің түсініктеме аппаратын, оның ішінде ауыл
шаруашылығы туризмі ("агротуризм") түсінігін енгізу;
2) "агротуризмді" (ауыл шаруашылығы туризмін) танымал ету және
насихаттау;
3) ауылдық жерлерде агротуристік объектілерді: қонақжай үйлерін,
"агротуристік ауылдар", "балықшылар және аңшылық ауылы" бойынша
стильденген нысанда мамандандырылған жеке отельдерді дамыту.
Топтық жұмыс.Бағыттар:Ақпаратты анықтау Тақырыптың тиімділігін
сендіре алу.Тақырып бойынша кемшіліктерді анықтау.Тақырып бойынша
болжам жасау. Тақырып бойынша креативті, жаңа идеялар айту.
Тақырыпқа сараптама жасау.
Жағдаят
Университетте «Туризм және осы саладағы терминдер: негіздері, сипаты
және олардың жасалуы» атты тақырыпта дөңгелек үстел өтейін деп жатыр. Сіз
оның басты ұйымдастырушысыз. Қатысушыларға сұрақтар әзірлеңіз, әрі
өзіңіздің сөйлейтін сөзіңізді жазыңыз.
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Құрамындағы бағыныңқы сыңар мен басыңқы сыңар бір-біріне қарсы
мағынада қолданылған сабақтастың түрін қарсылықты бағыныңқылы
сабақтас құрмалас сөйлем дейміз.
Қарсылықты бағыныңқы сабақтастың жасалу жолдары
Сұрағы
Бағыныңқы баяндауышының
Мысалдар
жасалу жолы
Қайтсе де?
шартты райлы етістік + да/де Қыс түссе де, күн әлі жылы.
Не етсе де?
шылауы
Жаз шықса да, күн әлі
салқын.
Қайткенмен? етістік + -қанмен,-кенмен
Қар жауғанмен,күн жылы.
Не
етістік + -ғанмен,-генмен
Ерте
жатқанмен,
кеш
еткенмен?
тұрдым.
Қайте тұра? көсемше тұлғалы (-а,-е,-й, - Дүкенге бара тұра, жіп
Не ете тұра? ып,-іп,-п) етістік
+ тұра алуды ұмытып кетіппін.
көмекші етістігі
Қайткеніне
Етістік + қанына/-кеніне
Шаршағанына қарамастан,
қарамастан? қарамастан,
олар тапсырманы
етістік + -ғанына/-геніне
орындады.
қарамастан
Қайткенше? етістік + -қанша/-кенше
Тауардың бағасын
Не еткенше? етістік + -ғанша/-генше
айтқанша, оның сапасын
көрсетсеңші.
8-тапсырма. Кесте үлгісі бойынша қарсылықты бағыныңқы сабақтас
құрмалас сөйлем құрастырыңыз.
Үлгі: Жаңбыр жауды. Жұмыс тоқтамады.
Жаңбыр жауса да, жұмыс тоқтамады.
9-тапсырма. Төменде берілген сұхххбатты оқып, өзара ой бөлісіңіз.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің құрметті профессоры,
Қазақстандағы көгалдандыру ісінің көрнекті насихатшысы,«Гүлстан»
журналының бас редакторы Гөзел Құлжабаеваның есімі бүгінде елімізде ғана
емес шет елдерде қайраткер қазақ әйелдерінің бірі ретінде үлкен ілтипатпен
аталып жүр. Жүздеген гектар алқапты жасыл желекті бау-бақшаға айналдырып,
агротуризмнің әлеуетін жұртшылыққа мойындатып, бұл іске өзгелердің де
мойнын бұрғызып, өз кәсіптерін ашуына түрткі болып жүрген Гөзел ханымды
сұхбатқа тартқан едік.
– Гөзел Әліпбекқызы, әңгімемізді кәсіпкерлікті қалай қолға
алғаныңыздан бастасақ?
-Мен еңбек жолымды мамандығым бойынша энергетика саласында бастадым.
Онда бірнеше жыл жұмыс жасап барып, көңілім қалайтын өз бизнесіме
ауыстым. Мейрамхана бизнесімен айналысып жүрген кезде ауланы
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көгалдандыру барысында гүл бизнесіне деген қызығушылығым оянды. Әрине
бұл саладан мол табыс табуға мүмкіндік өте зор. Дегенмен көгалдандыру
саласындағы өзге ұлыс өкілдерінің басымдығы мен өз қаракөздеріміздің аздығы
менің үгіт-насихат жұмысын жүргізуге деген құлшынысымды арттырды.
