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КӀР ӀС П Е

Туризм өзінің масштабтарымен, көшиілігімен, халық- 
аралық жэне өлеуметтік сипатымен қоғам омірінің әлсумеітік 
жоне экоиомикалык жагдайларьта эсер етеді, ол гылымның 
зор көңілін аударып, маңызды қоғамдық-экоиомикалық 
күбылысқа айналып. терендеп бара жатыр. Туристік дем алыс
ты кдйда жэне кдлай үйымдастыру, саяхаттарға коңілді қалай 
аударту, туризмдс кызықты жәіге пайдалы не бар, ол күбьиіыс 
кдй экономикалық, әлеумеітік жэне табиги себептерге 
байланысты, алам мінез-қүлқынып қай мотивтері адамдарға 
бос уақытын өткізудіц осы формасын таіідатады, ол 
к ү б ы л ы с т ы ң  с л  】н а р у а ш ы л ы г ы  м е н  о і і ы ң  б о л е к  а й м а к т а р ы -  
ның шаруашылығына әсері қдндай 一  осы моселелерді бүгін 
туризмология ғылымы зерттеп отыр.

Сонымен қатар, келесі жагдайды ескеру қажет. Туризм- 
н іц  иіаруашылық саласы ретінде дамуы мемлекеттердің 
түрақты даму стратегиясымен тығыз үласады. Әлеуметтік- 
экомомикалық дамудың катализаторы болып табылатын бүл 
күрделі құрылымды сала табиғатты экономикалық мақсатта 
тиімді пайдаланудың негізінде адамдар омірінің жоғары 
деңгейін қамтамасыз ете алады. Қазіргі шақта туризмде ғалам- 
данщыру процесі жүрігі жатыр, оган Қазақстан да еиігі отыр.

Сондыктан туризм кешенді өлеуметтік-экономикалық 
жөне кеіистіктік қүбылыс ретіндс пәиаралық зерттеулер 
объекгісіне айналды. Қазіргі таңда туризмологишіың кдлып- 
іасуы жүріп жатыр ^еуге болады, оньщ дамуына экономика, 
өлеумсттану, құқықтану, медицина, сэулет ѳнсрі, коптеген 
баекд табиги, гуманитарлық жәие техникалық ғылымдар да оз 
үлесін қосып отыр. Бірақ ол пәндердің әрқайсысы туризмді ѳз 
түрғы сы ітіі зерптейді. Сондықган туризмологияның дамуы — 
монопѳндік көзқарастардан туризм туралы жүйені білімгс 
апаратын жол.

丁уризмологияны туризм туралы ілім деп айтуға болады, 
«йткені ол туризмді біртүтас жүйе ретінде бейнелеп, зерттеп 
отырады. Рекреациялық географиямен қатар туризм іеогра- 
фиясының мәселелерін иіешіп, туризмология туризмнің 
іеориялық негіздерін қүрайлы.

Туризм әлсмііің кѳптегеп елдерінщ баса көңіл 
ауларарлық шаруашьшық салаларының бірі болып отыр. Ол 
і »леумсттік-экономикалык дамудың катализаторы бола



отырып, i ic r ijr i шаруашьиіық сскторларына (көлік, байланыс, 
ауы;і шаруашьиіық, құрылыс жәие т. б.) үлкен әсеріи тигізслі.

Мамандардың болжауы бойынша, XXI гасыр туризм 
гасыры болмак, Қазақстанда туризм иарк.ьшыц ламуымен 
жацаша ойлал. жаңа істер атқаратын мамаидарга кджеттілік 
осгі. Біздіц слімізде туризмді дүрыс жоспарлап дамьпу үшін 
туризмніц тсориялык негіздсрін білу әтс кажст. Тиянақты 
білімі бар мамандар туризм әлемінде дұрыс багьгг үстау 
мүмкіндігіне ие бола алады. Торт тараудаи түратын бүл оку 
қүрплы келешек мамапдарга жол cürrep басылымдарлыіі, бірі 
болып саиіиіады.

Біріииіі тарау туризм геоірафиясы мен рекрсациялық 
географияныі{ теориялық-әдістемелік аспектілерііі кдмтиді>і. 
Е кіиш і тарауда туристік аудаидардың кдлыитасуыныи 
іиігышаітгтары кдрастырьиіэды. Бүнда туристік- рекрсаііиялық 
рссурстар, рекреациялық сыйымдылық түсініктері толық 
берілген. Жұмыста тсрриторияга рекреациялық баға берілгсн, 
сондай-ақ туризм мен экологияныц взара әсерлсрінс бай- 
лані»істы моселелср котеріліен. Үиііпш і гарау туризм экоио- 
микасының, туристік иарықтыц пегіздерін, сонымен кдтар, 
кдзіргі туристік сүраиыстыц географиясын, туризмніц жаца 
ақиараттық технологиясыіі да кдмтиды.

Халықаралық туризмніц жалны бағыттары тортішиі 
тарауда жақсы корсетиіген. Дүииежүзілік халыклраііық ту- 
ризмніц даму деңгейіііің соцгы статистикалық мәлімсттері 
толық бсрілген. Хшіықаралық туризм сырткы экономикалық 
байламыстардын бір түрі ретінде клралыи, омың дамуына 
диыіімикалық талдау жасалынған.

Әрбір тараудыц соцында студснггергс о і бетіішіе дайым- 
Дсілу үіиіи бақылау сүрақтары бсрілген.

Бүл оку құралыньщ негізі ретііщс К^зақсгандагы жаңа 
баіьгітағы қогамдык. географияныц негізіп кд/іаушы, туризм 
іеогра(|)иясылыц теорияларыныц алгашкд>і авторы география 
гылымдарыныд докторы, профессор С.Р. Ерлоулстовтыц ғы- 
лыми жумыстары алынды. Сонымен кдтар баекд да ірі галым- 
дардың (А.Ю. Александрова, В.А. Кварталыіов， В.Г. Гуляев， 

B.C. I Ірсображенский, И .Т. Тверлохлебов， Н.С. Мироненко 
жопе т. б.) еңбектсрі де оку куралыныц нсгізіпе жаггы.

Мемлекеггік тілдс жазылған бүл сіібек шідымси жогары 
оқу орымдарындагы геоірафия факультшіиіц студсттерінс, 
магистраіт 'а р  мен аспираттарга, туризм саласы ісызметкер- 
леріне пайдалы болады.



1-ТАРАУ
ТУРИЗМ  ГЕОГРАФ ИЯСЫ НЫ Ң Ж ЭНЕ РЕКРЕАЦИЯ ЛЫ Қ 

ГЕО ГРАФ И Я Н Ы Ң ТЕО РИ Я ЛЫ Қ-О ДІС ТЕМ ЕЛІК 
АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Дсмалыс, рекреация, туризм үғымдарының ара кдтынасы.
Рекрсацияпың негізгі функциялары

Рскрсациялық гсографияныіі негізгі ұғымлары болыгі бос 
уақыт, демалыс, рекреация жэне туризм саналады. Бос 
уақьгг" — рекреациялық процестің дамуының ксрскгі шарты. 
Іюс уақыггы жүмыстап тыс уақытпен иіатасгырмау ксрек. 
Жүмыстан тыс уақыт бір-бірінен өзіиіц мәііі жагынаи 
срскшеленстін төрт тоігган түр ад ы :1 )үйлен жүмыс орньпіа 
лсйін бару жәнс қайтуға арналган уақьгг; 2) күңделікті 
к ；і ж с г і і л і к т і  ө т е у г е  а р н а л ғ а и  у а қ ы т  ( ү й к ы , т а м а қ т а и у , ж с к е  
іл ш іы қ); 3) үй шаруашылығына және түрмыстық қажсттілікті 
отсуге арналган уақыт; 4) бос уақьгг 一  дсмалуіа, физикалық 
жоне ақыл-ойды дамытуға арніиіғаи уақыт.

Сонымен, жүмыстан тыс уакыт скіі^е бөлінеді: міндетті 
іүрде жонс баскд іс-әрскеттерден бос уақытка (1-сурет) /1 /.
I »ос уақіэіт адампың физикалық жәие рухаші күш-қуагын 

міына кслтіріи, дамытуға жүмсалады. Бос уақьгг, баскаша 
айгклііла. белсенлі іс-өрекетке кетелі. Осылай лесек те. бос 
ѵ.ікыі демалуға арналган деп айтамыз. "Белсенді іс-орекетм 
ііѵіі "демалыс" үгымдары. бір-бірінс сойкес келмейтін сскілді 
кор іну і мүмкін. Бірак физиологтардың зерітеулері бойынша， 

жнксы де.малыс — адамньщ іс-өрекетінің түрініи алмасып 
түруы скендігін көрсстелі.

Бос уақыггьщ нсгізгі екі функциясы б а р :1 ) аламныц 
күшііі кдлітьша келтіру функциясы; 2) физикалық жәяе 
руч；іііи даму функциясы. Қалпына келтіру функциясыма



і. ім .ік і.ім ѵ . үйм .1, қозгалыс жатады. Д ам у ф ункциясы м а жата- 
N.им,ір сиуіпктыру, таны м ды қ, кдтынасу.

I Іайдпламу сигіатына қарай бос уақы т күн д е л ікт і, апталы қ 
ж іиіс  жыл сайы нғы  болып болінелі. К үн д сл ікт і бос уакы тты  
пайдалану күвд ел ікт і үй ж үм ы сы  ж әис кала түрм ысы мен 
байланысты. А ііта л ы к  рекреация дсмалыс күпд ср ііщ е , кдла 
сы рты ндагы  зонада жүзеге асады (ж с р ги іікт і рекреация). Ж ыл 
сайы нгы  рекреация демалыс немесе ка н и кул  кездеріндс 
болады.

i і 一 жүмыс уакыты

■  一  жүмыстан тыс уақыт

Ж У 一  жүмыс орнына жету және кдйтуга apHa/itan уақыт;
ТУ 一  үй шаруашылыгьпт және түрмысгық кджсттілікті өтеуге 
ариалған уакд>гг;
БУ 一  бос уақьп. — физикалық, иігі еллектуалдык жоне лемалыскд 
арналган уақьгг;
Ш У  — табиги кджеттілікті отеуге арііапп… уакьгг (уйкы, тамакгаиу， 

жекс газалық).

1-сурет. Енбскші халыктын төул ікпк жиыидык. уакдатының қүрьілымы
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Демалыс адамкың жүмыс істеу кабілстіи толықтырады, 
жүйке жүйесіне жөне психологиясына тиеіін  қысымды бәсең- 
лстеді, ал ауыр жұмыснен айналысатындар үіиіи физикалық 
қысым азаяды. Н.С. Мироненко мен И.Т. Твердохлебовтың 
айтуынша (1981)，дсмалыс 一  бүл күнделікті қажеттіліктерін 
канағатпшдыруға бағытталмаған қаидай ла бір болмасын 
ідамныц іс-орекеті. Демалыс кезінлегі адамның іс-өрекеттерін 
мынадай классификация»^ болуге болады /1 /:

1 .Белгілі бір фкзикалык, ауырлықітсн байланысты іс- 
«»рекет (серуснлеу, спортпсн шүғылдану);

2. Әуесқой шүғыллаьіу 一  аңшылық, балық аулау, саны- 
рауқүлак пен жеміс-жидек жииау және т. б.;

3. Онср әлеміне бейімдслу (театра, концерткс, мүражай- 
»іарға сагіар шег>), онер саласыпдағы шығармаиіылық (коркем 
«нгер, ағанггы зерделеу, жөпе т. б.)；

4. И нтеллектуалдьтқ іс-орекеттер (коркем эдебиет, газет, 
журналдарлы оку, теледидарды көру);

5. Еркін так.ырыпқа әцгімелесу, сұхбатгасу, өз тавдауына 
(киіланысты сез табысу:

6. Белсснді (ойнау, билсу) немссе ііассивті түрде көңіл 
котсріп, сергу;

/. Коңіл котеру үшін саяхат жасау.
Демалыс деген түсінікпен кдтар, география, социология 

sfcit кдла құрылысының f  ылыми жұмыстарында рекреация, 
рскрсациялық іс-әрекет, рекреациялық процестер деген 
і^сініктер де жиі колдамылады. Ол тегін емес. Еңбектің 
i имлты, бос уақытты пайдаланудың түрі мен қүрылымы 
чү ідем озгерген шақта, жақсы лемалыс 一  тынығып жату 
и.» іудан кдлып, физиологтар көрсеткендсй, ол — адамның іс- 
•»рскігг түрінің ауысып түруы болып озгерді. Шынында да, ол 
коГ)іііссе бос уақьпта сауыюыруга, түсіиіп білуге, спорттық
♦ пне мөдени көңіл көтсруге ііайдаланын түру үшіи 
М)лл<шылсяды. Мысалы, санаторияда， демалыс үйлеріііде, 
Пансионаттар мен лемалыс базаларында болған кездс жиі қала 
tiiip if.n ia кыдырып, жорыккл, экскурсия мен саяхаітарға 
Иіыгып түру жон.

Рекреация аркьиіы ғана адамиың бос уақытындагы іс- 
ірсксгіп ің  мәнін түсінуге болады. Рекреация дегеніміз 
угиплогиялық мәндердің жинағы: recreatio (латьппиа) 一  қайта 
кйшыпа келу, récréation (фраііцузша) 一  демалыс, коңіл 
•иигру, іс-әрекеттің езгеруі.
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"І^екреащія 一  бүл халыктың түрақты жерінеи тыс жерлсгі 
арнайы мамағідырылган территориялагы тоуліктік, агіталық 
жәие жьиідық өмір циклдсріндегі, адамның бос уақытын 
пайдалану кезіидс іске асатын сауыклыру， танымдық, спорт- 
ты к жәнс модсни-коңіл көтсру үінін катьшастар мсн қүбы- 
лыстар жиы іітығыи (М.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, 
1981)/1/.

Үзақп>іғы жагымам рекреация қысқа жоне үзақ мерзімді 
болып болінсді. Қысқа мерзімді рекреация да дсмалушы озініц 
түрақты жсріне түиеуге келеді, ал үзақ мерзімдісі кезінде 
ачамлар озінің тұракты жсрінен тыс жерде түнейді. Қысқа 
мерзімлі рекреация территорияныц табиги зоналарымсн 
(колікпен пемссс бір-екі сағаггық клшыктықты жаяу 
жүріспен) шсктелсе, ал үзақ мсрзімді рекреация тек клма 
тсрриториямеи шектелмейді, функционалдық зоікщаи 
басталып, піламлық масштабқа дейіи қамтылады. Ұзак 
мсрзімді рекреация озініц моні жағыман туризм симкты тереи 
үіъіммси сәйксс кслсді.

Туризм — (француз сөзі tourism — серуендеу, саяхат 
магыііасьша кследі) 一  бос уақытты түракты жерінси ты с 
жерлерде откізудің бір турі. Рекреаішяга немесе дсмалысқп 
карапінда. туризм деічлі өте қыскхі гүсінік. Қазіргі ғылыми 
одебиеттер бойынша "туризмм — бүл адамдардың түрғьшьгклы 
жерінсл тыс жерге саяхаттау жэне түрактау барысында пайда 
болатьш қатыиастар мен құбылыстар жиынтыгы. Әрине, егср 
де бүл түрақгау үзақ уақыттык қоныстану немесе ақіна табу 
мақсатымен уакьггша қоныстануга айналып кетпссе. 
Сонымен, туризм деген түс ін ік ’ ол түракты жерінеи тыс жерле 
24 сапіт немесс онан артык уакдлт ішінде болатын 
рекреация ныц барлық түрі /1 /.

Жогарыда айтьиіганмаи мынадай қорытынды жасауга 
болады: "дсмалуіиы" жоне "рекреант" деген ѳте кец тусінік, ал 
"турист" сонын бір бѳлігі 一  қысқа тусінік. Бос уақыггарында 
үйіндс деміиіыгі жатқандар демалушьиіарга жатса, ал 
рекреаиттарга бос уақытыи түракты жерден тыс жерлерде 
огкізушілер жатады. Соңгы айтылғанга түнеуге қалмайтьш 
келушічер де жатады. Ондай рекрсаиттарды "экскурсанпар" 
леи атайды. Ал "экскурсия" оз кезегінде 一  (латынша) 一  жол 
жүру, серуеидеу, корікті коз тартарлық объектілерді аршіап 
көру леген соз (молени есксрткіштер, мұражайлар, мскемелер 
жоне т. б.). U.C. Мироненко мен И.Т. Твсрдохлебовтыц



айтуынша, "экскурсия 一  бүл танымдық, пгаргушь.лық, 
гылыми, сиорітық немесе ойын-сауықтык максапы 
кездейтін , 24 сағаттам аспайты н жоне тунеуге т о қ і амай 
саяхаггау мемссе ссруендеум /1 /. 'Іуризм " жоне "экскурсия” 
лсген түсініктер езара өте тығыз байланысты. Экскурсия 
Оарлық маршруітарда туристерге корсеіігістін кызмет. 
Автобус, поезд немесе кемемен саяхат жасағанда, )рбір 
аялдамасында туристерді экскурсоводтар күтін түрады. Олар 
гуристерге қілзықты жерлер туралы толық мәлімет бігреді, 
олай болмаған жагдайда саяхат озінің момім жсналтар сді. 
ѵ)кскурсиялардыц тақырьштары к.ызықты, мазмүнді»і жәпе ор 
і-үрлі болын келеді.

Егер де，жоғарыда айгылгандардыц барлығыиа корытын- 
ды жасасақ, мынппы ащаруга болады: аламныц бос уакь.'тьш- 
;і;і»ы іс-орекетгерінің барлығы да ••дсмалыс” леген ксң 
гүсінікке жатады, ал калгандарының барлығы соган кірсді. 
Дсмалыскд адампыц үйле де, іъісга да айналысатын Оарлык 
рскреациялық іс-орскеттері кірелі. Томенгі сатыға "рекреация" 
мсмссс үйлеи ты с жсрдсгі демалысты косуіа болалы. Оган 
"туризм" де, "экскурсия" да кіреді. Рекреация туризмнен кеңі- 
І»ск түсінік, өйткеиі оған экскурсия, сая бақтагы дсмалыс 
жопе баскд да рекреация XYpjjepi енеді. Ал туризм дегеиіміз. 
немалые нем рскреацияга қар;ианда, оте қыскд түсіп ік (2- 
Сурст) /1 /. .

Рскреаііияііың негізгі функциялары

Саяхатитылар жолга шыккдн кезде алдарына эр түрлі 
максаггар кояды. Рекреация мен туризм негізгі мақс^тына 
к;і|)ай үіи фуіікцияга болінеді 一  тапымдық, снорттық-сгіуық-
и.іру жэне емдік /1 /. Сонымен қатар， таиымлык. фуикция- 
» ына барлығы да зор мои бсрсді.

Танымдык. функциясы туристердіц табигатты. модеии- 
тприхи орыидарды, этиографиялық шаруаіиылық жәие оасқа 
да ауданиың кө іііл  қ о я т ы і і , көз гартарлық көрікті орыниарын 
Oinyœ тырысуынаи туаяы.

Табиги - kji и маг гы қ  корікті орындармсн жағдаііларғ.і ко- 
п.іи іы ю ш матты қ жағлай. жслсіз аіпы қ күндср, ормаи тау. 
тсцп, көл, өзендер жәие тағы басқалар жатады.

Мэдени-тарихи орындар 一  сөулетті сскерткішгер, иұра- 
Ь|йй, коркем галереялар, театр және тағы басқа объектілердің
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жиыпгыгы. Оларга туристерді ынтыктыратьш этлографиялык 
жаісгіры 一 әдет-{'үрып, киімдер，фольклор жоне баскд да 
халы к. ш ы гармаі ныл ықтары 一 жатады. Шаругшіьиіық жагьшаіі 
en корнскчісі 一  іиаруашьиіықты жүргізудіц озіишс бір түрі 
исмесе ауландар бойынш а оны іі жогары корсеткіштері.

Гуризм арқьиіы сиуыкш ру 一 алаіѵшьт (шлірісте. физика- 
лы к жәис психологиялық тарш ауы і丨 басудыц бірдеи-бір 
жолы больш саналады. Туризмнің бүл функциясьшыц 
ә л е ум е тт ік -э ко ііо м и ка л ы қ  т ү и к і момі отс жоғары , себсбі ол 
миллиоидаган адамдардың депсаулығьш игыіилктыруга 
бағыпалған, олай болса，ол адамныц сцбек кдбілетін котереді.

Гуристік жорықтарда адамда озіішіе бір психо- 
физиологиялық касиеггср жэне пайдшіы биііктілікгср 
кхиі ы птаспды. Туризммің онда й кдсиеті і іі ц п ракти ка;і ы қ  
маңызы зор. Туризм үйымшылдыққа， бір-біріне озара комек 
корсетуге, алган мақсаггы орымдауға торбислейлі.