- «Гүлстан» республикалық ғылыми-танымдық, көпшілік журналы осы
мақсатта дүниеге келді ме?
-Дұрыс айтасыз. Жарық көргеніне былтыр 10 жылдан асқан бұл басылым
бастапқыда қазақ және орыс тілдерінде шыққан болатын. Ондағы ойымыз бұл
салаға қоғам назарын аударту үшін жұртшылықты барынша көбірек қамту еді.
Осы мақсатта бұл іске өзге ұлыс өкілдерін де тартпақ болғанмын. Алайда бұл
үміт ақталмады ... Сол себепті журналды кейін тек қазақ тілінде ғана шығара
бастадым. Бүгінде ондағы материалдарды балабақша мен мектеп мұғалімдері өз
қызметінде қолданып, оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізу кезінде оқу-әдістемелік
құралға айналдыра бастады. Бұл мені қуантады
- «Өсімдіктер әлемі» оқу-әдістемелік кешені осы бағытта жасалған ба?
- Дұрыс айтасыз. Өзіңіз де көріп жүрген шығарсыз еліміз қызғалдақ пен
алманың отаны болса да, әлі күнге дейін оны шет елден импорттап отыр. Тіпті
Алтайдан Атырауға дейін созылған ұланғайыр қазақ даласында кездесетін сан
мыңдаған өсімдіктердің қазақ тіліндегі атауын күні бүгінге дейін бір жүйеге
түсіре алмай келе жатырмыз. Қарапайым халықтың арасында басқасын былай
қойғанда, «өзіңіз білетін гүлдердің атын атап беріңізші» деп сұрасаңыз
қолындағы он саусағын да бүге алмайтындар жетіп артылады. Мемлекет
тұрмақ өз үйінің ауласын көгалдандыруға селқостық танытатын адамдардың
көптігі қоғамдағы үгіт-насихат жұмысының дұрыс жолға қойылмауынан деуге
болады. Сондықтан тәрбие жұмысын әркім өз отбасынан, балабақшадан бастау
керек деген ұстаныммен өз қаржыма осы оқу-әдістемелік кешенді жасап
шықтым. Оның ішінде балаларға арналған 12 түрлі боямақ, 12 түрлі
дидактикалық материал, 12 түрлі кітапша, 10 түрлі ертегі мен 4 түрлі мысал
әңгіме, 3 түрлі жұмбақ кітапшалары мен 14 плакаттан тұратын топтама бар.
Мұның бәрі баланың айналасындағы қоршаған ортаға деген танымын
қалыптастырып, білімін жетілдіруге қызықтыруға бағытталған.
- «Дәстүрлі ағаш егу мерекесін қолдайық!», «Әр ауланың гүлденгені
мемлекеттің гүлденгені», «Жиырма жылдыққа жиырма мың ағаш!»,
«Қазақ хандығының 550 жылдығында әр ауылда 550 ағаш отырғызайық!»
деген сияқты үндеу, мәлімдемелер қаншалықты нәтижелі болды?
-Біздің Алматы қаласындағы «Гүлстан» гүл бағында, Алматы облысының
Кербұлақ ауданы Басши ауылдық округіндегі «Батыр аналар саябағы»,
«Нұрғали Нүсіпжанов атындағы алма бағы», «Гүлзар» бағы мен өзге де терек,
қарағай бақтары мен ауылдардағы ауласы көгалдандырылған мектеп,
балабақшаларда ұйымдастырған экскурсия, семинар, тренинг, конференция
түріндегі іс-шараларымызға қатысып, білімін жетілдірген білім беру
мекемелерінің қызметкерлері бұл істі кейін өздері жұмыс жасайтын
мекемелерде жалғастырып әкетті.
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-Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында агротуризмді бизнесинкубуатор түрінде дамыту жобаңыз осы ойыңызды іс жүзінде дәлелдеудің
көрінісі деуге бола ма?
- Иә. Онда мен өз ісімді бастасам деп жүрген, алайда оны қалай жүргізудің
жолын таппай жүрген жандарға тәжірибелік алаң жасап отырмын. Әзірге онда
бөдене, күркетауық, ешкі өсіру істері қолға алынып отыр. Бір жыл бұрын
басталған бұл жерде қазіргі таңда 2 күнге, 1 аптаға, 1-2 айға келіп, сонда қонып
жұмыс жасауды көріп, үйреніп жүрген адамдар қатары артып келе жатыр.