Кдзір рекреация іс-әрскеггіц тандаулы түріие жатады, ол 
адамкын күкдслікті дүрыс омір сүру жағдаиьша айнальш 
огыр. І^огамдык. көзкдрас жағынаи о ііы ц негізгі мақсаіы -- 
қогамныц орбір мушесіліи физикалық жәнс психологиялык 
күіи-қуатын ғцишына келтіру, омыц рухани дүииесім жам- 
жак：гь* дамыту. Рекреация деі^еиіміз дамыкан қоғамным 
аііырылмас бір болігі, казір іі омір салтьшыц элсменітері.

/  Рекреацияның функциясы бес негізгі топқа бөлінеді /1 /: 
1 ) меди ко- биология.-r ы қ; 2) модсни-әлеумсітік; 3) экономика- 
лык; 4) саяси: 5) экологиялық.

Мелико-биологиялық фуикаиясы сгшаторлык-курорггь/к 
ем мсн сауык：гырудам түрады. Туризм аркылы сауыктыру 一  

адамньщ оидірістегі немесе ондірістеи тыс уакыттагы 
11СИХОЛ0 1ИЯЛЫК шаршауын басудың Г>ірдсн-6ір жолы болып 
отыр.

, М оде ни- ол сумсггі к фумкіси^ісы 一  бүл рекрсацияпыц en 
басты жетекші функциясы. Мэдени тал гам 一  бү」】 қоршагаіі 
органы, дүпиелі біліп-түсіиу. Туризм елімізлегі ғаиа емес, 
бүкіл әлемдегі табигаттың тарихи-мәдени және әлсуметтік 
байлықтарымсн аламның рухани түрде танысуына үлксн 
мумкіѵщіктер туѵызады.

Рекрсацияның экоиомикалык функциясымыц ішіігдсгі 
басгысы 一 жүмысшы күгігін кдгшына келтіру. Рекреацияның 
арқасында адамньщ еңбеккс дсген қүиітарлыкы жәие үзак 
жүмыс істеу қабілеті арталы.
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Гауар-ақіпа кдтыиасында рекреация басқа да эконо
мика；! ы қ функциялар аткдрады. М ы са л ы :1 )слдіц белгілі бір 
болііін іц  шаруашылык қүрьиіымын жедел дамыту; 2) сңбек 
с(|)ерасын үлғайту, яғни рекреациялық қызмет корсету 
аркд>ілы халықты жүмыспен кдмтамасыз ету: 3) рекрсацмшіык 
аулаидарлыц пайдасын коздегі, халықтың ақша кірісі меи 
1І1ЫГЫИ бсиіансыиың құрылымына үлкеи осерін тигізеді; 
4) шотслдік вшиотаиы шіудың козі болатын шстелдік туризмді 
коіеру.

Туризм хіиіыклралык байланысты күіисйтелі, адамдарды 
бір-бірімсн жақілндаталы.

Туризмнің экологи5ілық функциясы халықтыц денсаулы- 
гын сақтау мсн Жііқсартуіа байланысты. Демалыс пен туризм 
хіиіықтыіі лсіісаулыгы мсн сапасына оссрі?і тигізстіп қор- 
шапш табиги ортаны кор rav жонс оны кщщына келтіру үіиіи 
оте кджет. Рскреаииялык, сүраиыстын аркдсында курорггар, 
демалыс зоналары жәнс туризм жельісрі үйымдас-тырылып, 
тури JM жүйесі реггслінсді.

Баскз жагынан кдрасақ, туризм ніц жыллам дамуы， 

ку р о р іты к -ту р и с т ік  ауданларда туристсрдіц ты м  кө п  ш огы р- 
лануы рекреациялық табигатты оцтайлы иайлалапуды жәнс 
табиги кеіиендергс түсетін салмақты рсггеуді ксрек етеді. 
T  урі i стерліі у таби гптты пайдалануы табш атты қоргауд ы 11 
түрлсрін дамытады.

1.2 丨Үкреациялық к^жеггілікіер.
Рекреациялық іс-орскег, оиың ерскшелікісрі.

Гуризмлегі рекрсациялық жобалау

Бүтін бір адамның кажсггілігі симқты, рекрсациялык 
кажсітіл ік 一  бір тарихи туынды жоне ол озгсрін түрады. 
Оларды кднағаттанлыру 一  өトідіру，айырбастау жолс тарату 
жагдай ына тәуелді.

づ  Рекрсациялык кджеггілік аламныц омір сүру іс-орекеті 
кезінлсгі жоғалтатын 巾 изикалык жопе рухани күшін, денсау- 
лыгын жоне ецбскке жарамдылыгын қалиыиа кслтіру ү出 ііі 
қажст. Рскреациялык кажегшйк 一  қогамлық, толтык. жоис 
жскс-лара болады /1 /. \

Рекрсациялык. география облысы нда, көптеген зерггеу- 
шілсрлің айтуынша, территориялык іс-әрекеттіц үйымлас-
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гырылуын коғамдық, то іпъ іқ жэне жекс рекрсациялық сүра- 
мыстарды анықтайды лейді.

Қогамдық рекреациялық қажеттілік — қоғамныа барлық 
мүшелеріиің денсаулығын және сңбскке жарамдылып*ш, 
(|)изикалык жөне рухани күіл ін қалпына кслтіруін анықтаіп ып 
кііжеттіліх. Бүл бастысы жәіге жстекнпсі. Олар рекреаідиялык 
іп.іруаінылыгына, территориялык ұйымдастырулыі( іурлсрінс 
і)сср егеді.

Топтык рекрсациялық кажетгыік 一  беліілі бір то іпы ц 
(ілсумеггік-лемографиялык. косііггік немссе белгілі бір 
жастагы топтыц кджсттілігііі, монін анықтайды. Рекрсация- 
іык қызмеітердің бір тұтыиушы тобы 一  жанүя болады. Ояар 

см, сауықгыру жэне тануды， кызмет корсетуді ксң түрде 
^ іж сг етсді.

Жскс-дара рекреациялық кажеггілік — ол әр түрлі 
•ідлмдар мүддесіне арналган рекрсациялык қызмст. Қоғамдык, 
іомтык және жеке-дара рекреациялық қажеттілік диалек- 
шкалык. озара байланыста болады.

ши Рекреацишіык кажеттіліктіц қалылтасуыиа факгорлар 
Кічиені эсер етеді /1 /:

1 .Әлеумсттік-экоіюмикалық факторлар: ондіріс күи ііи ің  
ламу деңгейі; түты нуш ы льтқ и г іл ік т ің  онд іру лецгсй і (о к ы ң  
һііінле - кілзмет аткару): туризм мсн демалыс сферасыиың 
диму децгсйі; Хсілықтың пакты  ақш а кірісі; кызмет neu 
ригпардың жеке бағалары (оньщ ішіңце - рекрсациялык): жол 
коліктері мсн колік инфрақүрылымы11ын даму децгейі; 
мсріімлі дсмшіыс; рекреациялык аудандар мен саиар желісі 
гу|)；і іы жарнама жәнс молімет орнату; хгиіықтың олсуме іт ік 
жоне кәсіитік құрамы; мэдени өмір деңгсйі; халықтың кои ііп- 
к«»иуы; үлттық дәстүр.

2. Демографиялық факторлар: қала мен ауыл халкыиың 
к;іи>імасы (өсу дәрежесі); халықтыц жыныстык қүрылымы: 
ОтГкісыиың кұрамы мен мөлшері; орналасуыныц срекше- 
лікгсрі.

3. Әлеумсттік-психолоіиялық факторлар: іскерлік жәие 
Модсни байланыстар тыгыздығы, мәдени өмірдің түрі; сәннің 
иссрі; жекс түлганыц багалык. багы гы.

4. Медико-биологиялык. (|)акторлар: халыктыц денсау.іык 
жиглайы.

5. Табиғи факторлар: адамдар түратын тибиғи зона; тау 
мпі гсціз жагдайыма карай геогра фи я л ы қ  с рс к і 11 с л і к .
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Экопомикшіык жағынаи рекрсациялык. кажепіл ікке  баға 
бсргемле, KOfaMiibin м ү м к і川и іл іг іік  рекрсациялы к кл ж стт іл ікт і 
огеуге жіберетіп кдіржысын есксреді.

Рскрсац]і5ілық іүгыиушылық — бул күилелікті омірдегі 
кажепіліктер. Оны кднағаггандыру ксрек. Сонымен қагар, 
олар рекрсаиишіық тауарлар мен қызмеггі ондірудіц клжст- 
тілігіне байланысты. Кджеггілік пен мүмкінлік біртүтас. 
өйткеиі ол осы елдсі і немесе басқа елдсрдсі і іүгымушылықты 
қал ы птасты рады.

Рекрсациялык іүгынудыц медико-биолоіиялык аспектісі 
са i іаторл ы к - ку рорггы к смлеудіц қүрылымы меп колсмін 
ішыктаулы окып-білумсн қо р ьггы і ід ы j i a 11 ад ы. Л іімактык 
мслииишиіык статистиканыц ііегізіис қараіі курортолоітар 
түіынушыларлыд са н аторл ы қ- ку ро ргг ы к  смделулегі жиыитық 
баланстарын жасайды жонс оларлы щінаіаггаидыру мүмкін- 
діктсрім анықтайды.

Рекреацнялық түтыиушыл ы қтьп і әлеуметтік және 
әлеуметтік-нслхологишіық зерггеулсрі әлеумеггік тоіггар мсл 
жеке гүлғалардың рекрсациялық түтынуыныц қориіагаи 
ортамем диіиісктика/іық озара байланысыпа багытталған.

Рекрсациялык іс-орскеітср процесіидс олсумеітік және 
ор түрлі жаспағы адамдар тобы арнайы талаптар коя бастайды. 
Орине. оларлың барлык талаптарын сскеру мүмкін емес.

Элеумеггік жагыиан рекрсациялык, кджеттілікті зерітсуді 
ксшснді гурде жүргізсді. Оларда мынадай кезендер болады / I / :

1.Демалыстыц клзіргі заманғы темдсициясын статисти- 
кш іық дерсктсрлің ііегізііше зерттсу;

2. Рскрсацияиыц моііі мсн болашақ дамуы туралы алдьш 
ала болжамдар жасау;

3. Х ^ іы к  арасында анксталык жауап алуды жүргізу:
4. Рекрсацияныц даму болашагына гылыми болжам 

жасау;
5. Реирезентативтік дсрекчерді тексеру негізіидс теория

лы к болімім қүрастыру.
Рекрсациялык каж епіл ікт і оқын-білу территориялық 

рекреациялык жүйенің кдльштасын, дамуыыың жолыпдагы 
бірінші гаиа кддам. Әлеумегіік зср^ітсулердіи нотижелері 
медицина жүмысшылары, экономист, эколог, курортолоі 
жәғіе тап»і да баска мамаидарлың кепілдіктсрі.мен толық- 
гырьиіуы керек.
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Рекреациялық іс-әрскет. Тури імдегі рекреациялық жобала}

Рекрсациялык кажеттілік рекрсациялык. іс-орекетгін 
бслгиіі б ір  түрлеріиле капа іске  асырылады, оидай іс -орекеггер  
тек бос уакьпта ғаиа жүзеге асьш，ол адамның физикапық, 
іісихологи5ілы қ жонс рухани күшін қалпына келтіруге жоие 
ламытуга бағытталады.

'Текрсациялық шаралар" дсп рекреациялық іс-орекетгің 
іүрлерін іске асырудың тосиідеріп атайды /1 /. Шаралар жииа- 
I іиныц ішіпен мынадай рекрсациялык. шараларды бол in 
клрауга болады: суга шомылу, жаяу кылыру, сацыраукүлакгар 
чкчі жеміс-жилектср жинау. ссксрткіштер мен мүражайларды 
іі|)；иіап кору жонс т.с.с. Рекреациялык шараларды екі тонка 
Солуіѵ болады, олар нсгізгі торт шараныц блсын қосады 
( I кесте).

1-ксапе
Рекреаиия.ііық шаралардың тиіі<>логи»сы

IQuiiibiiia келтірілгсн топ
ІЧ.крсацтілық 

смдеу 
ішіралары 

ІСніің гүрле 
щімк.г:іу одісі 
(ѴіИыішш 
слнвторлық- 
М р о р іты қ  смдсу
II 叫 К1СЫ:

1^1 И #ІІСШ Ю П 1Я -

лык смдеу (ми- 
Иѵікиди сумей), 
РЬтііиКіісн смдсу

Рекрсациялык 
сауықтыру 
шаралары

Т г т  ауада жүру 
жонс молшсрлі 
фи.іикалмқ 
саімақпсп 
кі>ідыру, с у т  
жү »у, ор түрілі 
ойындар, 
саці»ірауқү;іақ 
жоне булліріѵн 
тору, күи M CI! 

ауа вііішасы, 
нассішті тыны іу 
жонс т. Г).

Даму тооы
Рекрсациялык 

спорт 
иіапалары

Адамньщ күш 
куагыи осіру 
шарасы (сио|гг- 
тык, ойындар, 
моторлы су 
сно|ггы, шаңгы 
сіюрты, ү：)<іқ 
у а к ы т к а  с ш ін р г а  
ш ы іу, тау 
іныіииірьіііа 
шыіу ЖОІІС т. 6.)

Рскрсащіялық 
танымдық 
шаралар 

Аламды руха川 i 
днмыту iiiapacN 
(модени жөне 
гііГжги ескерт- 
кіш*і*срлі кору, 
м\ражайларі«і 
бару, табиги 
жіжс копілілық 
күбылыстармси 
гаііысу жоис 
т. 6.)

Рекреациялық-емдеу шаралары 一  бүл арнайы шаралар 
жүигсі, сан аторл ы қ - ку рорпы қ  емдсу әдістерімен клтац 
Шіықі алады: климатисн смдеу, бал ьнсол о ги ял ы к смдсу, 
(кішакііен емдсу жонс т. б. Рскрсацишіық-сауықтыру 
ІІілр;і іарының түрі ор түрлі белый келслі. Бүғаи кіретіндср:
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кыдыру， cyfa шомылу, күн жэне ауа ванналарым алу, 
ойындар. жаіі лемалыс, саііырауқұлақтарды жинау жэне т. б.

Рскреаішялық-спорт шаралары, негізінен. адамньщ куіл- 
қуатып дамьггуға багытталган. Бұгаи кірсііндср: спорттык 
ойьишар, жслкенлі жәнс моторлы су спорты, шаңғы сиорты, 
үзақ жаяу асулардан оту? тау шындарыиа когсрілу жоие т. б. 
Рс креац и я;і ы қ-та  11 ы м д w к  шаралар адамды d ухали дамытуға 
арншіған. Бүіаи жататывдар: мәдени ескерткіштсрді кору, 
табиғаггыц күбььчілстарымен танысу жоне т. б.

Жогарыда айтылган рекрсациялык шараларды жай 
рекрсапиялык шаралар дейлі.

Жай рекрсациялык шара -  бүл іш кі бүтіндей біркслкі 
технологи ялЕяк компоненггерге болінбейтін рскреациялық 
кызметгің элсметггтсрі.

Жай рскреациялык шара (Ж РШ ) — лемалыс багларла- 
масыи қүрастырудыц нсгізі. Соцлолопар 100 мыц шақты 
Ж РШ  есебіл шыгарьш отыр, оның сакы орбір 10 жылда екі 
есе өссді. Сіро, ондай базалармен жүмыс ісгеу 一  Ж РШ -ды 
тигггеуді жопе оларды рскреациялық іс-әрекеттің түрлерін ірі 
толтарға жииастыруды кджет етсді.

Рекрсациялық іс-орскеггіц түрі — жай рекреациялық 
шараларды біртекті тоитау, олардыц әрқайсысы озара алмаса 
аяады. Басқлша айтсақ, рекреациялық іс-орсксп ің  бір түріне 
озара алмасатын жай рекрсациялық шаралар жата бсреді. 
1 уроперейтиі итің  нрактикасында бұндай жағдайлардыц 
мацызы зор. өйтксні кдндай болмасын жай рекреациялық 
шаралы откізуічі мүмківдік болмай кдлгаида, оның орпыи 
толтыру үиіін туристке жай рекреациялык шарапың басқасын 
үсынады. Мысгиіы, саңырауқүлақтар болмай кдлганла, турис- 
тергс жемістср жәис басқаны жинауды үсынады.

Ьарлык Ж РШ -ныц классификациясында оныц ор түрлері 
67 рекрсациялык кызмет түрі болып кѳрсетілген (2-кесте) /2 /.

Күнлелікті ѳмірде рекреациялық шаралар сшмасыи 
отырады. Шаралар мегүрлым аралас болса. рекреациялык іс- 
орекеттер согурлым осерлі больш, рекреаңиялық қажет- 
тіліктер қанағаттанарлықтай бола түседі.

Варлык рскрсациялық іс-әрекет түрлері рскреациялық іс- 
орскст цнюіімен бірігіи, соның қүрамыиа следі. Бслгічі бір 
у а қьтъ ің  іиіімде кдйталанып түрагьш рскрсадишіық шара- 
лардыц ко.мбинациясыи "рскреациялық іс-әрекеттіц циклі" 
(РӘЦ) дсйді /1 /.
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2 к  е с т  с
Рекрсаииялық іс-орсксггіц іурлері

Номір РӘТ Ж РИ І
1 Сугл гүсу Аіиық су коймада жүзу, жабық бассейн іе 

жүл\\ щ»іскы суга түсу, бүлаіскя түсу жоно т. б.
2 C'y птірлкциоііы Су горкалары, су қүламасы, джаку.ш, с>да 

ойиаѵ жонс г. G.
3 Су

иік>цедур；ьчары
Мошна, душ, вашіада，су массажы жонс г. б.

4 Күіі пашііиіары Күпгс күіо. инсоляция ЖОІІС г. 6.
5 Гаушаціысымеіі 

ылдіші түсу
Слалом, жыллам гусу. сноуборд г. 6.

6 Kj.ickj.1
сырпшауліір

Коньки, піпцгы, іііаііамсіі сырганау жопе т. б

7 і і і .-щгьі муск/іѵы ІІускдѵ. фСІІИНГ, окытѵ жонс г. 0.
8 А.ІЫІИМИЧМ ІІІыңка шыіу. іравсрснсн жылжу, түсу ж >пс 

i. G.
9 Жир гаскд іиыі у Жаргаскл шыіу
10 Сііслсотуіэшм Сііелеотуричм
II •І.уристік жорық Ка гсгоримсьи жорыіспір: жаяу, тау;п»іэ ша ігы 

сумси, авто , вело-. мст>-, аі*гы жоне t G.
12 Серѵсилеу Жпяу режимдс жүру
13 Бслсснді

ойыішар
Ж.*иніы ф ігшкшшқ дайындык^ Гюулииг, боди 

билдинг жпис т. б.
14 К^ірым-қатынас Әцгіме, сүхбат, пікір алмасу жәис т. Г.
15 Кормслсргс

щггысу
Пре зентация жонс т. б.

16 麗скерлік ксідесу Кслісу, кспілдсмеі^ кол кою, 
багдарламіиіарды пилоллау жопе т. G.

17 Ш оііиш іг Заттар, сувенирлср сатып алу ж“ "е і.
ІК Климатисн

емдслу
Юіимат фактор.іарын коллапу: ппгі 

ультргіфиолеттік рлдиации, комфоілтық ауа 
Ж<')1ІС т. б.

里9 Бплыісосмдслу Пайдалану: миіісрапды сумен, булақ суымси. 
Kwmw j жонс айранмсн жоне т. б.

20 Ватііаклем
емлслу

Рапа, са іды, мѵшсршшы батікіқты 
колдану жонс т. б.

2! Террсіікѵр Молшерлі жүру
22 Лвгобустык

•JKCKVpCIlHJiip
Лвтобустіі эксжурс(т()дтыц бас кару ы\и н 

жерііл ікті жсрді п іііы іі-б іл іи , ш ды ру ж і»іі • г. ô.
23 Жпяу

гжскуі>сия;іар
Экскуікч»іюдпсн жергілікті жсрді гаиып-( іліп, 

кд>ідыру жонс т. 6.
24 Муражайларга Корііі-білу үшііі мүражайларга, көрмсгс )ар\ 

Жі)нв-у.-^гг ------------ : ： - .—
25 Акиартты-

Т«ИІЫМДІ»ІК.
OfKîKCT

0  йнс жскс м а р ш р у т fivw er

柳 Ш:Т Ж Й .  г и у - д і ң
кадемик С Ьѳ ü с о мбв^в 

зтыидәгы ғыльчии

; Д П Х А Н А С Ь ^



2~ ксстеы іц  жа. и  асы

І Іо м ір РӘТ Ж Р І І І
26 Жсміс,

еанырауқүлак.
жинау

Жсміс, сацыраукүлак, ж а ң тк . іііо іі жннау 
жанс т. 6.