Осы арада мына бір жәйтті айта кеткен жөн шығар. Бұрын мен семинар,
тренинг, конференция, экскурсияларды тегін түрде көп ұйымдастыратынмын.
Олардың қорытындысын талдау барысында тегін дүниенің нәтижесі аз
болатынын байқадым. Сондықтан білім мен тәжірибені ұштастыру кезінде
өзіңіз бизнес-инкубатор деп бағалап отырған агротуризм орталығында жұмыс
жасауды үйренуге келгендерге ақы төлемеуді дұрыс деп шештім. Адамда
қызығушылықпен қатар, оны меңгеруге деген құлшынысы болмаса өз
жұмысында қандай да бір жоғары нәтижеге жете алмайтынын байқаған соң
осындай қадамға барып отырмын.
-Еңбегіңіз жемісті болсын, сұхбатыңызға рақмет.
Есте сақтаңыз!
Туристік кластер – бұл туристік өнімді жасаумен, өндірумен,
ілгерілетумен және сатумен, сондай-ақ туризм индустриясымен және
рекреациялық көрсетілетін қызметтермен аралас қызметпен айналысатын
өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың бір шектелген аумақ
аясында шоғырлануы.
Туристік кластерді құрудың мақсаты – синергетикалық әсер есебінен
туристік нарықта аумақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Біле жүріңіз
2005 жыл -Гүлстан гүл бағы ( 0,5,гектар).Алматы қаласы ;
2009 жыл - «Жасыл аймақ» (52 гектар) Алматы облысы,
Кербұлақ ауданы , Басши ауылдық округі.
2016жыл - Гүлстан агротуризм (50 гектар).Алматы облысы, Еңбекшіқазақ
ауданы, Ташкенсаз ауылдық округі, Саймасай ауылы.
2017 жылдан бастап Гүлстан ЖШС,Гүлстан республикалық ғылымитанымдық, көпшілік журналы «Гүлстан агротуризм » саласының
насихаттауын бастайды және осы бастама еліміздің ішкі туризм
саласының дамуына үлесі болып табылады
Арнайы жасалған көрмеде таза өнім жайлы “Кәсіп түбі -нәсіп”
тақырыбы кең ауқымда айтылады.
Бөдене шаруашылығы.
Ешкі шаруашылығы.Асқабақ өндірісі.Алма бақтары.
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Өзін-өзі тексеруге арналған тест тапсырмалары
1.Қарсылықты бағыныңқы сабақтастың анықтамасын табыңыз.
а) Бағыныңқысы басыңқы сөйлеміне қарама-қарсы болып келетін сабақтастың
түрі.
ә) Бағыныңқысы басыңқы сөйлемінің шарты болып келетін сабақтастың түрі.
б) Бағыныңқысы басыңқы сөйлемнің себебін білдіретін сабақтастың түрі.
в) Бағыныңқысы басыңқы сөйлемінің мезгілін білдіретін сабақтастың түрі.
г) Бағыныңқысы басыңқы сөйлеміндегі ойдың мақсатын білдіретін сабақтастың
түрі.
2.Құрмалас сөйлемді ажыратыңыз.
а) Талғар өзені сияқты Шелек өзені де Ақтаудың орталық қыраттарынан
басталады.
ә) Абай сүйсінгеннен қарқ- қарқ күліп, аттан секіріп түсті.
б) 1945 жыл. Ақпан айы.
в) Өз сыныбынан Жантасты іздей бастады.
г) абдыра
3.Сабақтас құрмаласты ажыратыңыз.
а) Халық ойынды тәрбие құралы деп таныған.
ә) Ұлттық ойындардың, әсіресе, жасөспірім балаларға арналған түрлері
өлеңмен өрнектеліп отырған.
б) Шоқан Семейден шыққанда, май айының алғашқы бір әсем күндері еді.
в) Дүниеде адам баласының ұлы қасиеті екеу- ақ: ой ұлылығы, сұлулық
ұлылығы.
4. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлемді көрсет.
а) Жаз жаңбырлы болып, егінге құрт түсті.
ә) Амантайды Балтабек танитын, бірақ Ботакөз танымайтын еді.
б) Қар жауды, күн суытты
в ) Амантайды Балтабек танығанмен, Ботакөз танымайтын еді.