27 Балык аѵлаѵ Қысга балықау.чау, спиннинг жоне г. б.
28
29

Лц ау.іау
.'(іІИІЛНДЫК ЖЛС；1\

Кыста, жа зда, т і іс и  ;ің аѵ;к]у жоме т. 0. 
Жеміс. кокон іс. сацырауісүлақ, шоп дайьшдау 

жоне т. б.
Mi Д іп  орым;іармна 

барѵ
Моііасгырілс, кдсистгі орьнілпрпі бару жоне 

т. б.
31 Ліп

K.yiIH>IJII»L,IWrF1|
ІПокі^іпу, уаі ьі ідпу жопе т. б.

32 Діни
мсйрам;і;ірга

KîlTIJCy

Литургии,  діпи мейрамдар жішс і . 6.

33 Кру in С) {сидік, т с ц іг іік . КІ)：ІЛІК Жі>НС т. Г>.
i l l'c ці міс 

ссрусндсу
К^ійыклсм К.Ы；и»Іру. су 1ІІ：111ГЫСЫ. су М(>Т《>ЦІІК.ІІ 

Жі»НС т. 6.
35 Дайвинг Су асты мсіі жүчу, сулагы лцшылык., су 

истыиди сурс ѵ исмссс бсйис тастн а түеір\ 
жонс т. б.

36 Яхтинг Мхтамсп, катсрмем жүіу жонс т. Г).
37 Экспедиция Арнайы үйым;иісгыры；!гаі[ саяхаг, гылыми- 

эерттеу мақсатгармси маршрут жонс .г. ô.
38 Оусде үшу Oyc шармсп, дельтаплан, парашіоттік үшак.. 

үшакдіск үшу жоне т, 6.
39 Робин іоіімла Жалгыздықігі Гюлыіі оіетін кі>ги>ік ок.ш <і
40 Дтііеи кмдыру Атнсп, түйсмеи, бүгымсп саппр жаспу жонс 

т. б.
41 Лв*и>\ю6ильдік

сапар
Ж скс автомобя；іьмен с<ша|»ч<) шыі^у. ра^ли 

жопе r. б.
42 Теіпр ('riCKTlïKJIb, К()ІІІІС|УГ корѵ ЖОІІО т. Г).
43 Г;іц к;ьи[і»ірптын 

корін іс іср
Туіп.і клубтпрга бмру. шоу. (|)сстин；пь  жініс

Т .().
44 Koiû ii Потеру, 

гам a қпи ly
ОѴІПЛІ WCVÎpUMXiUU\l\l. СЎЛрГЛ, VJirrWkv

асхішш4.! 6miw жопе t . б.
45 Л і қо иіьчуды 

пыічі сгсгіи 
ойьшяир

Качііііо , бильярд жәііс т. б.

46 1»П：10|) Ьилер. Г、ал жоко т. 6.
47 Кагсгориялық 

гуристік жорық
Катеі<>риялык  жорыктар: жаяу, гау.лл, шаш ы ， 

сумси, атіісн жоне і. б.
4,S ('п о р іты қ

ойынлар
Футбол, іюлейбол жоне r. 6.

49 Турисггік,
спорггы қ
дайыплык

Окулык, жорыккл жаггы іу  жопе т. о.
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2 -к е а т ’іііЦ  .)л ам ш 'ы

Момір РӘТ Ж Р Ш
-、Si) 1 lyciotyillbj

Я；1ЙЫІІ；И>1К,
С)рга жоііс жогары мүсқпуші.і даііми;іық кішс 

т. о.
Ы 51 Мамандықты 

жогаі^ыла 1 7

Жаца кисііі һк білім алу，шсбсрліккс үіі|*сну 
жонс Т. Г).

t  52 Инсснтиіпі-
турн

Оку мімдспсріп, дсмаіысын, мамамдыіі.ім 
жопіры. кпулы \ ІІ：ІССТІр\' Ж.ОЦС .1. 0.

Г  53 Ғылыми
кшіпксстсргс

КлПЫСу

Семинар, съезд，koiiiiwcc жонс т. б.

•  54 Оі іср
(l)CCTHIUL!b；U1 
рыма клпису

Клтысу，:жспо:шци>і, презентация жі»ис г. б.

І 5 5 С'порггык 
жарі.іс і-арга блру

Олимііппчплярга. чсмпиомаітлрга, ж.ірыс>прғ.і 
жогіс* т. 0.

"Г56 Ғылымм
лисхуссиялар

Ғылыми моселслсрді та;ік>ілау, сммпо міѵмллр 
жоис т. Г>.

""57 Мемориіиідирпі
клтысу

Тарихіі ШШ.ПЫ бар оічига мси орыіі;іарга 
Оару

■ М Трсккшп' Ж үксіі жаяу жорык.
リ Тлбипп сакгауга 

орскеі
Вуіылгаіі :тіідшяфты. та(>иги кічнспл , 
биоцслозді К/і-піыпа кслтіру жі>пс г (.

^6 0 ЛиНЛШсНрТЫ
бгіқылау

Ііірсіѵй, тиггпк, агпхікі ивгік ландшафтапды
6aK.i>LiaY

61 1.Ы.1ЫМИ-
экологиялык

ирскст

І;ылымп максаггарлы ко ідей оіырьіп 
'іибигатгы счікіау

ー も 2 Жсргілікгі
мсй{)；імлирга

КЛТЫСѴ

Түрмыстьк мойрпм;и»рпі к.ап>ісу үіілсну 
гойы, тугап күн жоле т. Г*.

" M Ғажап
қүбылыстарлы

бііқылау

Жппуар;іардың. осімдіктер;ип міііс*з қүлі j>m 
бакылау жоис і . 6.

_64 Оусской сцОск Ьагбшшіьиіық,，бақішііпылык. ѵі.іл 
піарѵапіылык., осімдік осіру жопс т. 0

65 Косіпкс үй})сгу Кміпқүмыр жүмыс, кестслсу, іоқу, ию ж 'те  т. 6.
66 Хіиіык

мсйрлмларыиа
к;пысу

<1>олі»к.юрлык.,. -rmnKæibiK, меіірамдар. 
Ki)iinqyiTcp Ж.ӘНС г. б.

67 Шыпірмашылык
С；ібіІҚГ；ф

Одсбисл сабакгарі»і, корксм і>иср жоііс і  0.

И)



РӘЦ жетскіиі рекрсациялык іс-орекет түрлерінің базасы- 
нам шыгатын, озара байланысты рекреациялык. іс-әрскст 
түрлерініц үйлссімі болып табьиіады.

Тоулік циклі белгілі бір узак уақыттың ішінде бірнеіие 
рет қайталанып 丁үрады. Циюідсрді тәмемдегілей болім щірауга 
болады: үзак дсмалыс, омір циюіі, белгілі жастар циклі 
(бал.иіық шак., жастык ілақ, жстілген іиак). Үзақ лемалыс 
циклі тәуліктік циклдерімен күрылады. Рекрсациялык. іс- 
әрекспіц  өмір циклдсрі рекрсацияныц түрлеріміц ауысып 
түруынан, географнялык аудаидардан күрылады.

РӘЦ-ді келешек туристік бағдарламаиыц негізі рстінле 
үсыпады, ыціайлы мүмкіндіктердің арклсынла пакты 
рекреациялык максаттарлы, могивтерді іскс асыру үшіп жоие 
рскреациялық іс-орексггсрліц гүрлерін үйлсстіру арк^иіы 
рекрсациялык іс-әрексггіц эталоны ретіндс турисгерді ічіргупг 
болады. Озінің жеке түсішгі бойынша, жагымдылық жәие 
рекреациялық іс-әрскет тартымльнъі туралы, РӘТ ж оқ кезле 
одеі, сои, баға, ақша табыстары жоне баска да факторлар 
бойынша ор адам өзінше РӘЦ-ін қүрастырады. Осылайша 
өзішие үііымдастыралгаіі іс-орекет рекреаииялық кджетгіліі ін 
на川 ;ф отейді. РӘЦ скі фуидамснпі таланты қгшапптандыруы 
ко рек: рекреаииялық жагымдылыгы мсн өзіпіц жекс 
тартымдылығыи. Турист үшін рекреациялык іс-орекеттіц 
кдльштасқан ііроцсдурасыи үсымуға болады немесе оган жай 
рекреациялык шаралардыц үйлссіміи жасап үсыиған жоп.

РссеШііц ксйбір зсрттеуінілері рекрсациялық іс- 
орексітсрді клрап жобалағанда, B.C. Преображенскийдің 
рекреациялык. жобіиіар негізімде жасалыиған концспииясын 
үсыпады.

Рскрсаіціялык. жобалау дсгеніміз рекреации ト іың 
талаптарын ескерс отырып, дсмалыс багдарламасы мем оган 
кызмет корсететін жүйсиі модсльдсу. Турды жобалау 
ксзец інде рскреациялы қ жобалау туролераторлардың ф у н к
циясы  ретінде қаралады. Турға нақтылы рекреациялы к 
багларлама жасау міидеті туроператор үіиіи үлкем жауап- 
кершілікті клжет етсді. Рекреациялык. жобапың модельдерін 
иаіі ииіама отырыіі，бағларламаиы жылдамлатып іске асыруга 
бол:ілы. Модельлсудііі негізінс рекрсациялык іс-орсксггіц 
иерпрхиялык. припцииі жаткызылған (И.В. Зорил, В.А. 
Квартплыюв. 1994), сонымен катар B.C. I I реображеііскийдіm 
рекреациялык жобіиіауыиыи ландіпа(|)тык приниипі де
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і .і т а д ы  / 2 / .
Авторлар жай рскреациялық шара (Ж РШ ); рекреациялық 

Іс-орекет гүрлсрі (РЭТ): рскреациялық іс-әрекет цикллары 
( ІЧ)Ц) сияқты түсініктерді иайдалануды үсыііады.

Соңгы уақыпарда кобінссс рекрсациялык іс-әрекеггің 
мсгізгі үш түрі туралы айтылады. Оларға емдсу, спорчтык,- 
сауіхіқтыру жоне танымлық жатады. Рекрсаииялық-сауык.п>іру 
жоне рекреациялык-спорт шаралары ор түрлі рекреациялық 
шаралар тобына кіргснімен де, озінің функциялық бағытымсн 
Гнр-бірінс отс жақын. Ойтксні екеуі де нсгізіиеи алампыц 
күш-куатымыц сауықтырььчып дамуына әсеріи пігізеді.

Рекреациялық шаралардыц әртүрлілігі, араластығы және 
иуысып түруы рекреациялык тсрриторишіардың клсиеггсрімеп 
жоне оны үйымдастырумсн тығыз байланысты. иіаріиіар.чыц 
ор гүрліл ігі табиги ж агы ііаи  немесс олеумеггі к -э к о і ю м и кал ы к  
жагыиан рскреациялық ресурстардың ортүрлілігіне сәйксс 
Келуі ксрек. Рекрсациялық ресурстардыи әртүрлілігі 
иііфалардың араласып жэне ауысып түруына мүмкіидік 
(срсді.

Саяхат мақсаты, ұйымныц түрі, күкы кгы қ стат>сы, 
Сііихаттьщ үзақтыгы, кезеці, рскреанггың қозпиіу түрі, опьщ 
жасы，шаралардыц жиілігі жоне тағы баскдлары 一  бүларлыц 
барлыгы рекреациялык іс-өрекеттің қурылымы (З-кссте) /1 /.

Емдеу рекрсациясы псгізгі емлік табиги (|>акторларыпа 
Юірай бѳлінеді: климат, минералды су коздері, емдік 
біітиакіар жәие тагы басқалар. Осыіщаіі рссурстарға 
Г)；ійланысп,і ол үш негізгі тоіікл боліиеді: ісіиматііен емдеу, 
бальнео.чогиялық емдеу жоне ба丁паклен емдеу. Олардын 
үйлссіп кслуіне кдрай бальнео-батііақпсі\ емлеу, бальнео- 
юіиматиен смдеу, ю іимат-бшіьнсо-батііақпен смдеу топтары 
болып та болінс шіады.

Снорпъіқ-сауықтыру рскреаішясы да алуан түрлі. Әлсм 
Г>ойыиша оте кец тарағаны — суға түсіи, жапіжайла демалу. 
С!уда немссс су жағасында дсмалу ор түрлі рекреациялык. 
шараларды қамтилы: суга тусу, күи ваннасы, жаічілау 
Оойымеи серуендсу, жағшіауда доп ойнау, су иіаіцъісы жоне 
r. б.

Серуендсу жоне кәсіби-серуен леміілысыма кіретімдер: 
ашық-таза ауала деміьіу, корікті-коз тпртатын жерлерді кору, 
саңырауқүлақтар мен жидек, тсціз моллюскалпрын тсру және 
баскл да табиғаітыц сыйлықтары.
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Таиымдық рекрсациясы. Таігымлық асиектісі 
іч-крсациялық іппралардыц едәуір болігіне тои. Бірак 
і^рсңірек там уды қгіжег етстін рекреациялык. inapruiap да 
бшіалы, яп ni молепи -тарихи ескерткіштерді • соулстгі 
»исамбльлерді кору, сонымен катар жпца аулаплармем. 
Шілсрмеп. этнографии мен. фольклормеи. табш и кубы- 
іыстармеи ж і)ііс шаруашылык объсктілерімси таі ысу.

P ) 1.3 Терри гориялық-рекреациялык жуйе •一 |іокреаішя:іық 
географияііыіі ламуыиың негііі. Рскрсицни.іық 

жүйелср.іі оқулагы гылымла|)：і»»ііі ошра ocopjicj)i

Қпзір іі міпқта рскреағіиялык іс-әрекст о.іеумегі ік- 
•жономикалык фпкторлардыц мацыіды оірсуіне aiimuibiii 
оіыр. Рекрсациялык іс-орскегіі үйымластыр\ кешеиді түіше 
жургііілуі керек, ойткеііі рскрс<іииялык жуие каидаі? түрле 
болмасын, озара әсердс болады: дсмалѵшьиіар гобы , табиги 
Кіиіендер, техпикатык, шіфракурылым. клпзмет корсо*і> 
и|)срасы, онліріс сфсрасы. ецбек росурстарьк орналасп.іру 
жүйелері жопе баскдлары. Жсрдіц гсографмялык оргасыпыц 
сипаггарыиа байланысты гылыми зерттеулерлі дамілгу 

■сзіііде, рекрсацияиыи мвсслелері пайдп бо^іалы. Рекрса- 
ция.чық мосслслсрді іѵ із ір г і ом ір  талабі.іида зерттеу. гы лы ми 

щстісгіктордіц свз жүзіием іске асырылуы — міпе, осы.чарлыц 
Г)；ірлығы!іі>іц жинагы к,оіамлык гсогра(|)иииыц жаңп с:иі;ісы 
болатып рекреаци>иіык географияпы *іупл:іді»г.

Ксңсстік рскреапиилык гсографияның аягыиа і уру 
ж о л ы и л а ғ ы  е н  а л г а ш к .ы  ір і  қ а д а м  б о л ғ а н ы  — В .  С .  П р е о б р н -  
ж с п с к и и  к о т е р і г м і  ч гь іы қ  ж м а л  с а ;іа с ы  -
рекреациялык жүііс туралы усынысы. ісрггсулор гожі- 
р и б е е і н л с  ж и т и і ғ а н  м о л і м е і т е р  г с о ж ү і і с и і і і  е р е к ш с  
концешшясы 一  террториялық. рскреациялык жуііссіп (ТРЖ) 
/»[асады, ол рекрсациялык і.еогра(|шмныц жаііа оқу пәііі 
Гх » і м а к  / I / .

'Т е р р и т о р и я л ы к .  р с к р с а и м я л ы қ  ж ү й е " 一 Г>ул о л е у м е і т і к  
г е о г р а ф и я  ж ү й с с і, ж с р  м с п  о и ы ц  < } ) у п к ц и я с ы н  б ү г іи  іү р л с  
О с і і н е л е н  к о р с е т е д і , о ііы ң  і ш іп д е  с ц  б а с т ы с іл  一 а д а м н ы ң  
(рскрсанітьпО дснсаулыгы Ntcu сцбск кдбілегін、фи іикіи іы к 
Ж о и е  і і с и х о э м о п і і я л ы к  к у ш - қ х ч п ь ш  қ а л ііы н а  к е л т і р і п  ж > п е  
к е ң е й т е  т ү с ір у . Қ ү р ь и іы м ы  ж о н і п с н  П ) Ж  б і р - о і р і м с и



байланысты элементтерден тұрады (иіағын жуйелсрдси): 
табипі жоне молен и кешендер (Т К }，техмикалық қүрылыс 
(ГГҚ). қызмет корсету (Қ К ), басқлру органы (БО) жәнс 
домалушылар тобы (ДТ)-рекрсаттар (3-сурет) /1 /.

ІІІа гы іі жүйс "лемалупіылар тобы" 一  ец мегізгісі, ол 
туристсрдіц олеум еіті к -лсмографи ял ы қ. ж с р т ік т і жәнс 
үлтгык срскіпеліктеріне байланысты, ГРЖ-ніц элеметтеріне 
коііьиіатын тшіаптарлы аиыктайлы. Бүл жүйе рскреами^глык 
қажегНліктіц қүрылысы мсл молшерін, тѵристік сүрамыстыц 
гсографиясы імсн тацдауьш, туристік агымдардың әр түрлі 
болуын жоне мсзгілдігін аиықтап отырады. п Габиги жоие 
гарихи-мөлсни кешсндер" іиагып жүйесі рскреациялык 
қажеттіліктіц шартгарыи отеу мен ресустарьшың сапасы 
арқылы еиін, ГРЖ-иің қүрылуыпыц жергілікті базисы 
болады. Табиғи және тарихи-мәдени ксшендсрдің бслгілі бір 
сый ы мдыл ығы， сен імділ ігі, ком форттыл ы ғы, түрақтыл ы гы 
және агграктивтілігі (тартымдылығы) болады. Олар пайдалану 
корыныц колсмі, тарау мөлшсрі, пайдалану мүмкіидіі ііі іц  
ксзеі ідері арқылы сиііатталалы， лсмал уі i r ыларга қызмет 
корсету нроцесіііле қайталалыи отыруы мумкіи.

и іа гы іі жүйе "техникалық қүрылыстар" 一  деміиіуіиылар 
мсі i kjj»i3Mct корсетушілердіі і (орі ігиіастыру, іамақтаі і；чыру, 
колік қілзметтері) тірш іл ік орекеперіл камтамасыз етеді, 
соіщай-ақ арнайы рскреациялык, кджеттілікті де (емдеу, 
сауык.тыру қызметі; экскурсиялық, молени жоис гүрмыстык 
қызмет корсету) кдмтамасыз етсді. Рекреациялық жәис 
кызмет корсету кәсіпорындарьшың кешені рекреациялық 
и i гфра күрыл ымд ы қүрастыралы ‘ Олар сыйымдылық, ор- 
гүрлілік, комфорттық， экологиялык, технологиялык дайын
ды к корсеткіімтсрмсн сипатгалады.

Шагып жүйе "кызмет көрсетуиіілер,с демалушылар^а 
рекреациялык кызмет корсету функциясын аткдрады жопе 
рскрса и и ял ы қ мскемелердің о н д ір іс т ік -те х ію логиясы  i f 
кдмтамасыз етсді. Бұл шағьш жүйе рекреацишіық қызмет 
кѳрсстуіііілсрліи санымсн, туристік мамаилардың косіптік 
жоне квалификация деңгсйімсп сипатталады.

"Басқар> органы" ТРЖ элсмснггерінің озара оссріп 
реггсіі отырады жоне барлық жүйелерініц бүтіндсй осерлі 
жүмыс істеуін қамтамасыз етеді. Юізіргі уақыткд жәпс 
болашақкд жосиарлау мсн баскдру жүйесі аркылы ГРЖ-ніц
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жслічоріпіц ор түрлі салалары меп дсцгсйлсріиід кеіленді 
іүрдс дамуын жүзсге асырады，рскреациялык клжсггілікке 
болжіі м， рскреациял ы к  рссурстаргп баланс жасайды, 
рекреациялык іс-орекеггерлің ақпараттыіс нормативті- 
заіуіылык. жоне м а ге р и ал д ы -тех п и кал ы к  жағьшаи камтамасыз 
стиіуіп жүзеіс асырады.

Рекреациялык география ТРЖ -ні бүтін бір жүйе ретінде 
je p rrc ii,  о н ы ц  кя ііы птасуы и , л и и а м и ка л ы к ламуыи, ортүрл і- 
яігін. ТРЖ -піц баск;і да і^огра(|)ия;п>ік. жүйелсрімсн озара 
оссрлоріи, ТРЖ -нің кобеюін жәнс озара байланысыиыц 
заі ілылыктарын анықтаіілы.

Демек. рекрсациялык география 一  бұл интегршідык- 
сплтстикіиіык ғылым, жсргілікті халықтыц рекрсациялык іс- 
орекегім ОК.Ы1) түсіширеді. Мүидай жагдайда территориялык 
когамлык жүйеніц рекреациялық шагын жүііссі (ТКЖ  исмесе 
ойкумсиа) зсртгеу объектісі болыи кдрасгырылалы, ал оку 
пәпі ретіилс территориялык рскреациялык жүйе ^ыынады /1 /. 
"Рскрсациялық іс-әрскстті терриіориялық үйымластырум 
термипі қогамдық гсографиядағы "қоғамның территориялык 
үііымластырылуы" түсініі імен іс жузіішегі зконош ікалы қ 
іаіщардыц иегізііідс, мақсаітарга і іазар аудара отырьш, 
когамлық омірді жаңарту мақсатымсп баскдру кұрылымдары 
аркылы бірігетіи іс жүзіндегі территориялык қүрылымдардьщ 
(халықтың орналасуы， когамлык ондіріс, іабиғаіты пай- 
лачаму) үіілссімі рстінле соіікес келелі.

Жалиы айткдііда, қоғамды территориялық ұйымдастыру 
i үсіміі і тсрриторияға байланысты мәселелердіц барлыгыл 
клмпиы . ол территориялык еңбск иптеіраииясы ме»і болінуі, 
ондіріс күиітерініц орналасуы, ондіріс丁ік  қатынастардаіі»! 
аймакгык. айырмашылықтары, адамдарды орналастыру, қогам 
меіі габиғаттыц озара кдтьшасы， аймактық әлеумсггік- 
jKOHOMUKæibiK саясаггыц моселслсрі жоне т. б. Бізліи 
жаглаііымыіда бүлардыц барлыгы адамнын рскреациялык іс- 
орскеі түжырымламасымен сойксс кслслі.

Рекреаііиялық жүйслерді окулап»і гылымдардьің 
озара оссрлері

Рекрсациялык. географии баскд да гылымдармен кец 
гурде байланыста болады, осіресс географиямен, оныц ііиіилс 
жчэпомикачык жонс элсуметгік гсогра(1)иямен, халык



Гсографиясымен, физикалық жэне медицина іеоірафия- 
сымен /1/.

Эконом и калы к  жэне элсумепік география рскреациялық 
Кіл імет кѳрсетуді тсрриториялы қ олеумсітік- jKO! юми калық 
ксінсндердің элсменті түрғысынан клрастырыи, еліміз бси 
оііың аудаадарьшың территориялык шаруашылык қүрылымы 
мсн салаларына тури зм іг іц  ти гізет ін  оссрін б іл іі і- гг \с іи у гс  
К ііт ы с а д ы .

Халық геогра<1)иясы рекрсациялык кызмет корсетудіц 
орііііластыру жүйссінс тигізетім әсерінс таллау жасагі, ауыллар 
мсн кдлаиы боліп корсстіи, дсмалыс орындары мен тури шге 
жстекіиі орталық болалы, куроріты қалалармен ірі курорпык. 
*іі юмерацияныц қалыптасып, дамуын карастырады

Фи зи кал ы к география қурыл ыста рдың заі ии»іл ы гы 
іѵралы, табиги кешендердіц динамикасы меп түрпкгмлығы 
іурааы мәліметтер берііі，табиги кешендерлің іұрақтылыгы 
мсп сыйьгмдылығымa түсстін күштері жайынла молімеггер 
ікгрсді.

Медицина географиясы табиғи жағдайдың адам орга- 
ми шіне әсерін оқыіі түсіидірелі.

Жогарыда айтылгаи пәидср рскреациялык пудамдарды 
о6і>ск*гі ретінде кдрастырмайды. Сондыктан жалгіы ргкреа- 
ңиялық географиямен катар аймактық рекрсациялы қ пюгра- 
фиины дамыту керек.

Аймақтық рекрсациялық география орбір рекреациялык 
а уда ндардың заі щыяыт  н жоне қал ы птасуы 11 n и ы кл айды. 
Лймақтық рекреациялық географияньщ ец негізгі мііиіеті — 
пудандарга бѳлу, территорияның рекреациялық максатып 
«мыктау, халы к. шаруашылык саласының дамуын келістіру, 
коршаган органы қорғау жонс рекреациялык ресурс гарды 
тнімді пайдалану.

Рекреациялық гсографияныц одістерін жсті;іліру меп 
ісорияны одан эрі дамыту жүйслі түрдс қолға алынбаса 
ирактикалық мәселслердс дұрыс шенгім кдбылдау мүмкіп 
болмайды. Тсориялық міндеттерді дамыту скі бпп»ггп' іске 
іісырылуда. Бірі 川  іііс і， арнайы хгиіық шаруа i u ыл ығ ы н ың 
сачасы түлғасында рскреациялык территориялык \1іым- 
ластыру кызметіи завдылық түрде кярау. Екінш і біиыт 一 

рекреациялык аудаіідастыруды онан әрі жете зерггеу.
Рекрсациял ы қ гсографияныц әдістсрін жсі ілдіру 

мііқсатында статистикалык. талдауды, математикалык жоие
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клрт<прафиялык үдгілерді о ван әрі кеңейте отырып, 
геог|>афііЯлы қ жэне басқл ла гьшьшдардіяң адістерінің 
негізіне сүйеніп, арнайы әдістер табу керек. Территориялык 
залдылықтан қальштасқ^н ережелі әдіске көшу рекреациялык 
з'еог] >а фняның болашағы мол негізгі міндеттерініц бірі 
б о л м а і с

1.4 Территори ялық р&крса ииялық жүйен ің 
езара баіі^ганыстары

ТРЖ -нщ  кегізгі иьпегралды қасисггері оңьің бөлск 
элементгерініқ кдсиеттерімен гана айкьшдеиіып қоймайды, 
сонымен кдтар оның кұрылымынын касиеттері мен онын 
элементтсрінің арасындагы байллныспен де одан ары теңірек 
айқывдала іуседі ТРЖ -иің ^іементтерінің өзара байла- 
Hbicjapbi туральі мәліметті синтездеу матрицалық байланыс 
түрііще болуы мүмкін, оларды ТРЖ -нің элементтері қүрайды 
(4-кссте) /1 /. Ол үшін В.М. Кривошеев пен И.В. Зорин (1979) 
үсыиган әдіс-амшщарыи пайдаланамыз. ТРЖ элемснтгері 
матрица клтарымен талданатын, белсеиді іиағын жүйе ретінде 
алга шығып, тапшрысты қабылдаушы бояады. Матрица 
бағш【ынляғы сол элементтер тапсырыстарды қанағат- 
тгшдыратын ресурстар ретіңде қарастьгрылады,

Демалушылар тобыныд табиғи кеиіенмен бакланысы 
аттра^гиБтік (тартымдыдық), сыьіымдьиіық, түрақтылык жонс 
комфортгық шағын жүйелері арқыяы жүзеге йсырылады.

Табиги кешеннің агграктивтігі (тартымдылығы) 
эхзотик^лык жоне бірегей (сирек кездесетіл қубыльгстар мен 
объектьіер) сипат арқылы беріледі немссе чабиги кешеннің, 
пейзаждың әрт\рлілігімен сипаталынады.

Табиғи кешеидеряің сыйьгмдылиғы мен түрақтылығы — 
бүл жүйелі қасиеттер жоне демалушылар тобы мен табиғи 
кешен арасында іске асатьш рекреациялық іс-ерекеперді 
көрсетіп . түрады. Азгантай территорияга демалушылардың 
люліиерден тыс жиналуы табиги кешендерді рекреациялық 
дагд.ірьгсқа союырады. Сондыктан, табиғи кешендерге түсетін 
экологиялык, салмактық түргыдан рүқсат етілетіндігін акықтаіг 
алу кажет,

Табиғи кешеннің комфорттылыты 〜 бүл адам организ- 
міне ж ；иъімды жағдайлардьің эсер ету ұзақгыгы болып

28



! РЖ-ныц жуйслік сиііапамаларымын жмияғы

Шапан
жүнелердің
та і̂аптары

Шагып жүиенің жағдайы

Демалушылар
тобы Табиги кешен

Техникалық 
құрылыс жөне 
инфрақұрылым

Кд»ізмет
кѳрсетушЬер Баскдру органы

Демалушылар
тобы

Лтграктивтік
Сыйымдьшық
Тұрактылық
Комфортгык

Әртүрлшігі
Сыйьтмдьиіығы
Комфорпығы

Кәсігггілік Акпараттылық

Табиғи кешен Ыргақгььіык
Таңдаушььіык Экологиялык Ретгеушілік 

Кдйта өішеуші;іік
Нормативті 

қамтамасыз ету

Техникалық 
қурылыс жэне 
иифрақұрылым

Гомогсндік
(біртүтастылық)

Ресурспеіг
кдмтамасыз
етілгендік
Сенімділік

Еңбеклеғі 
кзмтамасыз 
етілгенлік 

Бос уақытсыздык»

Қормен
кдмтамасыз
етілгендік

Қіызмет
көрсетушыер Технологиялык. Комфорттык

Кормен
карулангандық

Кешенділік
П рофилактикаіык

Баскдру органы Біркдльштылык Гигисналық
Толығымен 
иайдалану 

Технология лык 
дайьиілык

Біліктілік



саналады. Бағаланатыи объектісі климат болса, оны багалау 
с-убьектісі 一 алам оргапи ім ііііц  дехкиіыс мер иміпдегі кдл- 
жаглайы.

ДемалуііПэілар тобьшыц "техпикалық қүрылыстар" шағып 
жүііссімен байланысы сыйымдылык. жонс ортүрлілік сииқты 
жүйслі кпсмеггер аркылы корсстіледі. Рскреациялык агым 
о ііі і іц  курылымы жагынам оргекті болыи кследі, жәпс лс 
рекреациялык шаралар жүргізу үшін арнайы мсксмелср мсн 
территория қажст. Рекрешшялык мекемслсрді кластарга 
(люкс, жогаргы. бірішпі жоііс т . Г>.) болу үш іі丨 up гүрлі 
леңгсіідегі сьиилмлылык. орны жонс шіы жаблыктау үшін 
кпражат керск.

Демалушылар тобы "кызмет корсетушілсрлсн” жогары 
санада кызмет корсстуіи талаіі егеді, оларлың о і ісііі тс реп 
бі.істіп, мүқмятты жоне одсіггі болғанын кдлайлы жоле 
олардан демалушыларлыц сүраиысыпа ықі>іласпси щірауын 
күгеді.

Туристік саяхатқа дайынлык жоне оны откізу 
кезеіщсріндс демалушылар тобы ақнараттык қіязмсттерге 
үлкен сұраныс корсетеді (ТРЖ -нің жскс шағын жүйелеріиіц 
жагдайы, туристік қызметтіц турлері, демгшатыи жерлсрлсгі 
корсст ічет іп  кдзізмеггсрдіц гехнологиялы қ срски іел іктср і 
туралы}. Бүлардыц барлыгыи рекрсациялы қ жүйеніц "басқару 
органы" беруі керек. Жарнама-ақпараттық қызмштер басиа 
куралдарын, кино, теле, радио жариамгыарын паШцшанып 
рскреацишіық кызмет гүрлері туралы мәліметгерді үсынуы 
клжет. Жогары дорежедс хабардар болу рекрсациялык 
агымдарды реттеп тұруына үлкен осерін тигізеді.

'Табиғи кешен", жыл мерзіміпдегі габиғи процестердіц 
кезсктссуі "дсмаиуіиылар гобына" бірқатар тоқтамдық 
жасайды. Кейбір рекрсацишіык шаралардың түрі жыл 
мсрзімініи бслгілі бір кезецінлс ғана іске асырылады (суга 
түсу мерзімі 一  жазла， піацгы туризмі 一  ю>іста). Дсмек, 
мсзгілдік табиги процестер туристік акымдарды мсзгілімси 
ырғакп ы түрде реттеп түрады.

Табши кешемміц пи і іжеі ісрлі к-тех и и кші ы к шағын 
жүйесімсн озара байланысы туризмпіц материшідық- 
техшікалык базасыныц экологиялык тазшіыгын сактайды. 
Рскреациялык. к.ызмст корсстудің техиологиялық процсстері 
жология жагынан таза болуы кажст жэне табиги кешеидерліи



ііүи;и>і рекрсациялық кі\сиечтерініц а：іп>иідап кстуіяе жо.ч 
«•••рмсуі керек.

I абиги кешепді паіЬч^іану барыеьпиі,а келссілси інарчлар 
,фындалуы тиіс, оныц іүрактьиіыгы мсн тозімліліі ін сактп>. 
ПвѴіиіы рекреациялык клсисггсрді сақтаіі калу, кдллыклчфлы 
mfp. Іабиғп ке іііспн ііі жеріп oitU'v мои суғару жүмыстарып 
'Ш ім ст корсстуіні;іери жүрі ізелі.

Реггеушілік — бүя габиги кепимі мсн к.і>і імсг корсстѵші 
ШИ ;ірасыидагы ojapa б:пі.ііаиыстарлыи жүйс.іі сии:п га.\ис!»Ӏ. 
щ Ьс л с  ө з  к с ч с г іи д е  ж с р л і к а і іт л  о а і с у  і і к ір с и к ір ы п ы н  с ш п і іы  
Mflt кезаідерін жоне оиың күгп>ш аіікыидайды.

•Габиги кешеп мел "басклру органьшьщ" лраеындағы 
Мры мждіъшас норматиитік күжаггарды қамта.чіпсыз слу 
іУІ0»іль! орында-ііады — актілср vieil сгапдарггар орежслертіц 
Н |с с і.  табиги рекрсапиялык гсрриториялар \іен моленн- 
_ ж ч і і  объектілсрді тиімді пайлачапу меп опы сактау, курорт

дсмалыс зоналары турп.іы зпігчамлырылған актілср мсчі 
рскреациялык аулаіілардагьі табипі ортаны и 

віглнйьг туралы срежслср (ауа, су， жср), жоспарлау жәлс 
Курм іыс туралы иормалар.

ІІІагып жүііе "тсхпика;п»ік. қүрылыс жоне инфракүрылым" 
ІТ Ж п іц  баскд да г)лсмеігп'ерімеи озари байланысы 
4 0 «арыдағыдай срскиісліктсрмен смпаітшіалы. Рекреациялык 
М ксмелер туристік агы мпыц біртүтастылыіj>iii кажет стой . 
Лиіссмі олар тур и стер гс кызмет корсетуге мамапдгш- 
4|4рі<і ілды. Агымпыц біртсктссгігі орнпластыруга ыцғайлы 
■ ІІіс  барлык техниксиіық цикллі откізуге колаіілы Аіымда ор 
іур м гоптардыи болуы (осы циклде кызмет корсетуге сойксс 
■ Ь м с й т ііі) .  ш з м с т  корсстул іи  тех н ол о г 11 гля ы к  *r і збс r i 11 бузаяіл.

" Гсхникалык. к.үрі>иіыстыіГ "табиги кешен” шагып 
НЙссшеи байланысы сепімлшік жоме ресурспсп камгамасьгз 
Шу арк.ылы сипаталалы. Рскрсация;іык мсксмоііц  рес>рсгык 
■Эіісі.і болуы ксрск: жаіажаіілык орынчар. ссруинлейтііі 
«С|) ІС|), ту J；lb! су KOJ/tepi, ікскурсиялық объсктілср. РесуіХ ІКЧІ 
►іімі амасьгз стілу пайдалану қорларыиыц каіемімеп. 
ігрритория мем обі»ектілсрдің откізу кдбьіегімен сипаг- 
ГШіынііды. Жоспар жасаи. шешім кгібььч;іағаил:і кллліісьгі 
нрритория мои обьектілсрді мслиораішмлан кс ііін  
іііііілаламуды ескеру керск, ойтксні о;іар жүйелерліц 
ресурстарын үлксіггсді жопе о 、німді.:іігін арпыр^ды.
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Рскреациялык қызметтің технолоіиясы, тсхникшіық 
қүрылыс йен инфрақүрылым озіиіц қуаты іт кдрай жұмыс 
күшімсн кдмтамасыз стілуі керск. Ецбскпсн кдмтамасыз ету 
тсхникш іық іііагьш жүйе мен кызмет корсстушілердіи озара 
байланысыпыц сипаггамасы рстіиде рскреациялык, шаруа- 
Ш Ы Л Ы К .Т Ы Ц  ламуына оссріи тигізеді. Еңбек ресурстарыш>іи 
жетісііеушілігі жаца аудашіарды ш^руді тежейді.

Ісхиикалык. шагып жүйслің "басқару оргапымел" 
баіілаііысы корлыц қамтамасыз е 丁 ілуімен сипапалыпып 
огырады. Қорльщ камтамасыз exijjy корссткіиіі рекрсациялык 
мскемснің лормативті жонс айііалымьшдагы мүліктсріліл 
колсмі, материшщық базасы мсп и 11 фра қүрыл ы мл ы ксцсйтугс 
аьіынгаи клражаттыц мөлшсрі.

Қі^ізмст к opcejyiпілерлің 丁РЖ -ніц баска да злемент- 
терімси озара байланысы оз алльжа бір күрлслі жүйс болып 
ессптелсді. Кызмет корсететіи адамлардыц саны тури сто рдін 
(рскрсаіітгардыц) жыддық ағым сапьша байланысты, салалык 
молшер бойынша дсмалушылардың санымен немесс қызмет 
коі7сететіи орыиның санымен анықталады. Рекрсациялык 
ағым, рекрсациялық квалификация, модеии-білім алу деңгейі 
о;ісумепік-лсмогра([)И5иіық қурылымныц корссткіштері, олар 
рекреациялық агымга қызмет корсетуліц дайындык 
(тсхиологиялық) дорежесім ашады.

К^>ізмет көрсстуиіілер мсн "табиғи кеімеішіц” озара оіщы 
қагынасы табиги ортаның адам омірі үш ііі комфорітьнъін 
корсетеді. Табиги органы еңбек жоне түргылықты мекендеу 
ұшіи берілген баға мсн демалушылардыц беретін бағасы 
орқашан сойксс келе бермейді. Мысалы, биік гаулы жоііе аз 
конысталған аудаіідар 一  снорттық турисгік саяхаітар үшіи 
табьиімас кдзына болса, қызмет көрсетуші тоіггыц өмірі меи 
еңбек етуі үшін (нүсқаушылар, бақылау-қүткару қызмст- 
тсріиіц жумыс川 ылары жәііе т. б.) бүл ауландар қолайсыз 
бо;іып ессптслслі.

Рекрсацпялық мсксмелсрдін (ксшсіщерлің) жүмые- 
шылары мем олардьщ жанүясьшыц мүшелсріне қызмет 
корсету үшіл тсхникалық іиағын жүйеіііц жсткіл ікгі түрле 
әл еум етт ік -түрм ы сты к жоне м әдс і ! и - а іарту 111 ы;і ы қ  мексмслер 
желісі болуы қажет.

Қызмет корсетушілср "баскдру орпшьша" жүмыста 
қауіисіздіктіц қамтамасыз стілуі жонс денсаулықтарыі і 
сақтауға лсгсм оз тшіаптарын қоялы. Косіитік аурулар меп
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пмлірістік жарақаттарга қарсы багьптшіғап шаралар ТРЖ -иін 
іір«»филактиксілык деңгсйін анықтайлы.

"Баскдру органы" мен "демалушылар тобы ныц" ѳзара 
Они іакысыныи ііііінлегі рекрсациялык, акымга койылаплп сц 
м с т іі талабы бірқалынтылық. Өйтксиі, түрақты жоне бір 
Ки；іі.іііты демалушылар агымы 丁 РЖ -нің барлық элемснт- 
Гѵріміц біркелкі жүмыс істсуіне жағдай тугызады.

Лемалыс ауданыньщ мели ко -іео граф и ял ы к  жағ;иійына 
Апйлаііысты "баскдру органы" "табиги кеше 川 ，е” біркдгар 
Циіііигар қоялы. Жукііалы аурулар ошагыныц болмауы. улы 
Mioinvp мсн андардьщ, жәндіктср жоие тағы баскалардыц, 
цоіииій-ақ демгиіуінылар үшіи табиғи кешепиің сапита|)лык- 
Щгисііа «дәрежесініц сала молшеріие тура кслуі.

Васкдру органыпыц іііікі жүйслер Гтйланысы 
"ісм іикш іы к күрьыыс жонс и 11 фрақүры л ы м м с 11м толық ул\мыс 
им н.тарьт бсрелі, орналасу орындарын, тѵристік колікгі, 
_и ;іч  іы қ  тамактапу мскемелеріп пайлалапудың діірсжслеріи 
Һ“ |кетеді. Техіюлогиялық дайындық найл^анатын орын 
||іш*іныц тізім қүрамыныц кдтыпасымен анықтсьчады. Егер де 
期 “ Г“ р себептермен пайдалану қоры (бүзылу, тсхишсалык. 
цүмііістар， жстіспеу) жүмыскл пайдаланбаса, толық ^ умыс 
К й с с ін іц  корсеткіиіі томендейді. Баскдру орпіныныц міндеті 

жосиарлангаіг сыйымдылыққа сойкес матсриаідық- 
tvxuviKcUibiK базапы шгидалаиуды котеру, дайы нды кта үс іау.