Е) Жақсы дос үшін жан пида.
5.Қарсылықты бағыныңқы сөйлемді тап.
а) Өнімді еңбек атқарам десең, көпке сүйен.
ә ) Қарақоға көз ұшында көрінгенмен, біздің ауылдан екі - үш шақырым
шамасы бар.
б ) Ол күні шаршап барғанбыз, жатып демалдық.
в) Әңгіме жалпақ елдің жайына көшкен кезде, Абай шешіле түсті.
г ) Үйдегілер тысқа шықса, таң аппақ боп атқан екен.
6.Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсет.
а) Асқар кеш жатса да, белгілі мерзімде тұрды.
ә ) Жұмыс көп, ертеден қас қарайғанға шейін зырылдап жүгірудемін.
б )Ұзын кірпіктері қыбыр - қыбыр етіп, Манар әлдене бір шуылдаған
дыбыстарды естіп жатты.
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в ) Жаңа ғана талып қалғандай, Әбіш ешбір белгі бермей сұлық жатты.
г ) Қалаға ол, күн көтерілген соң жетті.
7.Қарсылықты бағыныңқы сөйлемді көрсет.
а ) Бала жасында балықты өзі де аулапты, әкесі де балықшы бопты.
ә ) Күн бұлттанды, бірақ жаңбыр жауған жоқ.
б ) Зейнетке шыққанмен, Құрышбай үйде тегін отырмайды.
в ) Сейітжан оны қыста таудағы мұз айдынында көрді.
г ) Айтқандарым жаққан соң, алыс - жақын тыңдайды.
8.Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсет.
а ) Ұзақ сапар шеккелі, Мақсатқа осы жеткенім...
ә ) Ешкім жауап қайтармады, өйткені оның не дегенін естіген адам да жоқ еді.
б) Бүркітбайдың қайтпайтынын білген соң, Асқар іңірде Балтабектікіне барды.
в ) Екі ат терлегенше, бір ат терлесін.
г ) Әр сыныптың есігі ашылып, оқушылар тысқа шығып жатты.
9.Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлемді тап.
а ) Егер сен жалғыз болсаң, асқар тауға шыққаннан не пайда
ә ) Сырттағы қазандықта от жарқылдап, қазан да көтерілген - ді.
б ) Көкдолы асау болғанмен, түбі көрінген саяз болатын.
в ) Көмірден май да шығады, темір қорытатын кокс те шығады.
г) От басында үш кісі отыр.
10.Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді көрсет.
а ) Жампейіс үйге кіріп кеткенде, Асқар мен Ержан тыста қалды.
ә ) Біраз жүргеннен кейін, әкесінің қолынан бір шие жерге түсіп кетті.
б) Өзен жағасы аздап жарлау болса да, екі бала суға еркін секіреді.
в ) Өзі, сол қағаз келгелі, қынжылып жүрген.
г) Тәуелсіздікті анаңдай ардақта, балаңдай мәпеле.
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СОӨЖ №15
Сабақтың мақсаты. Өтілген материалдарды қайталау, жаттығу жұмыстары
арқылы сөздік қорын молайту, кәсіби құзыреттілігін дамыту..