и Баска ру органы" "қызмет корсетушІчердіцм квали.1>ика- 
ЦМмсына үнемі талдаулар жасам, ма.ман калрлардың оқу, 
Цйияификаңиясын көтеру шараларын уйымдастырыи гұруы 
щрск. ТРЖ -нің барлық сипаттамаларын окып-би/у — 
рскреациялық геоірафияныи маңызды міндегі (»олып 
Сйм.ілады.

1.5 Рскреациялық география м с і і  туризм гсографиясының 
кд гыиаеы т>ралы тұсіиік

Бұрынгы Кецес Одагыила "рекрсациялык, географии" мен 
"іѵризм гсографиясынам түсіиік эр чурлі ғылым іюмі сляқты 
ЮӀ<>ыллаиды. Уақі>ггы жаі ынан ТМ Д елдсрінде сц алノ ымен 
рекреациялык география (B.C. П реобра ж с 11 с к.и й д i 11 теориясы,
1975) пайда болды. Туризм 【еографиясы кейіиірск да\ііі 

Вшспиіы. Бүл скеуіл қатынасы жагыиан қа:>асақ:
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рекрсациялык. география — бул мәні жағынан лемалыс нем 
туризм географиясы. География ғьшымдарыкьщ ііпііще лс 
бүлардыіі алатын орны туралы иікірлер эр түрлі болды. 
Ксйбірлеу.ісрі оларды гылыми гюндер арасына жаткулзса, а і 
баскалары оларды когамдық-іхіогрск^ия ғылымыиа жаткы чды. 
Сои;и»ікт;ш ла, бул туралы толық түс іііік  алу жагып 
кдрас гыралык.

Коп »шіымдар ол ексуін бір мағыншіы смес десе дс, 6ү;і 
скі түрлі гылыми ион, бірақ бір-бірімен тыгыз байланысты. 
Бү.ч пікірдегі пыымдардың баскдлардаи аііырмаиіылыіъі 一  

олар бүл екі гылымды когамдық география ноніиіц сшшсынгі 
жатқі,ізады. Олардын айтуынша, аталмыш гылымдар халык 
інаруашылышііыц скі саласы — рекрсациялык. сала меп 
туризм жүйесін оқытын түсііщіреді. Ойткені. бүл екі сала 
ондірістік заттар шығармайтып сферага жатады. Олардьщ 
пегізіі о ііім і 一  рекрсациялык жоне туристік қызмеітер, 
хачыктым сысумсітік-мәдеііи кджеттерін демалыс ксздсрінде 
огей отырып, елге әлсумеітік жәме ^коиомикалық табғ>істар 
океледі. Осыган орай， бүл ғылымларльгц о&ьектісі мсн 
іюиясрін қоғамдык гсографияиың зертгеу обьсктісі мсм 
поніиеи бастағап жоп. Э.Н. Алаевтьщ айтуымша (1983). 
••Когамдық географиямың объектіеі ретінде кдрастырылаты11 
"ойкумена" - қоиыстанган, игсрілгеи исмссс, былай айтқанда, 
кргамдык өмірдің орбитасына щіратылган жеряіц 
географиялық қабыгының бір бөл ігі"/1  ノ . Ойкумена леген 
тусін ік қогаңды гана емес, коршаган ортаны да кдмтиды. 
Коғамдык, геоірафияның объсктісі регімде ол қоғамділқ омір 
мсп опың айиаласынлағы барлық экоіюмикалык. (ондірістік), 
олеуметгік, саяси, демоірафиялық, рекрсациялық жоне басқа 
да сфераларлы қам гиды.

Ойкуменамыц орбір с(|)ерасыида күрделі кец іс іік  
территориялык үйымдары болады. Мысалы， экоііомикш іык 
с(1)ерпсы кецістікте ор түрлі децгейдегі әлеуметтік-экоио- 
микалық аудандар түрінде уйымдастырьиіған, демографиялық 
сфсрлсы 一 халы қгы ц  территория；!ы к  ормгиіасу ж үйсс і ретіпде, 
әлсумсітік сфсрасы 一  халықтың территориялі>ік ортақтык 
түрін,іс, саяси сферасы — мемлексггік түрле жопе т.с.с. 
Осыіш ій барлык кеңістік сфералардым, озініц қоршаған 
ортасы болады жәис олармен үпемі байланыста турады.

Гсрриіориялык қоғамдық жүйе (ТКЖ ) қогамдык 
<олеумеггік-экоиомикіиіық) гсографияныц поііі болады (А.И.
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Чмстобаев, М.Д. Шарыгин, 1990). Территориямьіқ қоп.мдык 
Юйс дегеніміз 一  ол ойкумсншіын ксиістік-уакыт болігі. онда 

қогамдык. омір сфералары өзара байланыста (юль川  

бірін-бірі толыктырып түратьш ксзіидегі коп»млык 
(МШірісі^р. Зерттеу иәні мсн обі>сктісііі түс ін ііі， қогіімдык 
|Щ)і*р:іфияга аныктама беруге болалы: "Экоиомикалық жоне 
»мсумсітік география біріүгас интегралдық-синтетикалық 
ГШым рстінде қоғамды кеиістіктс уйымласгыруды, накгы 
ёін;і;ійда табиги ортаны оқып-үйрстсдіп (А.И. Чистобасв, 
M I ІІІарыгин， 1990).

Рекрсациял ық географии — туризм географиясьшда 
мміімлық (элеуметтік-эконозѵіикшіык) география п^ ііін іц  
Н Ь сы  болып, ол да осындай жағдайларға жауап берсді.

\Х - іііы  ғасырлып 70-ші жылдарыпыц соцыплп жонс SÜ- 
НЙ жшідарының басында "демалыс"， "рекреация", "туризм"， 

^Шскурсия" лсіен түсініктер ка б ы л д ш ід ы .ト1.С. Мѵіроиепко 
мсм I l Г. Tвердохлсбонтьп{ айтуынша (1981):мяемалые 一  бул 
Л ід с .іікт і Қііжеітіліктерін кд!іагаггандыруға бағьпталмакаіi 
ЙІі/ыи да бір болмасын адамньщ іс-әрекетім: "рскрецция 一 

хапықтын түрақты жсрінеи тыс жсрдеі і іциіайы 
МйМіНілырьиігаіі тсрриториядағы тәуліктік, апталык жәис 
Щіллмк омір цикддеріішегі，адамньщ бос уақытык пайл:икшу 
Н |н ；(с іске асатыи сауықгыру, татіымлық, сиорггық жопе 
|( ІА с т  卜  көңіл котеру үшін клтынастар мси күбылыстар 
Ш м ш ы гы "; туризм 一  бос уақьггты түрақты жсріяси ты с 
(Іірясрле өткізудің бір гүрі. Ғекреацияга »емесе дсмаіыскд 
_ф іп :т肌  туризм дсген оте кьіскд түсінік. Кдзіргі ғылыми 
•м»十 иоттер бойымша, "туризм дсген — бүл адамлいрдың 
Мрц.ілықты жсрінсн тыс жсрі^е саяхаггау жәнс ^гүрақтау 
Щрысында пайда болатын қатыиастар меи қүбылыстар 
Аииктыгы. Әриие, егер де бүл түрақтау үзақ уакьптъж 
Ц0мыстану немесе акта  табу мақсатымен уакытіиа 
мімм^киіуіа айнальш кетпссеп. Сонымен» туризм дегсм 
^ К Іііік  — ол тұрақты жсрінсп тыс жсрдегі 24 немссе онаи 
(і|»м.ік уақыт ішіндегі болатын рекрсацияныц барлык. түрі; 
іЬ с ку р с и я  一 бул таиы м лы қ, агартуш ы лы қ, ғы лы м и, см о |гггы қ 
|Ш|ссс ойын-сауықтық мақсатгы коздсйтін, 24 саіаттам 
^ м й т ы п  жәме түисугс токтамай саяхаггау немесе ссруснде>м.

Рскрсациялық география леі^м түсінік бүрыиғы Iくеңес 
ОКмгьшың одебиетіне, қазіріі ТМ Д е л д е р ін ің ,19フ1 ж. B.C. 
Прсображснекий мен Ю.А. Ведении сигізді» ол гоцгы
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жылдары біраз :яюлюциялык озгсрістсрге үшырады. Кдзіргі 
ко зк；ф ас бойы нш а. рекрсациялы қ гсоірафи^і лсгеи ім із  一 бүл 
ісография ноііі, оиың мақсаты территориялык жоие су 
шаруашылык рскреациялык. жүйелерініц пайда болуын, 
орн«гііасуын. тиімді жүмыс істсу заі счыл ықтарыи оқуга 
багьпталған. Сондай-ақ түргіқты жерден тыс жсрдегі 
қогам ныц жүмыстан бос уакытьнідап»! іс-орекс*ітсрін 
үііы мдасты ру. Баскл сөзбеи айтқаида, рекреациялык 
гсогра(|)ия табиги орта мен демалыс арасындагы озара эсер 
ету максагын апықтайды. олардын озара байланысын, 
соіицій-ак. баска да геожүііепіц түрлсрімен болжамлау жонс 
одістсу міке^ісмслсрі туралы жүмыстар жургізу, осылар 
аркі^і.пл гсрриториялык-рекрсаіиииіық жуйеніц ксцістік жәнс 
(|)ункциялык үйымдастыруыh камтамасьгз стуі.

Туризм географиясы экономикам ык« дисциплинам 
жатады. Оныц зерггеу іюітіне келесілер кіреді:

— шаруашьыық кешснніц юиіыптасуыидагы туризм мен 
туристік өрекеггсрдіц ролі;

—территориялык шаруашылық істсрдіц түрлері туристік 
қозпілыстармеіі байланысі.і.

Осылаи мыиалай корытынлы жасауға болады: зерттеу 
объекгісі мен рекрсациялык география жопе туризм 
географиясы рскреациялык шакын жүйе ойкумсмасы арк.ылы 
ілгсрі шыгады.

Рекреаииялык географияныц пэні халыктьщ рекреа- 
ииялық іс-орекстін территориялык уйымдасгыруы болын 
табылады, ап туризм гсографиясы ныц поні — туристік іс- 
әрекетгердіц территориялық ұйымдасгырьиіуы болады.

Jaiuibi түрдс мынадай сүрақ туады, олай болса "демалыс" 
жэне "экскурсия" дегеніміз не? Біздін кѳзкдрасымызша, бүл 
скі түсін ік рекрсациял ы қ іс-орекеттің бір болігі, 
рекрсацияныц зертгеу інсцберіне кіреді.

Туризм де рекрсацияныц бір бөлігі, бірақ өзініц 
бүкдралык с іінаты іт  байланысты ерскшелспеді.

І)ылаіі айтқанда, рекрсациялы қ гсофафия 一  бүл туризм 
мен лемалыс географиясы, ал туризм географиясы бұл тек 
клип гуристік козғалыс географиясы.

Сонымен, "рекреация" деген түсінік "туризм" деген 
түсініктеи қашиалыкты кец болса, рекреациялық гсоірафпя 
да озініц зерттеу кешилігіисн туризм географиясьгнан 
соншшіықты асып түсслі.
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1.6 Туризм географиясында қолдаііьиіатыи пегізгі 
түсінікпср мсн а гау создер

Іуризм" мен "турист” деген термиплср олебиет 
(Ц»|іѵріііле X V III касырдың соцында пайда болды, X IX  

ксң қолданы.іа бастады, әсіресе XX гасырда. Ьіршама 
МПТсуіііілердің айтуы бойынша, "туризм" жонс "турист" 
Ш ІМ  coj француз тілінен (tour 一  саяхат) енген. Солай бола 

ла. сц алгаш бул соз X V III гасырда Бритам аргиіыпда 
келетіи англ мя жастарыиыц самхатын амықтау үшін 

іуЦІііііидцы. Француз, Италия, Германия жастарыіп>іц 
»HQf/Ііірмн толықтыру үніін меетептерге жіберіліп түрлы. 

пл "gnind tour" лесс, саяхапиыларлы ту ри стер ;іеп
•« •/IW

Іісрлинніи гуризмді зерггеу ипсттугы ны ц  журналында 
Гиг Fremdenverkehr"(1930-1931)аггы ѵіак^іаиыц алғы 

^ Н р іе  реем и гүрде ғылымм олсбисгге "туризм" дегсп т ү с іи ік  
ЧХ һісырдьщ 30-шы жылдарында пайда болды.

I уризм деген өте кең түсіиік, одебиеттерде оган бсріліен 
анықтамаларлы кездсстіруге болады. В. Унцикср

• "ІИ ІМ дсп тек табыс табупі арналмаган түрақты жсрден тыс 
• • I、パ і.іі барлык саяхат пен қыскл мсрзімдік саиарлагы 
^ Н л ы с  пен кдтынастың жиынтығыи атады. Кеіібір авторлар 

гүрлі мақсгптагы спорггық жарыстарлы" туризмге 
一 ,шы. КСРО一да бірінші болып 1952-іні жылы В.В. 

туризмге қазіргі уақытқа лайықтап апыктама бсрді: 
'Ч м исгік саяхат деп каникул жәнс ұзақ уакьпты дсмалыс 
І^Рндерінде біздіц еліміздің ор тұрлі аудандарынла болыи, 

халықтарыныц омірімеи жопс моленистімсн танысу, 
Ш ІИш іисіік қүрылысымен, табиги байлыкларымеі!, тприхи, 
.»• жоне рсволюциялық есксрткіштсрімеп танысуды
іИіимм Г 一  дейді.

Туризмге қысқа да, сәггі аныктама川 >і ҮКЭ  (Үлкеи 
Црісстік Энциклопедия) бсрлі: "туризм 一  бос уақыттагьг 
(ШМНың бслсенді саяхаты, сапары, жорык жасап демалуы".

XX гасырдыц 30-шы жылдаріл поляк географы 
(!» Лсщпцкий туризм туралы түсінікті толықтаи, "туристік- 
оіуыкгыру қозгалысына байланысты теориялық. 川  аруа- 
•ÜW川 “ к ， географиялық, сгатистикіиіык, к,укі>ік：гық. мәлсии 

олеуметтік сүрақтардың жиындысы" 一  леи амықтама
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Туризм географиясы облысына ецбсіі сіңіп, атаг« J 
шыкк.ап В.C Преображепскийлің айтуынша. "туризм” чермии 
аркылы мыпадаі! и с г і і г і  тусіпіктср берілслі:

а) демоірафия мен хіѵтк географиясы жопе оділсі 
гы-іымы окигы іі XcUiwk козпиіысығіыц срскпіе түрі;

б) экономика саласы, экономика мои гжономикалы 
гсі)гра(|)иямсп айналысатын халыктыц олеумситік-молсі и 
ка ж с п іііг іп  отс*іпІ!і са;іа;іардыи Оіреуі;

н) социология мен рекрсациялык география айнаиысаты»
і үрпкты жерден тыс жерлерде бос уақытты откізудіц түрі.

Қа:;ір туризм анықтамасы скі топка біріктірілуі мүмкін 
ж умы стык жоне концептуалдык.. Б ір інпііс ін іц экономикалы 
олсумсітік. қүқы қгы қ жонс баск.а да туризмніц аспектьчерім 
гана қатысы бар. Екіниіісі, конисіітушіды пемссс моиш 
корсстегіп аныклама. иоилі бүтіидсй кдмчиды, туризмнің ішкі 
сырын аиісшы.

Тарихи даму процестсріпде "туризм” мен "турист” леген 
түсіміккс біраз озгерістер снгізіллі. Практикалық жагынан 
туризмііеи горі турист дегеп тұсіи ік аііықтамасы жагыиаіі 
анығырак. болганыи қажст стсді. Еи алгашқы "турист" дсгси| 
апыісгамаиы Үлттар Лигасьшыц статистика жоніидеі і 
сүрыптау Комитеті бсрлі (1937). Ол халықаршіык тусініскс мс 
болды жәие азгаптай түзетулермеи біздсрге де жетгі. Соңгы 
жылдары "турист" үкымыныц анықтамсілары рссми 
халықдрал ы қ туристік ұй ымлар одагын ы і \ жи ындарынла 
(Дублин, 1950; Лондон, 1957), БҮҮ-ньщ халықаралық туризм| 
жшіе саяхагтар туралы конференциясымда (Рим, J963), 
туризм туралы парламентаралык. конферемцияныц коигре 
сінде (Гаага, 1989) талқылапды /1 /. Бүл оныц теориялық жолс 
и ракти кал bi к. жагынам маңызьшыц зор екендігін жоне оғаі 
берілстін ашлқтамаиын толық та дәлірск болу керектігіп] 
корсстсді.

К;ізірі'і шақта хшіықаралық тәжірибеле кен қолланылыи 
жүргсн амықтама 1963-ші жылы Рим конферснциясында 
енгізілген жоне бүкіл лүлиежүзілік туристік үйым (ДТҮ> 
қоляагаи кс.іесі аныктама: 'Пуристср 一  бүлар озіпің түрак：гы 
слі емес, ақша табатын іс-орекеітермен айіга-чыспайтыи, 
бпсқа бір спч.' клндай да болмасын бір мақсатмсн кслуші 
адамдар” . Бул анықтама мыналарды кдмтиды:

一  туристер немесе келушілер леи, осы елдс ксмінде 24 
слгат болатын аламдарлы айтады жоме олардьщ саяхат жаслу

ІКсапарын м ы тідай  to i  парка біріктіругс болады: а) бос 
ІКМткфым коціл коісруге, каипкулға. смде;іуіс, окупи ciiopr 
p ic c  дінге ііайлалалу: 6) жүмыс баОымсп, отбасы ісімсл, 

ицм ашсн, съезд, симпозиум немесс колфсреішияга 
i»抑уііііяер;

| 一 жскурспмггар. немссе >акытпі:і келѵшілер. слдс 24 
аз >акі^п болалы (тсніз рсіісіис қлтысушыллрлы

.шар мақсагына Оаплапысгы саяхсітиіылар ү.'іксіі скі 
боліиеді. Gipiiuiii то ііқ іі жатаі ынлар гурисіік 

аімсп сагіар шскпсйтііідср. Вулпр пісіс.чге ко с ііп ік  іс- 
іігшсіі ақша табуға кслетііиср. Оларга: ше голге барілл 

і Vien жүрісидср псмссс ашдл жүмыс істеп жүргеп 
корші территорияла жумыс істсйтін кориіі іиекарп 

Щ ц и т丨.щ түргындары: түракты мскеигс қалушылар жатады. 
Ъ|і топқа  жататындар 一 уақы тіиа  кслу іпь іер . tv iap тур и ст ік  
Ійгіісп саяхат жасаушылар. ДТҮ—ныц кеіііллемесімоіі 
сгикалық есепке жсңічдік үшіи олар үш блокқа 
сіырылған: коі (і.丨 көтеруіиілер, кәсіптік ынпісыи 

іаігаидыру жопе басқа ла туристік мак.сатгар;ил (оку, 
Бгѵ транзит，әр түрлі) козлсуіиЬіер (4-сурет) /1 /.
"чяхітітың үзақтығьша кдрай уақытша кслушЬіер "таза” 
к*р жоме экскурса!пар болыи болінеді. Турист — бул Оір 

ItncH артық жоне бір жылдаы кем уақытта, (гзімің 
пакты жеріисн тыс жердс жүргсн ада.м.

Экскурсант — ол күидізіі уакыгга, түііс\ге ка.імаіітып Оір 
I барагыл (бір елгс псмссс түргылыкл ы жсріе) алам.

Лй гыгі кететіп жағдай, туристік атау создсрдіц толыгымеи 
"и бітпсіендігі.

Дёмалыс нен туризмнііі дамуыныц басіъі шаргы 一 

Нк|К*аңиялык. потенциалдыц" болуы. Рскреацмялық иотси- 
дсгсиіміз бір бапгіленгсн терриюрияда рекреация іы қ  іс- 

Ксп і ұйымдасіыруга жэне дамьпуч'а ариалпиі табнп і’ 
9 |рИ чи-м әлеш і,.)；ісу меггі к - экоі ю м и кал ы к  жонс бпск^і дп 
І^Ліій-іардың барлыгыныц жиыптыгы.