Әлем және агротуризм
Ауылдық туризмнің таралуының өзіндік географиясы бар. Мұндай демалыс
түрінің дамуы урбанизацияның жоғары деңгейімен сипатталатын Батыс Еуропа
мен Солтүстік Америка мемлекеттеріне тән. Ең алдымен табиғи нысандарға
деген сұраныс пен қызығушылықтың өсуі осы елдердегі ішкі туризмнің
дамуының алғышарты болды. Соның нәтижесінде агротуризмді аса танымал
туризм түрі ретінде қалыптастырды.Тынығудың ең тиімді орны ауыл
аймақтары мен фермалар болып табылатын агротуризм балалар тарапынан да
айрықша сұранысқа ие. Қазіргі таңда ауыл туризмі Еуропада кеңінен таралған
құбылыс болып отыр. Жыл сайын Италия, Франция,Испания бірнеше миллион
агротуристерді қабылдайды.Ресей мен Белорусь елдері де туризмнің
агротуризм сынды табысты түріне айрықша көңіл бөлуде, әрі оны жан-жақты
қолдап, дамытуда. Қала халқының басым бөлігі фермерлік шаруашылық
бойынша экскурсия құру үшін көптеген қаражат жұмсауға дайын. Вашингтон
маңындағы фермалардың біріне жыл сайын 8000 туристің (соның ішінде Жаңа
Зеландия мен Оңтүстік Африка мемлекеттерінен) келетіндігін мысал етуге
болады.Осындай санаттағы туристер жер өңдеу,мал бағу,егін жинау ісіне
тікелей өздері қызыға қатысып, мұндай экзотикаға 1000 доллар шамасында,
тіпті кейде одан да көп қаражат төлеуден тайынбайды екен.АҚШ-тың заманауи
ранчолары фермерлік шаруашылық бойынша мастер-кластар өткізіп қана
қоймай, туристерге табиғи азық-түлік өнімдерінен тағам әзірлеу шеберлігін де
ақылы түрде үйретеді.Осы орайда агротуризм пайда табудың негізгі көзі ғана
емес,сонымен қатар қосымша жұмыс орындарын қалыптастыратын тиімді
үрдіс ретінде танылып отыр.Литвада агротуризм саласына жұмылдырылған
700,Польшада 18000,Белорусияда 80 «агроусадьба» бар.Польша өз кезегінде 18
жылдан астам уақыт бойы агротуризмді экономиканың тиімді де қарқынды
саласы ретінде дамытып келеді.Еуропадағы ауылдық туризмнің көшбасшысы
Италия болып табылады.Агротуристік қызметтерді ұсынатын осындай 10
мыңнан аса шаруашылықтардың санына ие Италияда 1999 жылдардың өзіндеақ туризмнің бұл түрінен түскен табыс 450 млн. АҚШ долларын құраған.
Арготуризмді ұлттық экономиканың маңызды секторы ретінде дамыту туралы
федералдық заң бұл елде 1985 жылдың 5 желтоқсанында қабылданыпты.
Қазіргі таңда Италия жыл сайын 2 миллионнан астам агротуристерді
қабылдайды.Алғашқыда италияндық үкімет агротуристерді орналастыру
қызметін ірі инвестициялар көмегінсіз-ақ ауылдың қаржылық-экономикалық
жағдайын біршама көтеруге мүмкіндік беретін фермерлердің қосалқы қызметі
ретінде ғана қарастырды.Дегенмен аталған туристік өнімге деген ауқымды
сұраныс қазіргі таңда көптеген ауыл тұрғындары үшін қосалқы емес, негізгі
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қызмет түріне айналып отырған арготуризм тұжырымдамасын тұтастай
өзгертті.
1-тапсырма.Мәтінді оқып, мазмұнын талдаңыз.
2-тапсырма.Мәтін бойынша сұраулы сөйлемдер құрастырыңыз.
3-тапсырма. Өзара сұхбат құрастырыңыз.
СӨЖ № 15
1. Тақырып бойынша ақпарат жинаңыз.
2. Жиналған мәліметтерді сұрыптаңыз.
3. Сұрыпталған мәліметтерге жоспар құрыңыз.
4. Тұсаукесер жасаңыз.
Глоссарий
Әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстар -елдің экономикалықгеографиялық жағдайымен, аумақтың транспорттық қол жетімділігімен, оның
экономикалық даму деңгейімен, қазіргі және болашақтағы аумақтық
ұйымдастырылуымен, халыққа қызмет көрсету деңгейімен, тұрғындардың
ерекшеліктерімен, транспорт торының даму деңгейімен сипатталатын
рекреациялық ресурстар.
Ваучер -турдың құрамына кіретін қызметтерге туристің құқығын және олардың
ақысы төленгенінің фактісін растайтын құжат.
Гранд-тур -Британия қалталы азаматтарының континентке сапарға шығуы;
гранд-тур білім алуға, Жерорта теңізіне, өркениет көздеріне баруға мүмкіндік
берді. Ол адамды білімді деп тануға қажет болып табылады.
Граффити-грек және рим саяхатшыларының өздерінің барған жерлеріне
тастарға жазған қысқаша алуан түрлі жазулары.
Гид (гид-аудармашы)- туристерге уақытша келген елдегі (жердегі) туристік
ресурстармен таныстыру жөнінде экскурсиялық-ақпараттық, ұйымдық қызмет
көрсететін кәсіби даярланған жеке тұлға.
Керуен-сарай-сауда үйі, керуенге қатысушылардың уақытша қонысы.
Коммуникация базасы- көлік пен қызмет көрсету базасы.