* Гуристік-рекрсациялық ресурстар“ рскрсмциялық 
■Р^нішшідың қүрамьпіыц мацы злы болігі, таби п і ортаньлі 
■Ц іонсм ті жоме антропогеилік іс-орскет обьскгісі лсп түсіиу

Хіиіыктың рекреациялык к.озгалысын1>т кальш іпсуы 
і0рі>иторияиыц туристік күплы；іығ\,ш；\ баѵілапысгы.
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Коціл котеру
Ецбск дсмалысы, 

спорт, жанүя 
uiaçvacbiMcii canaç_

Кәсіптік ыптасын 
кднагапандыру
Конференция, 

конгрестер. іскерлік 
кездесү

Баскз ла туристік 
мақсаттар

Емделу
Оку

Халы карал ык туризмнін 
статистикасьша кірстіішер

Халыкяралык туризмнің 
статистикасьша кірмсГітііідер

У а к к п н а  келѵшіле^_

Сапар себсбі 
бойыішіа

Шетелдік
азаматгар

Туристер Экскурсаитгар

Бүл елдің аза- 
матгары шетел- 

де лсургендіп
Круиздін

жолаушы-
лары

Бір күндік 
келушілер (”таза 
экск>грсанттарп)

Халыкзраіык. экипаждың бүл елде 
түрмай іъін мүшелсрі

Шетелдін кемелерімен 
үшақтарының экипажлары

Шетелдік Көшпеиді- Транзит Босқын-
Шетслдік
армиясы-

Консуль-
лыктьш Дипло- Уакьгпғіа Турақты

жүмысіиылар лер пассажир-
лер дар нын

әсксрлері
жүмыс-
шылары

маттар миірйн 1- 
тар

мифант-
тар

4-сурст. ДТҮ-иыц кеиітдемссімен бсріігеи саяхат жасаушьиіардың 
классификаииясы (C. Gce et AJ, 1984)



I \ |)истік қүндылықты мьшадай түрлсргс болугс болалы:
1 I абиғи ортамыц жагдай ыиа тікелей байланысіы 

КМІМіуін apnæiran түрлері.
2 Іабиғи органыц ерскшсліктеріно байланысты арііайы 

» Олар туризмнің әр түрлсріи дамытуіа мүмкіндік 
І ііМ іі. Мысалы, мииераллы су мен климат жагдаііы жаіілы 
іцМ ііп ііііі гуризм н ің  ем д ік жоие сауы қты ру түрлсрін ламытуға

、Һ і т
I I ібигаттыц ерекшсліктерімсн қатар (қорық, табипгггың 

. иг|>і к іш тері, тағы со іідайлар), материаллык ж онс р \хани  
“ i элемепггері (сскерткіштер, фольклор, мәдгниет 
*4һ^ііі.,іер і)，соны м ен қатпр ко гам и ы ң  қаз ір гі ж ет іст ікгер іи  

^Ц Ц н іі.ііі т у р и с г ік  күи д ы л ы қты ц  та п ы м д ы қ түрлсрі.
I урнстік жср" 一  бүл түргыи жер (кгьма. ауьしч), оның 

І М ^ іл ы к  ж агы и, тури ст ік  инф ракүры лым мен ко л ік  жпгы пан 
^ ^ Н м ы л ы ғы н  ссксрс оты ры н. бслги іі бір мекенді қүріійдғл.

тури ст ік  жерлерді болслі: а) лемалука арп.ілғаи 
|||В|І;ыр; б) курорттар; в) танымлық туризм үшін жерлер.

I у|)нстік оргалық" (туризм ортшшғы) — бүл болпігси
табиги объект немесе халық гүратын мекендср. Ьұнда 

урИі пк-рекрсациялық ресурстарга байланысты тургстік- 
^К у іки я л ы қ  кызмет корсету кепісндсрі қүрылады. Оган 
Я і і і с р д і  оришіастыру» тамакталдыру, т у р и с т ік -э к ;к у р -  

кызмет корсету мекемслері кіреді.
IM  уристік аудан" 一  туризммід дамуына арналган бірнеше 

тарихи-мәдсм и ж әис ш іе у м с т г ік -э кс ш о м т  алы к 
ІІЙлары бар э кон о м и кш іы к. салалы аудан. Осы »іарға 
ін іысты аудаіща тур и ст ік  іс -о рсксггер  басымлы болыл

І'скреациялық игерун 一  бүл әр түрлі рекрсациялык 
Црцяарды о тк ізу  ү іп іи  территорияны  дайылдау п р о ц са е р і.
___ Гүису базасы" тур и ст ік  шаруаіиылі>ік.тыц і-е гізгі
рйисмгін қүрайды, туристердіц түмеуі үііііп  бүл жерле барлық 
Н ік іи іс р  орналаскдн. Мүыдай базаларды гүі іеу мсксм есіпс 
іу р ік  гік қонақ уйлер, туристік базіиіар. дсмалі.іс үіілері, 
В б и о н а п а р , мотельдср, қо и а қ  иәтерлсрі) ж о ііе  лягсргс 
Й ІМ минпер, палатгиіар Қсиіаілыгы) бөлуіч? болады.

Демалушылар мен туристе])дің азық-түлік пен сусыпдарға 
МЬіньісымеіт "там ақ базасы" аііналысачы, оларльің күрпм ы на 
Орсіш мекемелер (мейрамхапа, кафе, бар. бистро， Гуфет, 

жәме т. б.).
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"Коммуникация базасы" легеніміз 一  колік пен кызмет 
корсету.

'Хосымша базгъчар" мынадай қызметгср корсетелі: 
габиғяггыц байлығын пайдалану (жағажайлар жасау, cyta 
гүсетіи орын жопе т. б.); слортпсп айналысу; коціл-котсрулі 
үйымластыру; туристік жабдықтар мен суненирлсрді оидір\; 
акпар：пты к кі>ізмст жөие басқіиіар.

•，（）б ъ е кгін іі i i ісмесе территория! іыц туристерге 
сыйымлылыпл" — бүл түнеу базасыиың сыйымдылыгы 
(түіісГггіп орынмыц салы), когамдіэік тамакгану мекемесі 
(отыр.иып орыимың саны) жоне қосымша базалар.

1.7 ly p ii jM іеоірафиясыііьщ зерггеу облыеы

1 урѵгз\і географтарды ертсдсп-ақ озіне тартты，себебі ол 
табики ортамеп, қоғаммен және оның олсуметтік- 
шаруашылык іс-орсксттерімен іъіғыз байланыста болды.

Екіпш і Дүниежүзілік согыстан кейіп туристік қоз- 
галыстыц клуырт дамуы вр түрлі географиялық ііәндерліц 
îcprrey жүмыстарын едәуір жылдамлатты. Бұл геоірафия 
кылымының жаңа пәні 一  туризм географиясымың оз алдына 
болініп шыгуына әссрін тигізді.

Туризм мсн рекреация бір тұсінік емсстігіи ескерсек, 
туризм географиясыы когамдық геогра(|>ия поиі жағынаи 
кдрау ксрек. оның оқу объектісі туризм болады. 
Рекреациялык, география демалыс пен туризм моселелсрін 
гылыми географиялық негізінде түеадіретін жаңа багыг 
болды, a ’i слімізле XX гасырдыц 60-шы жылдар ыпыц 
аяшнда, 70-ші жылдарының басында гана география 
рыл ы мы на 11 туындаға i \ • Буры и гы КС РО -ла географи я 
гылымьиииі оныц иегізіп калаушы профессор B.C. 
Преображенский болды. Кецістікте болатын туристік 
қүбьиіыстардың түрі мен оиың қатынасыи талдау және соғаи 
байланысты ке ң іс г ік т і озгертетіи ж ән с  қайта жасайты н 
процестер оныц оку нонім қүрайды. Туризм, баскд да халы к  
Ӏпаруашылыгы сияқты бірнешс шагып салалардаи түрады; 
емдеу. сауықтыру-сиорт, танымлық： соішай-ақ іш кі жонс 
халыкаршіық туризмге бөлінеді. Bipiiciue パ баскдру орган- 
дарьшыц болуы да осыган байланыстыニ бүрыш.ы KCPO-;uî 
булар 一  ор ііи іы қ курортгарлы баскдру ксңссі, орталық туризм
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IltNlc »кскурсия кецесі, халыкаралық жастар тури шіміц 
•иі|н»ѵіп 一  "Сиугник", бүкілодақтық акциотісрлік коглм 一 

Нмі\рпстм және басқалары. Осындаіі конструктивті п,ілым. 
ЦЦііонді зерттеулерге сүйенстін жаратылыс， тсхмикгиіық. 
•щміимикалық жоие олеумеггік, табиги мәсслслерлі қамтуга 
•Ү|Ж ім гсографиясыныц гана шамасы келсді / I / .

Л^мск, туризм гсографиясғ>шыц зерітеу мақсагы 一 

м|мһ пк козгалысты баска руды ц тсориялық негізін жасау.
табиги, экоіюмикалық，олеуметгік жолс баска да 

4^|ІМигіс|)ііі ескеріп слъіруы.
v ( сніммсм, турисгік география келссі мосслелерді 

ЧЦгіилһі туризмніц түрі мсн мезгіллііім сскерс от“фып， 

■ у и т р и я н ы ң  туризмлі дамытуга жарамдыльи-ыи: туризмпіц 
■ ри іорияга  жәис омыц піаруаіиылық кеіиепіпіц 
^В ін а с у ы н а  өсерін; территорияда болатьш қүбі»]лыстар мен 
f(Allcc i ср туриімнін дамуы на н туышіайтын жонс коғпмнын 
(^руііи іылық іс-орскетіне тигізстіи әссрін. Міно. согаи 
^H ju ib ic rb i. туризм гсогра 巾  иясьшың алд],ін;иі біртугпс 
цЦім мм міндепер түр. Соларлың іиіімен сң бастысын, біздіц 

ымызша, 1971 ж. Б.Б. Родомаи дәл тауьш аіітқам: 
4Щр|1|кн|)гардың мақсаты 一  басқа мамаіідармен катар 
^Н |« м и и ;іы қ  рссурстарды анықгау, бшалау жәие к.іртага 

Оойынша әдістсмелсрді жасау, территория»іы \ немді 
^^Н я п м у , табиғаггы жәие ландша(1>тардьпі ]>екреация үшін 

коргау жоиіпдс үсыныстар беру, сонымен кдтар 
ауландарьпіыц ти л іік  модельдсрін салу. пегізгі 

^ В і іп с р  меп ерсжслерді қурастыру, рекрсациялық 
•細 V“小11м іонасьиі табу" /1 /.

Ï  ІѴкреацишіык баға бсруіч: табиғи ресурсгарлан басқіі 
іВ м сгһк-эконом и К іЬ ім қ (тарихи-мәлени объектілер мем 
^Н ^ы сга р , кдржы， қаражат, сцбск жопс баскалар) рес\ рс гар 
щ  酿ІІІІІЛ Ы .

■ I  Ірактикалық козбеи қараганла жосппрлал ре- тсудс 
^ Ш ім  географиясында ең маңызлысы 一 оньщ жорам.иідык 
^Нкпи^ісы. Туризмді дамыту облысыіща си псгізгісі туристік 
|^Виіы ск;\ жорамал жасау. Егер де теорияны оиаи орі 
^■Ы ін;ісп жоне туризм ісоірафиясыкыц зертгеу ол“ .терін 
| А ；і;іірс түспесе, практикачмқ мосслелсрді шешу мүмкін 
^ ^ В Т е о р и я ііы ц  даму м інде ітер ін  с к і басты бағыгга жүргізуге  
т м ш і ы  / I /：
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•i) туристік қызмст көрсетуді территориялык уйым；іас- 
тыру заидылығын хапык шаруаіиылығынып саласы ретіилс І 
терри тори ялы к-ж ү ііе л ік  қүрьтлым;іардыи таксоі ю м и я л ы қ і 
децгсйінлс аныктау:

•3) турисгік-рекреациялык. аудаидастыруды оиан әрі 
жетілдіру, шарггар мен факторларлы зерггеулің заіціылыгып 
және аудаиластырудыіі ііриициіітерін，туристік-рекреаііиялыь; 
білім бсруліц таксономиялық жуйесін жііңарту.

Бүндайда айрықша атаи корсететін жағдай， туризм 
географиясыпың теориялық жоие әдістсмслік моселслеріп 
қүраіітым туристік аудаігдастыру территориялык класси - 
фикацияла аиыктауіиы түрі рстінде болып щірастырьиіады.

1.8 Гуризмііің даму тарихы

Туризм қоғамдық, шаруашылық жоне кеңістіктік 
құбылыс регінде ежелгі замаіідарға терең кең тамыр жайган 
мол дәстүріе ие. Туристік өдебиеттсрде туризмпіц дамуын 
ксзсцдерге болу жайымда көіггегі айтылады, әсіресс В. 
Уыцикер мсн Дж. Мариогги секілді ғалымдардың ортақ 
еңбегіндс.

Бүл ецбектс К. Пшеславскийдіц (1973) болгеи кезсіщері 
кслтірілген, омың кслесідсй кезеидері бар /3 /:

1 .X V III ғасырдың соңына дейінгі туризм:
а) ежел;ісгі туризм;
б) орта гасырлар мен қайта орлеу дэуірі кезівдсгі

І У Р И  J M ；

в) X V II жэне X V III ғасырлардакы туризм.
2. X IX  жәнс XX гасырларлағы 一 II Дуниежузілік соғысқа 

іейіпгі туризм.
3. К;ізіргі замангы туризм.
Туристік саяхаттар, сауда-саітық саиарлар өзіпіц мәнін 

когалткднда баеталды дсп самайды. Біздіц заманга дейінгі IV 
^ьіц жылдықта сскі Египеітс аталынып жүрі^и, осындай 
ыгашқы коиi іп-конуільиіыққа жататыны — діни пегізінлегі 
:аяхаттар. Біздің заманға дейінгі VI гасырда египет фараоны 
■іехао Африка тоңірегіпде атақты үш жылдық саяхат күргаи.

Ертеректе туристік саяхаттар қшіаларды коріп, жасаиды 
•олдер， іпигішіы бүлақтарға барумен байланысты болды; 
еишіректе жиілеп сшіыиа бастапш пирамидалар спяхат-
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•йуіім.і іардың назарын аудара басталы. Алгійда， жақсы 
жол торлары мсн сапалы түнеу үйлсрі жоис арши 

МівНіім；!рдыц тек каиа ежслгі 厂реция мен Римде иайла болуы 
чНІ стіхл і гарды б с л т і молінер;іе тежеді. Туризм ол кез;іері 
ЯІІМил.іи габыс козін әкслмелі.

i гораптарыиыц маңызьш тек клна парсылар 
•Йіііри.ік.!ай үгынып, оз мсмлсксперіиіи территориясынла 
МІЫіпісу жолларі,іиың жүйссіи қүрлы. Бүл қпті»інас жоіілпры 
*И»сһтп жақсы кдлыптагы патшалык жолдар болды 
ЙРЫМ/іьігы 3 мыц км). Бұл жолдар ІЗапилои, Сузы жоне 

піи кдлаларыи мсмлекеітің іметкеГі аймакгарымеи 
Шііі.іиьістырып түрлы. Әрбір 30 мильдеи кейіи парсы 

бойында саяхатиіыларга демалыс жағлайларым 
き》»м пімаеыз стстііі турактар (ксруси-сараіі;тр) орі киіас- 
Шрі.цды, Корсеі ілгел қызмстке голенетін акы баіілар мсп
• •削  "сргс бірдсіі болды.

В і/іайда, аптикалык іуризмніц гүлдеиуі ежелгі Греипя 
^ В р  Риммеи байлпшіісгы болды. Лталмьші мсмлекеітерде 

эконом и калы к  жаіъіна кѳи коціл болінді.
ІІІш амен осыдан 2300 жыл бүрыи Ксенофонт грек

11 и рейде сауда кдтарлары меп мемлекеггік керуен 
Р；ілрлыц салынуы керск екендігінс назар аударды. Оныц 
Mina, булар пайданыц мацызды козі болуы керек елі. 
Иѵ|і секідді римдіктер дс улкен шшіыктыктарпі сапар 
Él отырды, гректер қүргақ жоллар тораоының ojich 

jyi»ina байланысты бүл санарларыіі теціз жолдары арқылы 
псмрып отыріаи.
[Кжелгі Греііиида курортология мем емлік туризм паііда 

Оастайды. Римдіктер өздсрін сауыктыру үшін жыль】су 
U |»iiie жоис курорітарға барып түруды жаксы корлі. I мчеу 
і<іы Аск.чепийліц храмдары коие таманлардп күрі.иіа 
."глы，юіассикалық кезеіміе (V-V1 гг. б.з.д.) олардын саны 
!ш астам болгшы. Олар қаладан кдшык., кыраттау, жақсы 

імлгы бар жердс салынлы. ІИвейцармядагы курорт Семт 
Ғоригц әйгілі ерекшслігімсн иайдгиіаііылды.
' іяадіц замаига дсіи іп і V III гасырда ертсдегі гректер 

J^Hxarrap жасады. Олар аргы коне олиммиадаларга корѵ川 ілер

R
Mccc клтымасушылар регінде қаты маеты. Мыссілы, ертеде ri 
еііияла Олимгіиялык ойыіідарпі оперсүйгіііггер мсм спорт 
■иімдары көптеіі келушілер болды.
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Сіро, спорттық туризмніц ле отаны сжслгі Греция болуы 
керск. Ссбсбі Олимпишіық ойынлар мүида торт жылда бір 
Гнѵіып жазлыц күи тоқырауыиан ксйіигі біріпші ай тууынаи 
баспіліггып，Олимпия 一 ойыпларлы откіз) жері, осы мсрсйгс 
катысушы оарлык. хшіықгар үшіи кол сүғылмайтып еді. 
Олимп иига іптаііушыларлыц барлығы Зснстіһі қонақтары 
болі»ш саналды. Олардың ішіилс сыйлы қонақтар да болды. 
Эдетте оларды кабылдаушы таран қарсы алып, opiiiuiac- 
тыры!!. тамақтандырды. Туристерліц саны кеп еді жоне 
етадишшарга 40 мыңга дсйін адам сыйды.

Ойыи-сауык бизиесі жақсы дамыды. Олимпиадапі қарсы 
үлксіі жормсцкс уйымдастырылыn, о;і үшін арнайы сауда 
к;парлары орнатылды.

Турисгер Kol іе храмдарды тамаіиалагі, кллагаі ццір 
к.осыміиа акі>і үшіп гидтіц аузыпаи ор түрлі ацыздарлы сстугс 
мүмкішпілік алды.

Егер туризм иидустриясы жайында ксң магымада әш імс 
қозғар болсақ, ежслгі Рим доуіріие жүгінеміз.

Мүнда саяхаттар керемет жол тораптарыпыц болуы 
арқасыіща іскс асып отырды. Әршю, рпмдіктср жолдарын 
әскери кджеггіліктері үиіін дамытып отырды. Әскерлер 
имисрияның ортшіық аудаядарі»інаи шекаріиіарына санаулы 
күндер ішінде жетіп отырды. Бүл жоллар тек Римніц дамуына 
ғаиа осер етіи қоймай，бүкіл Куропалық оркениеггің дамуына 
осер етіп, тарихшы Проколийлің Римлсн Кппуяга алыи 
баратын бірінші жолды, ягни Ампий жолын Әлсм 
ғажайыптарьшың бірі деп есептеуіне себеп болды.

Римдік жолдар ипженерлік олердің барлық ережелсрінс 
байланысты салынып отырды. Олардьщ күрылысы біздіц 
заманиыц 312 жылы император Константиниін билігі кезіндс 
басталды. Әрбір жол үтііін алдын ала жоснар күрып, траншс5і 
кдзған, ал содан соц оны таспсн толтырған.

Жолдар бойымен милялық діцгектср орнатылыи, 
клстарына дсмалыс үшіи орыпдықтар оршъіастырган. Римдік 
милянын узыпдығы ‘мьщ жүп кадамға тең болған，ал осы 
аіаудыц магымасы да осыдан, латыниіа миля "мьщ" деген 
магына беріп, 1480 м қүрайды. Римдік жолдардың жалпы 
үзындығы 100 мың км шамасындай. Римиеп шығатын барлык 
жолдарды ц орталыкы мсл багдаршысы болып Октавиам 
Лвіустип билігі ксзіиде орпатылған алтын милялык та с
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(ІІІІМілі*! Һүя алтын жалатьии.аі丨 қолалаіі ж асхчт і丨 коііус 
MIHlMfU'i и\с болды.

t ііиклггарлы жо:і бойі.ін.і орніиіасқ；)іі жпксь】 үньгмлас- 
іМрымпім жонс ксруеп сарпйлпр торы колай；іЫ етіп сѵіырділ. 
^ ^ ІМ р у с н  сарайлар кейле бір-біріиеи 5 км кдміыкга 
iplIfeMlichiii, озінің заманьша кдрай үлкеп іііеберлікіісіі 
[^М Ц ап. (nv жайлы больш кслді.