Қонақжайлық аула -тек шетелдік немесе басқа жақтан келген көпес-қонақтарға
берілетін көтерме саудаға арналған бөлменің көне атауы.
Рекреация -адам күштерінің кең қайта қалпына келтіруі (физикалық,
интеллектуалды және эмоционалды).
Рекреациялық аудандастыру- біртектілік принципінің белгілері, рекреациялық
пайдаланудың сипаты бойынша аумақтарды жіктеу.
Рекреациялық әлеует -нақты анықталған территорияда рекреациялық қызметті
ұйымдастыру үшін және дамыту үшін барлық табиғи, әлеуметтікэкономикалық және т.б. алғышарттардың жиынтығы.
Рекреациялық игеру -бұл әр түрлі рекреациялық шараларды өткізу үшін
территорияны дайындау процестері.
Таймшер– тек шектелген уақытқа ғана пайдалануға берілетін жылжымайтын
мүлікке меншік нысаны.
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Тамақ базасы- демалушылар мен туристердің азық-түлік пен сусындарға деген
сұранысымен айналысатын мекемелер. Олар: мейрамхана, кафе, бар, бистро,
буфет, асхана және т.б
Түнеу базасы -туристің түнеуі үшін қолданылатын барлық объектілер. Мұндай
базаларды түнеу мекемесіне (туристік қонақ үйлер, туристік базалар, демалыс
үйлері, пансионаттар, мотелъдер, қонақ пәтерлері) және лагерьге (кемпингтер,
палаталар қалашығы) бөлуге болады.
Тур -белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір бағыт бойынша жасалатын
саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсетулер кешені.
Туризм -бос уақыттағы адамның белсенді саяхаты, сапары, жорық жасап
демалуы. (Үлкен Кеңестік Энциклопедия)
Туризм - жеке тұлғалардың ұзақтығы жирма төрт сағаттан бір жылға дейін, не
жиырма төрт сағаттан аз, бірақ уақытша болған елде (жерде) ақы төлейтін
қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп өтетін саяхаты.
Туризм - бұл адамдардың ләззат алу және демалу, емделу, қонақтық, танымдық
немесе кәсіби-іскерлік мақсаттарымен өзінің тұрақты мекенінен басқа елге
немесе өзінің елі шегіндегі орындарға уақытша қозғалысы.
Туризм нұсқаушысы -тиісті біліктілігі және туристік бағыттармен жүріп өту
тәжірибесі бар кәсіби даярланған жеке тұлға.
Туризм тарихы- көне заманнан және осы уақытқа дейінгі ең қарапайымнан
бастап саяхаттарды (жорықтар, экскурсиялар) зерттейтін ғылым. Бұл ғылым
тек қана туристік саяхаттарды ғана емес, сондай-ақ олармен байланысты уақыт
аспектісіндегі құбылыстар мен қатынастарды зерттейді.
Туризм географиясы-туризмнің аймақтық ұйымдастырылуын зерттейтін ғылым.
Туризм географиясының пәні-кеңістіктік туристік құбылыстардың және
олармен байланысты кеңістікті өзгертетін және ауыстыратын процестердің
нысандарын және арақатынастарын талдау және синтездеу.
Турист- жиырма төрт сағаттан бiр жылға дейiнгi мерзiм кезеңiнде уақытша
болатын елдi (жердi) аралап көретiн және ақылы қызметпен айналыспай сол
елде сауықтыру, танымдық, кәсiби-iскерлiк, спорттық, дiни және өзге де
мақсаттарда кемiнде бiр рет түнеп шығатын жеке тұлға.
Туристердi орналастыру орындары -мейманханалар, мотельдер, кемпингтер,
туристiк базалар, қонақжайлар, демалыс үйлерi, пансионаттар және туристердiң
тұруы мен оларға қызмет көрсету үшiн пайдаланылатын басқа да үй-жайлар
мен ғимараттар.
Туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет)- қызметтің осы түріне
лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристік өнімді ұсыну
және өткізу жөніндегі қызметі.
Туристік аймақ-демалысты, оқу процесін немесе емделуді ұйымдастыруға
қажеттіарнайы құрылғылары және қызметтерінің үлкен торабы бар аймақ.
Туристік аудан – туризмнің дамуына арналған бірнеше табиғи, тарихи-мәдени
және әлеуметтік-экономиялық жағдайлары бар экономикалық сапалы аудан.
Осыларға байланысты ауданда туристік іс-әрекеттер басым болып келеді.
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Туристік жер -бұл тұрғын жер (қала, ауыл), оның құндылық жағын, туристік
инфрақұрылым мен көлік жағынан ыңғайлылығын ескере отырып, белгілі бір
мекенді құрайды. Бірнеше туристік жерлерді бөледі: а) демалуға арналған
орындар; б) куроттар; в) танымдық туризм үшін жерлер.
Туристік жолдама -туристік қызмет көрсету кешенін алуға құқықты растайтын
құжат.
Туристік индустрия - туристерді орналастыру құралдарының, көліктің,
қоғамдық тамақтандыру объектілерінің, ойын-сауық объектілері мен
құралдарының, танымдық, сауықтыру, іскерлік, спорттық және өзге де
мақсаттағы объектілердің, туристік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың,
сондай-ақ экскурсиялық қызмет және гидтер (гид-аудармашылар) қызметін
көрсететін ұйымдардың жиынтығы.
Туристік қызмет -жеке және заңды тұлғалардың туристік қызмет көрсету
жөніндегі қызметі.
Туристiк қызмет көрсету -өзiнiң туристiк саяхаты кезеңiнде және осы саяхатқа
байланысты туристiң қажеттерiн қанағаттандыру үшiн берiлетiн қажеттi қызмет
көрсетулер (орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм
нұсқаушыларының, гидтердiң (гид-аудармашылардың) қызмет көрсетулері
және сапар мақсатына байланысты басқа да қызмет көрсетулерi).
Туристік қызмет көрсетуге жасалған шарт -өтелмелі туристік қызмет көрсету
бойынша туроператордың немесе турагенттің және туристің арасындағы
келісім.
Туристік нарық -туристік қызмет саласында тауарлар (жұмыстар, қызмет
көрсетулер) және ақша айналысы.
Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) -қызметтің осы
түріне лицензиясы бар заңды тұлғалардың өздерінің туристік өнімдерін
қалыптастыру, ұсыну және туристік агенттер мен туристерге өткізу жөніндегі
қызметі.
Туристік орталық (туризм орталығы) -бұл бөлінген жер, табиғи объект немесе
халық тұратын мекендер. Мұнда туристік-рекреациялық ресурстарға
байланысты туристік-экскурсиялық қызмет көрсету кешендері құрылады. Оған
туристерді орналастыру, тамақтандыру, туристік-экскурсиялық қызмет көрсету
мекемелері кіреді.
Туристік өнім -саяхат барысында туристтің қажетін қанағаттандыру үшін
жеткілікті туристік қызмет көрсетулер жиынтығы.
Туристік өнімді ұсыну -туристік қызмет көрсетуге бағытталған шаралар кешені
(жарнама, арнаулы көрмелер мен жәрменкелерге қатысу, туристік өнімді өткізу
жөніндегі туристік ақпарат орталықтарын ұйымдастыру, каталогтар, буклеттер
шығару және тарату).
Туристiк ресурстар - туристiк көрсету объектiлерiн қамтитын табиғиклиматтық, тарихи, әлеуметтiк-мәдени, сауықтыру объектiлерi, сондай-ақ
туристердiң рухани қажеттерін қанағаттандыра алатын, олардың дене күшiн
қалпына келтiрiп, дамытуға жәрдемдесетiн өзге де объектiлер.
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Туристік - рекреациялық ресурстар - туристік - экскурсиялық қызметке және
емдеу, спорттық-сауықтыру, танымдық туризмге жарайтын, табиғаттың және
адамдардың күшімен салынған объектілер мен қоршаған ортаның
құбылыстарының жиынтығы. Барлық туристік - рекреациялық ресурстардың
жинағын үлкен екі топқа бөлуге болады: табиғи және әлеуметтік-экономикалық
(мәдени-тарихи).
Туристік ұйым - туристік аймақта координатор қызметін өзіне алатын
басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының ерекше түрі.
Туристік ұйымдар -қызметінің негізгі түрі туристік қызмет болып табылатын
заңды тұлғалар.
Туристiк жолдама - туристiк қызмет көрсету кешенiн алуға құқықты растайтын
құжат;
Туристiк ваучер - турдың құрамына кiретiн қызметтерге туристiң құқығын және
олардың ақысы төленгенiнiң фактiсiнрастайтын құжат;
Феорлар-Олимпиадалық ойындардың басталғаны туралы хабарды жеткізетін
арнайы елшілер.