I «глгі римлс "жч).'! корсе ікіш ісрм Гю.іыи. оллрла гск кіпііі 
желі корсетілін қоймай, сомымсн к^ггар жолла 

•纏 рН гіііі корікті жерлср мсп қопак үйлср бслгілемііі, 
корсетілгсн. Ьорлшан Иерусалимгс саяхаггпй іын 

^^■ y iiiM n iip  ұшіп IV {асырдп ;ипіыпла.іган жо.і корссткііи 
Ш м іі Ін іяіц заманға дсйін ! гасырла иаііда По.п аи чтристік 

кллаганларды і іуіснодичсл ьлс[) мен аіплқтама 
^^В цр і.ім сн  жабдыктапін.

■ Іур іи  пк саяхатгардыи срекшс формасы смлік жсрлсрге 
мкму боллы. Алгашында кллада іүратып бай іректер 

^^■ Й м д іктср  к.а.ма сыртілнлагы ауыллы мскснлсргс шып>іп 
кейі 丨丨 іректе бү；і саяхлтта 丨 г іь ”  丨 геч>фафшиіык 

^ ^ Р У ；ісрі ксңсйе түсті. Мшіералды бүлақтар мсм храм- 
клсында казіргі санпториіілсргс үксас объектілср 
бастады, ал емдік жерлер жогары комфоргіы 

^ ^ р й ；і；фы мен ойын-сауыктың коп түрлілігімси ойгілі

ксздсрде ец ойіічілсрдеи Байсдегі (Ііаіас) Кам- 
^ І^ В іЛ.іі ы (кдзіргі Италия) шомылу орындары болды

КМхаііаларлап 6л с ка ри.млік проіишции.іарі^іпла оү.і kcj. ic 
( alidac (клзіріі Виіііи, Франция), Aguac I Iclvetic.ic 

Баден, Швейцария), Aguac Пегеиіі (клзіріі Banc 
Румыния), Aguac Solis (қазіргі Ваг. Үлыбритаиия) 

болды.
ІМ；іік жсрлергс сііяхатпсн коса, римліктср таулы. теціз- 

І^Віоуышіагы жер.чергс самар шегуді де үиагіы. Бүл гуркыла 
к*шаулы орын I Іеаиолитанлык бүіаздың үсгіи іс 

^ ^ ■ іс к ; і іг  жсрлср болды.
I  Рим империясыпыц қүлауы саяхатіиылар меп сапар 

^^В іілсрд іц  санын қысқартын жібсрлі. Op.ni ғасырда саяхат 
»Uly кцын. клыиыпан Оурып. омірге о іс қауіиті Поллы.

4 Ортагасырларла гуристік козпъчыс боесіщсіі түсгі. Іш кі 
■ В іи  іары гүрііқсь】3 коптсгсн жліці мсмлсксггсрдім күрыл)ы 
^ЦИіім соіуіі»! болмаган саяси кедергьісргс әксгі еоқты.
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Туристік саяхаттардыц үзак  ̂ уақыт тоқырауда болуыпа , 
коитеген ссбеитер осер етті, олардың ішінде: феолалдыіу 
жүйеге байланысты Нуропаиың коіітсген аймақтарындагы, I  
шаруашылықтыц күйреуі, бурышъі жол тораптарыпыц 
түіелімен жонс сол жолдар бойынлакы түису орындарьшыц 
жойылып кетуі, саяхатшыл ардыі{, қорғаныс дәрсжссініц 
төмснлсуі, сонымен катар көптегсл қалалардың күйрсуі. 
Ьі:щін замаішыц тск III жэне IV гасырларында қайталан діии 
іабьгму саяхаттары жандапып，аз уақыт іиіінде діии туризмпіц 
жақсы дамыған і үрінс айналлы.

ГІилтримдерліц Палестшіага саяхаттары біздіц 
заманпыіі 川 IV гасырларыныц озінле-ақ басталлі»!
И мпсратор Константин кезіі где Иерусали мде， дәлірек 
айткднда Иса пайғамбарлың табыты устіндс храмдар салынлы.

IV ғасырда қасисіті жергс қажылық буқаралық сипаткд 
ие болгаиы сонпгалыкты, табымушылар арасында ол жиілеп 
жай шетслдік туризм ретінде қабылдапа бастайды.

Бізлің зампнныц VII жәмс VIII гасырыпла саяхаітар діші 
мақсаггар ушіи қайта жаңадан басталды. Бүнлай саяхаітаріа 
кагысушылар әр түрлі суропачық елдсрдің түрғымдары болді.і. 
Олар Италия (Рим), Испания (Сантьяго лс Комгіостсла) жэне 
Невестина елдерііііц касиеггі жсрлсріне саяхаттар жасадьі.

Vff гасырда халифа Омар кезілдс Иерусалимді 
мусылмандар жаулап алады. Алайда, бул қажылыкты гоқтата 
қойғаи жоқ.

VII! ғасырлыц дерсктері бойынша, Исрусалимге 厂алльсж 
сііисконы 一 кдсиеггі Аркульф келіп, өзіиің саяхаты жайында 
ссгеліктер қалдырган.

Қажьыар Папестинага тек табыну ұшін ғаиа емес, 
соиымсн қатар ескі құнлы заттарды сатып алу үшін ле саиар 
шекті. Эр жы.чы 15-ші қыркүйекте Иерусалимде, қасистті 
Марияммыц шірксуі алдында жормецке үйыңцастырьшьш 
отырды. Кджылар арасында сауда табысты болғаны 
соіішалықты, қалада Генуя, Венеция, Пиза жэмс Марсель 
копестсрініц озіндік конторалары мсн бүтіішей кошелері мен 
қопыстары боллы.

Кджылық үніін сц қолайлы жағдайлар Абастар оулстінси 
шықк^ш халифа Ггірун әл Рашид (786-809) ксзіидс туды. 
Халифа мея император Үлы Карл (768-814) арасымла 
түсінуш ілік кдтьшастары ориатылып, опыц долелі ретіидс 
Гаруп ол-Рашид сыйлық жсбсрсді. Ол Үлы Карліа Иса
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ІМЙінм().і|)ДЫҢ табыты 一 Храмыпың жәие ең қасиеггі Қіи апыц 
MIlLiiaмрыныц кілтін сыйлайды. Бүл уақыттары Үлы Карлдыд 
Пуіірі.м і.імсп Исрусшіимдс қажылар үшін ариаііы қопак 
ftÿ lv iiii үи салыиалы.

I \|н>ііііда Үлы Карл пшіиіримдер үіпіи демалыс үйлерін 
VIII і.ісырдың озінде-ак садаырғаіі. Ксйбір серілік 
цуммд.ірдыц басты шаруасы иилигримдсрді коргау жоне 

мсиетті жерлерге жол жүру барысында 
НМііСЖінільілық корсету болды. Мунлай үйлсрлің бірі 一 

IStih ісішль шаткдлындағы пббатгыгы какла шідыі іда қүшак 
ш у і кнрсы алып、 акысілз нам, цирюльник жонс стікиіі 
^■ М в п ѵр ііі, жсміс-жидек, жаңғақтар үсьшып, аурулар үміін 
^ В ц км и с , æi мулдсм халсіздср үшін кдсиеггендірілгсн > ерлеу 
^ ■ М ІІ ル丨 ұсьшыіі отырды.

( )|)і ;і ғасырлардыи соцы мсн жаца замандарга дейін 
қозғалыстыц аукымды бөлігіи діни табыыу мен 

^ ■ Іс р с и гс іт ік  орталықтар қүрады. Онымеп қоса клйта орлсу 
^■Н іінлс копестср мел үсталардыц саяхаттарыныц маңызы 

басіайды. плайда олардың бір болігін ғаиа туристік 
жатқызуга болады.

I  Оріл ғасырларда адамдар коитеп саяхапай басталы, 
жолшыбай керуем сарайлардыц самы күрт оседі.

В^іідындіа қарапайым қоиақ үйлік объеюілер XIV 
озіиде-ақ сол замап үшіи огс жаіілы түнсу 

^^Мда|)і»ша айналды. К^онақ үи косібіыін дамуы， ьейбір 
^^К й р д а  XIV ғасырдыц өзінде қоиақ үйлсрдің қожайындары 

иехтарга б ір ігіп，оз успавтарын кұруына әксіі соқты.
丨 ец біріиші цех 1356 жылы Вснеііияда қүрылды Осы 

иехтар XIV гасырда Римлс, Сиякада, Флорснціі5 да да

i XVI гасырдыц скінш і жартысында танымдык. сигіат л бар

Ев п а р  жасала басталы, ал ең қгиіаулы ел Италия болды.
кобіне Испания, Франция жэне Герман чядаи 

[ілліктер кел in отырды.
XVI гасырдың сонынан Англияда "гранд-тур" ойгілі бола 

一 бүл ауқатты адамлардыц коптинсмткс са>хаіы. 
^ В |д  гурдьщ арқасъшда адамлар окуып бітіріп. Жерорта 

корігі, орксииеггің шыгу тсгіи көрін, сауапапып 
B ltVM iia мүмкіндіктер туды. Әлеумеггік күбылыс сиякгы 

дүпиеіс қаііта кслуі XVII ғасырдыц соцы мен XVIII 
басына жатады.
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> VII гасырда Ііурсшада "таза туризм" формасы паиルі 
болды. Бүл. К. Либерсліц айтуынша, танымдык, смдік немесс 
демалыс мақсаітарында саяхаггаушы гүліаларды қамтилы. 
Оган коса Ғ.уроғігща ліни сспімгс байланысты миграциялпр 
мен кѳнесгсрдіц саяхаттары белгіленіп отырды.

Ьүл кезеіѵдс адамдар үшін көлік түрі экинаждар болып, 
саихагиіыларга жағдай жасау максатымен ордайым 
ламыгылып, жақсартылып отырды.

Қыскл мерзім ішінде кол іктік кызметтіц коитеген түрлсрі 
паііла болып, жолдардыц тсхникачык жағлпііы жаксарты.чл 
Оерлі.

Жолдар мен колік күріиідарьшыц ламуы туристік 
мнгрііциялардыц іеографшілық шектерішц үлгая түсуіііе 
океліи сокты. Италияда достүрлі орчалықтар 一 Рим, Венеции. 
Флоренция жоие Падуямсн қатар, XVIII гасырда Неапольга дп 
кслушілсрліц саны күрг ості.

Ғуропадагы ец алгашқы қонақ үйлсрдің бірі 一 "IV 
Гснрихтіц о те л і"1 Іатгг қаласыпда 1788 жылы салынды. Оиыц 
күрььчысыпа ол кездер үшін ауқымлы сома 一 $17500 қаржы 
жүмсалды. Қонақ үйдс 60 жагылы орын болып, Нуроікииігы 
ең жақсысы болыи саиалды.

XVIII ғасырлардың іпегіііле Лиглиядан суразиялык 
континентке жааиіатын саяхаттар одетке айнала бастады.
XVIII ғасырдып екінші жартысында бүл козпілыскді 40 мыц 
адам жыл сайьш қатысыи отырды. Бүл саяхатгарға, 
атсиігандай-ак., аукдтты жас ағьиішындар білімін толыктыру 
үшін кдтысыи, саяхат grand-tour, ал щѵгысушылар tourist 
(турист) деп аталды.

Ьұл атау қыска мерзім ішіндс Францияда, ал кейіииси 
еурогіапыц басқа да елдеріиде kcjûhch тамыр жайды.

Аіъілшыидардың континентке сапарларымс» алыіілік 
іуризмпіц тарихы сгжсй-тсгжейлі байланысты. 1741 жылы 
а гы л и іын саяхатшылар тобы экскурсия барысында Женевадап 
Шамони гс дсйіи жетіи, соцгысы бүкіл Еуропада әйгілі болды.

Ьүл кезенде ш іы ііл ік гуризмніц дамуы Еуропадагы 
индус гриалдану жоісс урбаидалу ііроңестерімеи тығьгз 
байланыста боллы.

XVIII гасырда Шамомидс демалушылардыц коп болігіп 
қіиіалар мен опсркәсімтік орталыктардыц, кобіме 厂реции 
жонс A 11 гл и я 11 ы ц түрі'ы i ілары қүрады.
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ч v III гасыр Рессй курорітарының дамуыныц бірінші 
•іиі» мі І»ү i процесті бастаушы Үлы Петр I. Ол 1713 жылы

ч.ип>ік,тың алльшда минералы сулардыц і щслуі 
щрВІ^ін ін жариялады. Бүл мэселе бойынша 1719 жылы 20 

арнайы жарлық шыгын (Дохгырлык ережелер 
Л |Ы іш ；ны жарлы қ)э здравница мекемелерініц заіідык 
MW Ilic .iini(Ui;ibi. Бүл дата Рссеіі курорггарыныц тприхыпыц 

Гюлып саналады.
XIX гасырдыц жарп>ісына деіііп суроиалык, і\ризм іс к  

M B  ілм глрлық кел бетке ие боліьчы, ал оғап кдтысушылар 
жогаргы сыны и окілдері болып, сол ксзгі ьсйбір 

іуризмді "аристокраітык. туризм" дсп лс ггалы 
^ ^ В р іс  iiristocralique). Тек X IX  гасырдыц скінміі ж ірты- 

丨і"*а, әсіресе XX гасырдыц 20-жылдарынла туристік
o jrcpicrepre ұшырап, лемократиялаііа оастаіілы

XIX гасырла жоне XX іасырдыц бірішпі жартькында 
дамуы көлтегеи факторларіа байланысты болалы, 

шііііде ең мацыздылары мыналар:
Ь ко ик күрачдарыиыц дамуы;

(Місркосіптіц дамуы жоне оғап байланысты хшіь ктыц 
лсңіч;йініц жаксаруы:

КѵрГкииииіудыц ламуы;
НрЬс уакдіі ітыц артуы;
Н ц)ііімііыц моде ни дсцгейініц жогарьиіауы;
К у р п  ім жоміидсгі мсмлсксітік саясаг.

қүраддарыныц ламуы, әрине, турисгік қозга- 
Ш| иіггеисивтігі мен оиың кецісгіктік озгеріі теріѵ 
^■ ім а  сң басты ссбен болды.
В  бірінші темір жол жслісі Маіічсстер-Ливерііу;п 1825 
^  Лтяияда ашылды. Бүрын aiiTæiap шығындалагьш 
I j ip ia ,  ендігі жолы оркімнің жонс отс қі>імбаг емес 
^Е қр л ы  жететін болды. Тсмір жолдар барлык мсмлскет- 
B r v  іііапиіац клрқынмеи салыла бастады Олар туристік 
Ш сгы ң  кецістікчік қүрылымын жоне көлемін озгсріті. 
^ Н з  техникіісыиыц ламуы, осіресс желксмлі ксиелер 
К .  иарохолгардың қолданысқа envi контимеитаралық 

жпксарггы. /Ѵі лапт мүмггын кесіп о i у м фзімі 
ссс қысщфдьі，ол ^Іиверііуль-Мыо-Иорк трассгаі ыііла 

Бм>мъ1 20-25 күннеи, 1838 жылы 12 күнге, 1850 ж іілы  8 
і.іііігкл . 1883 жылы 6 күп 18 сағагқа қілскдрды.
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I Іассажирлік конгинентаралық тсціз саяхаітарымеп біргс 
еуроналық теңіздср, әсірссе Жерорта тсцізі мсн Ла-Маппі 
каналы бойымен саяхаггарга катысушылар самы әрлайым осіи 
отырды.

Огкеп гасырдыц жиырмасыншы, әсіресе отызыншы 
жылдары коитеген еддердің туристік картшіарыила слсулі 
озгсрістер пайда болады, бүл саяхаттар автомобильді көліктіц 
барлық жердс қолданыла бастауы пап туындайды. Мысалы. 
1938 жылы автомобильдср мен туристік анто-бустарда 
Швеііцаринға 762,2 мың шетелдік келіп, бүкіл піетслдік 
туристердіц 47,8% қүрады.

.Г уристі к белеет щіл і ктің  артуы саяхат бюроларыи і>і 11 

ашьиіуыиа оксп соқты, ал олар уақыт отс кслс, "туристік 
инлустрияныц" маңызды тірегіне а й н а л д ы .トІегізінеіі, сц 
мгіңызды да басгапқы нүктс 1841 жылы агьиішьш мүғалімі 
Томас Куктьщ Мидленд округіндегі темір жол комгіаниясыи 
Лейстер-Лафборо деген 18 км трассала мейрамлық поезды 
спгізугс үгптеуінеи басталады.

Томас К ук алгашқы болып, 1872 жылы қгиіагандарға 
жсрді айиальш ѳтетін саяхат үсынып, бүл турды индустриалды 
негізгс К.ОЙДЫ. Алгашқы 20 саяхатшы жсрді 220 күнлс 
айналып отті. Лондон мы ң кормелері мсн Еуропа қалаларына 
экскурсия жасаудап басіағаіі Томас Куісгың бюросы бірте- 
бірте іс-орскет сферасын кеңейггі: жаца туристік нарықтарлы 
игеру арк^ілы саяхаггар саиын артгырды.

Гомас Кук Егииетке, Палесгинаға, Л ҚШ -кд  түрақтіи 
саяхаггарды үйы мдасты рын түрды. Оның бюросы экскур- 
сангіарды орналастыру, жол сйітсмслерін және кезскті 
басьыымдарлы ілығарумен, жарнамалық компаниялармсн. 
банктік операциялармсн, ақіиа айырбасгаумеи аймалыса 
бастады. Томас Кук 1892 жылы кайтыс болды. Оның еңбсгін 
ұлы мен компаньоидары жал касты рлы. К^ізіргі уакьпта Томас 
Кук атындагы халықаралық туристік компания — барлық 
ко ігтнеигге гі туристік іс-орекетисм айналысатын әлемдегі ең 
ірі коммапия. Қазір "Томас Кук" комііаииясыныц 12000 
турпстік агенттіктсрі бүкіл әлемдс жүмыс істеіі， 20 млн 
туристке кызмет корсетеді.

Гомас К ук қазіргі замангы туризмнің исгізін кллауиіы, 
бірінші менеджер жоне туризміііп алғаіикы маркетологи 
болын там ыл ып, саяхатшыларлыц ұй ымластырььч іа j і
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м > згал ыста ры i ï ы ц тиімлілігі мсн мон ін ең бірінші 
«І4МІІ іуі ііігс іі адам болын саналады.

I «•рм.ніии, Швейцария, Франция, Италия, Чехияда 
курорггардыц дамуына байланысты, бұл елдер 

Диі імнмсн катар， Еуропада халыкаралык туризм 
ШНМГМн.і айналып отыр. X V III гасырдың аяғыпда, басқа 
iH jb v  Скі|)і.іп, әр түрлі максаггармсм саяхат жасап жұрісм 

|||ды туристер деп атай бастады.
Юм іг бірінші бірікксн оуесқой тау саяхатіиылары 一 

AMjlliUibiK ；u!brii клубы — 1857 жылы Лондонда пайда болды.
1862 жылы Туринде Авсіриялық алыіі клубы 

ル丨，кейінірек Италия刀ы к болып а тал ы н л ы .1863 
ІІІін гйңар клубы бскітіленсді.

КХ пісырлыц бірініпі жартысында халы карал ы к  жоме 
, • 鳴  іүри JM оз шеибсріне баскд да еллерді тарчыіі，онан ；>рі 

i flfcc;u I уристік сапар жслісіне жиі тарихи орыіщар мен 
ссксрткіиітер еигізілінеді. Хшіықаралық турисгік 

Л іі іі.ім Пасым Koiiinüiiri бұл ксзендс Еуронага келеді.
Дүмиежүзілік соғыс халықарсілық туризмнің колсмін 

^ іс к^ ір іты . Соғыскл дсйіигі туризмиің ДСІІІ^ЙІІІС 40-шы 
gtflt соцында ғана же.іті. Соғыстап кейіигі ксзеидс 

с.імхаттар А Қ Ш  пен Каііадада кец тарай бастады. 
■^ілдьщ  шілдс айыман бастап шетелдік туристердің 
g i r i i  Оаруына ресми түрдс рүқсат етілді.