Халықаралық туризм-белгілі бір елдің аумағында шетел туристеріне туристік
қызметтерді және туристік өнімді ұсынумен (келу туризмі) және шетелде
туристік қызметтерді және туристік өнімді ұсынумен (шығу туризмі)
байланысты туризм сферасындағы кәсіпорындардың жүйеленген және мақсатқа
бағытталған қызметі.
Экскурсант -ол күндізгі уақытта, түнеуге қалмай бір жерге баратын (бір елге
немесе тұрғылықты жерге) адам.
Экскурсиялық қызмет- азаматтардың уақытша болатын елдегі (жердегі)
туристік ресурстарды танымдық мақсатта аралап көруін ұйымдастыру
жөніндегі кәсіпкерлік қызмет, ол туристерді орналастыру (түнету) жөніндегі
қызметті көздемейді және жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды.
Экскурсовод -уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстар мен
таныстыру жөніндегі туристерге экскурсиялық-ақпараттық, ұйымдық қызмет
көрсетуге лайықты біліктілігі бар, кәсіби даярланған жеке тұлға.
Уәкiлеттi орган -туристiк қызмет саласында мемлекеттiк басқаруды жүзеге
асыру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн орталық
атқарушы орган;
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
SMIT- туризмдегі Морокко инжиниринг қоғамы
ДТҰ -Дүниежүзілік туристік ұйым
ЮНЕСКО - Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет
мәселелері бойынша мамандандырылған мекемесі
EО -Еуропалық Одақ
БАӘ -Біріккен Араб Әмірліктері
Басқа да пайдаланылатын терминдер мен қысқартулар:
ЖАО- жергілікті атқарушы органдар
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MICE - кездесулер, көтермелеу турлары, конференциялар/форумдар және
көрмелер/оқиғалар
SEM (ағылш.searchengineemarketing) -іздеу маркетингі
DMO (ағыл. Destination marketing organizations)- туристік дестинацияларды
басқару ұйымы
ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
МҰТП -мемлекеттік ұлттық табиғи парк
ШОБ- шағын және орта бизнес
ЕҚТА- ерекше қорғалатын табиғи аумақ
ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме
СОӨЖ-студенттің оқытушымен атқаратын өздік жұмысы
СӨЖ- студенттің өздік жұмысы
ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиет:
3.З.Ерназарова.Кәсіби қазақ тілін оқыту (Қазақ тілі әдістеме журналы№8)
Алматы, 2012ж.
4.Аухадиева З.Ж.,Сағымова А.С.,Жакипова М.Н.,Экономикалық
мамандықтарға арналған кәсіби қазақ тілі. Алматы: АТУ, 2012.
5.ТұрсыноваГ.Т.Кәсіби қазақ тілі: оқулық: жоғарғы оқу орындарының
техникалық мамандықтарына арналған / Г.Т. ұрсынова.- Алматы: ҚазҰТУ,
2011. - 324 б
6.Виктория Фромкин,Роберт Родман,Нина Хайамс.Тіл біліміне кіріспе. 10басылым.ЖШС РПБК” Дәуір”,Алматы;2018.
7.Светлана Тер-Минасова.Тіл жіне мәдениетаралық коммуникация.Астана,
2018.
Қосымша әдебиет:
1.Аширова А.Т. Кәсіби қазақ тілі. География мамандықтарына арналған оқу
құралы. - Алматы, 2011
3.Н.Құрман, Н.Тойбазарова, Б.Құрманова, К.Көпеш, Г.Нышанова Сұхбат.
Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік
кешен. 2-негізгі оқу құралы.Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл.
3.3.Күзекова, Р. Әбдіқұлова. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарының орыс
бөлімдерінде тілді оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған оқулық. Алматы,
«Раритет», 2011ж.
4 Қ.А.Жақыбаева., Г.Ш.Акимбекова. «Қазақ тілі» оқу құралы (жоғары деңгей).
Жоғары оқу орындарының қауымдастығы Экономика, Алматы 2012
5.www.til.gove.kz(қазақ тілін жеделдетіп оқытуға арналған мультимедиалық
кешен). - Астана, 2010.
Интернет- ресурстар:
www.library.atu.kz; http://rmeb.kz http://www.iprbookshop.ru;
http://rntb.kz http://kazneb.kz;
http://polpred.com
http://library.kz Ғылым Ордасы
122