к;иіргі жағдайындағы туризм X IX  гасырді>ің 
и;ійііа болып қүрьиіса, о;і XX гасырлың екінші 

гана шынайы интенсивті дамуға и с больш, 
ivxi іология, қоғамдық қатыиастарді>ің шаі і 山 ац 

Ь н  мтар келіп XX ғасырдың феиомені атагына ие

bpi.li щи КСРО-ла туризм i fin дамуы Ресей мои буры нгы 
ш и ы  гуризмнің даму этаитары ұлтгық туризмнің памла 

[{цілі.іігііісу. ламу жонс кемеллену процестеріігіц сатьісы. 
PH 5 этап керсстігігем :1 )акартушььчык (1890 жы.на 
_■) косіпкерлік (1890-1927 жж); 3) үйымластыруі!11»ілық- 
ІКтампін (1927 Ж.-1960 ж. соцы); 4) окімшілік-норма- 

Щ 96с)-1990 жж.); 5) өтпелі (1990 ж. бастап).
^ейдс туризмііің иайла болу уаю>іты жөніндс бірлей 

lU ii ле келген жоқ.
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Мүмкіи. оныц лаімуының алдынлагьі жайт XVIII гасы 
лыц басы на жатады, бүл ксзде Петр I 1718 жылғы I 
акпандаіъі жарлыгы бойынша. Ресейлегі олкетанулыц негі и 
кл-іады. Бүл жарлыгында барлык к^иықты табылгаи ч 
пемссс ашылыстар жопінле хабар берігі отыру ксрск і і 
айтыллы. Ко іі ұзамай Петербургке шіғаиікы олкстаи 
мүражайы — кунсткамера ашылады. Петр I о л қызу саяхатпі 
слі. 1697-169S жж. өзііідс, ол Пуропа Гюйымен озініц біріш 
саяхатьиі жасагаи. 1716-1717 жылдары Іістр I Голлаиди 
Германия жопе Фрашхияка екі жыллық саікір шскті.

I Іа т к и іы қ  Рссейлс» смдеу мскемслеріііін алгашк.ы лпм 
ксзсці X V III глсыргл келеді. Оныц күрылысын 1713 жы;і 
Gacratan Петр 1 болды. Коне орыс курорггарына жататыны 
Кавказдыц гузды сулар курорты (Пятигорск, Кисловодск 
Ессентуки, Желсзноводск), бүларға 1803-іиі жылы-ақ жшш 
ресейлік магынала атак. берЬігсм.

Нсгізінен, Рсссйлегі саяхат сүй】 іііггердіц ец біріш і 
клімкоршысы Екатерина II боллы дсп сссптсліпсді.

1775 жылы Екатерина II Рсссй бойымен таныс 
саяхаггары доуірін ашты. Князь Григорий I Іотемки川 ііі 
үсынысымеп Ккатершіа II уозірлері меи шетелдік смшілср 
іімисрияпың бүкіл батыс бөлігім кесігі отіи, Днепр өзсі 
бойымен жүзін, салылып жатқан Херсон жәие Севастонол 
қалаларь川  коріп шықты.

Алайда, зерпсулерлің көбі үйымдаскли туризмиіц басі.и 
1777 жылга 一 Мәскеудс Псньямин Г е т ііс іп ііц  "Ботеіі елі 
коздслетін саяхаітыц жоспары" атты басылымымың жылын 
балаііды. Себсбі бүдан ертерек Рссей бойымен исмесс шетелі 
жасалган ко;игективтік саяхаттар жонінде ешқаидай қүжагты 
дәлелдер табылмағам.

Генштіи жоснары жас дворяндар кіш іпр ім  тобыньп 
иеміс, итальян немссе француз упивсрситсттсрііііц біріне "жа 
адамііың игілігі үшін кажеіті жәнс пайдалы болуы мүмкіі^ 
нәрселерді үйремулсрі" үшін саяхатын қарастырлы.

У 11 и вере итеітсрл і коргенисн кеіин Швейцария，Италия 
жәпе Франция бойымен өтетін мариірутпен ол елдердің onepf 
мсн фабрикалық жүмысыныц күрылымымен танысу үшін 
жүріи іііьну козделді.

Кл*гысуiньиіардыі[ оркдйсысы Геншке шараны үйымдас 
тыруніысы рстіндс контракт бойыіпла сыйакд>і толеугс 
мінлстті еді.



К>ігііій болса ла 13. Ге川т і ц  .'жоспары" XVIII гасырлың 
»іцм іиирегіхдегі шетелге үйымдастырыл каі \ турнсгік 
І^ Н т іір  Гнніынніа еіі шіғаінкы усыпыс еді Әршіс, мүнлап jc 

im i м ал?ашқы жарріяламасы ла осы "Жоспар боллы. 
сілтсгіштерділ ііаііда болуы — Рссеііде XVIII 

соцьіііда туризмніц иаііла Гюлуыпыіі долслі 
РУічмі.к' сц алгашкы турисіік үііымдар Канка ииі қүрыялы. 

» » • ісгімде ксздейсок, жагдаіі емсс, конс ;и)>ір;іср;ііц 
I .інк.гзга саяхатшылар кслуші еді (Хіарды оглнс 

ің  бастысы, порітык. кяьіалар боллы Кавказдыц 
кллалары: Біітус (Ьату.ѵпі). Фазис (1 Іоти), ІИомос 

|і|>а). ГІитпус (Пицунла), Тр ⑴ лиф (Гаіра). Ь*па 
писк), Горгшшия (Анаікі)， Дноскурия (Сухуми) 
І.ң когі барылатыпы Фазис псм Диоскурмя боллы. 

|йі;ісырларда Кавказ аудандарыпа кеңікси саяхап aj) 
олардын мақсаггары тек діни жопс сауда болып 

м:і", танымдык мақсаггар да козделсді. Олар үш ііі 
^ерусіі жолдары салынлы Олардын бірі "Индиига 
|мсм коне замаішарлап бсрі бслгиіі. Бүл жол K;ipa 
Ж*ііалауыііа]і басталып (клзір Сухуми аудамынан), 

[|коі;піарын кесіи отіи, Албания арк^иіы (Әзірбамжан) 
|ди)іга алып барды. Әрмения, Әзірбайж;ім, Дағыстаи 

»にндың баска да жсрлсрінде тр ан зтт ік  жо.члар 
|Конак үйлер мсн ксрусіі сараіілар салыплы. 

жылы Тифлисіе Каьказ жаратылысіаиу қоіамы 
Рсссйдс алгаш ш іы ііл ік клуб ашьыады. Ііүл клубтыц 

Юпысушысы ойгілі Кавказ зерттеушісі A.B. IІастухоіі 
||)Миң атымсп Э.іьбруста 500 м биіктікте орн;иіаскаи 
き - Пастухов панасы апиіған.

жылы Тифлисте сц алгаш реі Канкан бойымен жо.і 
рі жасалып, суреттер меи каріалар безеилірічлі.

қүрастыруиіы E. Bcii;it'ii6ay\i кітабында Канкан 
толык. сииагіамасып жасап, то» ыз маршрут 

fu  Пасты қоиыстану пунктсрі, қалалары，габипі жонс 
^ксргкіштердіц сипатгамасьш жасады.
• з с і ід е  Рессйлс іиігашкы туристік фирмалар паііла 
Осьиіайша, 1885 жылы IlerepGypj'rc Леопольд 
мң көсіпорны ашылады. Фирма туристсрді саяхаг 

Віірлык корікті жсрлсрмсмі таныстыруіа міндетгсплі.
^ ізсырдьщ соцыида рссейліктер арасында екінші 
цул.ni 一 К,ырым ойгілі бола бастайды. Ол кезде
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Қырымның емдік климаты дсмалу жүйссінде ауруы б 
адамдар үпіін о іід ы  және шииалы кдсиетгерге ие болды. Ос 
кдсистіпе байланысты Қырым Рессйліц ең көп барылап 
жсріие айншіды.

80-ші жьиідардыи соцыпда Ялтада "Табиғат, таул 
туризм жонс К.ырым тауларын сүйгіштердің үйірмс 
ашылды. Ол туризм мси саяхатгардың дамуына ком үл 
қосты. 1890 жыллың 25 қацтарьшда о ііы ң  негізінде "ІСырі 
rav клубы" қүрыллы.

К^фым мсп Какказлың түзлы суларымем катар，Сочил 
де атағы әйгілі бола бастаГшы, онда 1909-иіы жылы алпі 
пансионат қүрылалы.

Іімдік гуризммен клтар, X IX  іасырда Рссейдс 
туризміпіц ролі котсріле бастайды. Оныц басы оіке 
гасырдыц 20 жылына кел ел і, Кавказлыц Эльбрус пси Казб 
шыңдарымел байланысты. X IX  ғасырлын соцынла Рессйлі 
калаларыныи, ішінде туристік шаруашылыгы дамыгандары 
•Гнс|ѵшс (Тбилиси), Баку, Ереван, Владикавказ, Пятигорс 
Кисловодск, Батуми жэне Кутаиси болды. 1890 жы;і 
Одессада Қырымдык тау клубы күрылды, кейін Қырымды 
Кавказлық болып аталынады.

Осылаііша, X IX  гасырльщ соцыіща — XX ғасырдь 
басында Ресейде кейбір еуропалык мемлекспср үлгісіме 
алғашқы туристік үйымлар қүрылып, Кавказ, К.ыры 
тауларымсн танысу, зерпеулердіц басын ашып бср/ 
Олардыц іс-орекеггсрі кең канат жаймаганымсн, туристі 
жскурсиш іы қ жүмыстың түрактауыма ссптігін тигізді.

X IX  гасырдыц екіиші жартысында Рсссйдс б ірқаг 
туристік жәіге つкскурсиялық қогамдар ііайда болады. Оларды 
мүшелсрі тек өз олкссініц табиги байлықтарып оздсрі зертге 
кдііа қоймаіі, соиымен қатар табиғатгіеп қызьгғушылар үші 
зкскурсиялар үйымластырды.

Коісріліске дейінгі кезецнің Рссейдегі ец бүкяргиіы 
сипатты туристік үйымы Орыстыц турииг-ісчубы болды.

Бұл юіубтыц пайда болуыпыц себебі X IX  гасырдь 
соцынла ксцінен тарагам екі дөңгелекті велосипедтер болді 
олар сол кезенде қозпиіудьщ жайлы құралғлип айналып, үз;і 
кд/іа сырты серуеіщері үшіп жиі пайдаланыла бастады.

Біртіндсп Орысгьщ туринг-клубы Ресейлік туристе 
қоғямына айналып (РТҚ). іс-әрексті болімшелсрі арьсыл 
Ресейдіи коптсгсн аймақтарьша дейіи жетіп <гп>ірдь
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|НВ|ММҢ Оасты мақсаты жалпы туризммің /коне 
Ц^ВЦИолпк іуризммің дамуына комектссу боллы. РТК, өзініц 

巅іш ір ы іід а  5 мың аламның басын косты.
(Н м i.iiuiui. Рессйдін тау коғамы жопе туристер кооімы 

I Іетсрбургте， Москеуде, Влаликавказда. ГІяти- 
нВМйв, < очиде, Верныйда Рссейліц туристер қогамынын 

болды. Опы қүрушылар олсмге ойгілі пиіымдар 
•гЦ> Амѵіміі. В.И. Вернадский, П.П. Семсі іов-Т янь-1 Qa і !- 

С н т л ч ъ ш .
^В О І жылы Москеуле Орыстың тау коғамы ((УГҚ) 

^ ^ В | | і ,  омың Владикавказ, Пятигорск, Сочиде болімшелсрі 
►"і ‘ім ііьш  мақсаты таулағы, осіресс Кавказдағы 

^^^■ Я рл іл  ламыгу сді.
• •И Г) ж ь и іы  К а в к а з д і л ц  К ,а р а  т о ц і  і ж а і ш і а у і .і н д а , С \  ч м д с

і.»у юіубының болімінесі жүмыс істсй басталы.
• ••I» уиқі»ггга туризм мсн ж скур си ял ар д ы ц  жащі \й ы м л ы к

гМмрми іздеу басталды. Кейбір мексмслсрле кдла 
MS жскурсиялар мен туристік жорықтарлы откізугс 
М  (ііілімшелср ашылды.

І^ігшіікі.і.іардыц бірі болып бүл жүмыстт>і апірту іс іи іц 
комиссариатының мектептсн тыс болімшесі 

^^^■ÿu fipoc) 1917 жьиіы қараша айында бастады. Омы H.K. 
Оаск^рды.

^ ^ И с с і  ік Ресей кезіндс жаппай туризмиіц дамуына ^лкси 
iiim œ H  В.И. Лениннін озі коль川 қойган декроттср 
I  жскс гиіганда: 8-сағаггық жүмі»іс күліп екгізу, 
ІИ  лсмалыстар, демсаулық сақтау жоне курорттар 

.1 күру (наурыз, 1919 ж.), сондай-ақ демалыс үйлерін 
_Іпкш р, 1921 ж.).

жіалдыц наурызында В.И. Ленин "жалиы т  мле- 
м;щы:у1ы емдік орындар” туралы декреткс кол койып， 

Щик туризм мсн ишпалы бүлақтарга, ү й і>і мдасты p i>i j і аты и 
^ ік  іпілардыд дамуына септііім тигізді.

^ ■ 2 0  жіллы Наркомпрос жаныида Бірлескси лскциялық- 
^ ^ ■ р с и ^ і л ы қ  б ю р о с ы  — Қ с із ір г і т у р и с т і к - э к с к у р с и я . іы к  м е к е -  

бсйнесі қүрылып，максаты 一 пролетарлык. т>ри：ім 
к урсишіардьпі кеңінен иасихапалуы болды.

ХЧ гасырдыц 20-шы жылларыныц басында призм мсн 
І^Н ф сіп іга  дегсп қілзыгушылық арта бастады. Экскурсия-

гщ, слпарлар мен саяхапарға мындапш жүмысшылар 
■ а  бастады. Солайша, Наркомпростыц тск бір экскур-
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си ялы к. секциясы 1921 жылы ай сайын 400-ден астам топтьгқ 
экскурсияларды откізіи отырды. 1923 жыдцыц ѳзінде Нарком
прос жоне мектептен тілс жумыс әдістеріиің Институты 
гурисгік топтардыц (2,5 мын) окытушы топ жүргізушілерін 
окы гіы , Пілім беру ж \йесін ің  баскл клладагы жүмысиіы- 
ларыпыц он күпдік семинарларын оч'кізді.

1 Іарком и росты ң Орталық үйіндсгі экскурсиялық 
үйірмолсрі мен семинарларында жоне оның Мәскеудсгі 
аудан іы қ  үйлеріндс мүіалімдср мси комсомолдык, бслсенділср 
би іік і ілігіи арітырлы. Олар，пегізінде, кеңестік туризмдегі ең 
бірінші косіптсигеи кадрлар болып саіістды.

20-шы жылдарлыи басында туризм ічюграфиисы к.үрыла 
бастаііды. 1918-1920 жж. жорықтар мен сакарлар локальды 
түрде Мәскеу жонс Петроград губерли^иіарыиың ішінде 
орындалды, ал 1921-1924 жж. туристік сапарлар оларлыц 
сыртына шегілс бастады.

Косіби Одақтар, BJIKCM жоне Наркомирос 1924-1928 
жж. слдегі гуристік-экскурсиялық жүмыстыц жетекиіілерінс 
айналы. ВЛКСМ туризм бюроларын комсомолдық 
комигсітср жапыніш  ашты. Бюро алдьша койыліан мақсат 一 

жсргілікгі мбүқара;іық саяхаггар қогамдарына" комсктесу,
- аиықі aма;іық-иүск^уuіььіык  жүмыстарды жүргі jy болды. Бұл 

бюролар мацынан келссілей секциялар қүрылды: олкеіапу, 
лагерілік, үзақ, қдла маңайы туризм бойыиша.

1927 жылы бүкаргьіық туризмніц Орталык бюросы алгаш 
рет ецбскіпілергс слдің алты аймагы бойынша 39 маршрутты 
үсыну аркылы туризм мсн экскурсиилардыц геогра<|>иясьш 
кеңейге түсті. Бү.ч алты аймак мьпииіар: солтүстік-батыс, i 
Орталык онеркосііггік, Орта-Волпиіық, Уралдық, Қырымдық, 
Кавказдық.

ГІионер лагерыісріиіц ішінде әйгілісі 1925 жьшы 
күрьиіган Аргек болды. 1930 жылдары Кецес одагағща 
гуристік қозпиіыслен жылына скі миллиомнан артық алам 
қамтылды, оларлыц кобісі Қырым мен Кавказға барды.

1937-1940 жж. туризмніц к.үрьиіымыныц кешенді қайта 
үй ым  ̂іасты рыл у ы өткізіпді. Оныц иегізіпе капитал с<иіыным- 
дарын, кадрларды， рекреаңиялық іс-орекет гсографиясын 
кдтац мемлсксітік-иартишіық жоспарлау алынды. Жосиарлы 
туризмлі іскс асыру ВЦСПС-тің 25 туристік-экскурсиялык ] 
б а с кд р м а с ы и а ,16 17p и сті к - э кску рс и я л ы к  б ю р о г а , 165 
гурисгср үйіие, 50 турб аза ға ,12 туристік конак үйгс, 24
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• і.іиионарлық л а ге р ь гс ,19 тури cri к-ал ы і и и истік npt юткс 
«(»не жүздеіеи маусымлық шатырлық түрақтар мен 
кі*чііимггсрге жүктелді.

Үлы Оган соғысы жылдарында туристік-экскурсиялық іс- 
І»|кксг түгелімсн токтатьиілы. Соғыс аяқтаиганпан кейім 
ісүйреген хшіык, шаруашылыгымсн кдтар, іуристік-зкскурсия- 
ЛЫК. мекемелер жүйссі лс қшшыиа кслтірілс басталы.

1950 жылы Москсулік туризм клубы ашьиіьш, кей і и нен 
_ ル іің саяхатын оз күшімсн үй ы мл а сты раіы н турист ердің 
(іріалыгы болды.

i 1965 жылы барлык одақтыц рссііубликаларыііда жәие 
копгсгеп авгономдық республ и каларла, олке.іер мсн 
ііГіліастарда туризм мои жскурсиялар боііыішіа кснесггср 
|Йымдастырылып, жаца туристік мариіруттар қүрастырылып.

Атаи айтқаііда， 1960-шы жылдары сліміздс тур‘ізмлі 
Jjâm.iKjgj қызмет ететін үлкеи оір салага айіііиідыр>ггі 

| и к і і іи ш і ік т е р  т у д ы . Т у р и с т і к  с а я х а т т а р  к с і і с с т і к  丁ү р г ы н -  
іыц ең сүйікті демалыс түріне айналды.
XX гасырдыц 60-шы жылдары косіподақтарлык туристік- 

ісурсиялық уііымдары 13 мыцнан астам сызыктық, 
;рлік, радишідық маршруттар күрастырды. Бүкі.'іод<ікті»ік 

жергілікті маршруттар бүкіл елді қамтып, Кецес 
гыныц сц қызықты кяпалары мси жерлсрімси таиысуга 

|||с ііііі]й іік  бсрді. Олардың іиііндс бірегсй к>!Ыіі Парылатып 
Цср 一 Камчатка, Курилдық аралдар，Франц Иосиф жері 

v б .
[80.ші жылдары туризм жүйесіпіц ксмсллснуі жалгасады.

жьиідардыц бір іш ііі жартысында ксцестік кәсімол іктпр 
：i ік-экскурсия:іық істің сәтті гіерспектившіык ；іамуы 
миі ецбек сіцірді. Оныц 1990 жылга дейін кемсллспуіғнц 
сызбасының негізі жасалды. Бүл，әрине. матсршиідық- 

ік.иіык базапыц қайта жаңартылуын ла қпрастырлы жәнс 
ик-экскурсиялық мекемелер торымыи ары і^ірай 
іы ііды қ кеңеюі мен кадрларды дайынлау, сонымеп кдтар 

мен экскурсиялардыи нотижслілігін артп»ір^ да 
ільі мәселеніц біріне аймачды.
-70-жыллардым іиегінде КСРО-лапл туризм хіѵіыкка 
корсетулің ірі сгиіасыпа айііальш, халық пкіруаімылы- 

ор түрлі салаларымси гығыз башшныста болды.
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Гури зм шы нымен де бұкдралық сипатқгі ис боллы. 80-90 
жж шегііщс КСРО-ның территориясында 800 туристік 
клубтар，40 мыциан астам қогамдық комиссия іс-【)рекет етіп, 
оларлыц жүмысыиа 700 мығщай туристер кдтыстіл.

Туризм меп экскурсиялар бойынша орталық кеңес 
аізтогуристер үніін бүкілодактьгқ маршруітар үйымдастырлы. 
Жолла.\!：ііа турисгік кемпинітс жоне қоиак үйде ақысыз 
аігготүрақтард w қолдану, тамақтану жәі іс экскурсиял ы к  
қызмет спді. 1935 жылы осындай 5 маршрут кызмет етгі, олар: 
PocTOB-Hîi-Доиулаи Әскери -• Г рузи ид і к жол дни Гагрлга лсйін: 
Смоленск-Кисв-Львон-Карол ино-Бұғаз; Москсу-Харьков- 
Алуигга; Н онюрод- П сков-1 Ьірну: Ростов-na - Дону—Нал ьч и к - 
М ах;ぃi кал а-Дс рбенг.

1985 жылы Кецсс Одағында 17 атаулы мартрут Алтайла, 
Оңтүсгік Уралда，Солгустік Кавказда, Закавказьеде жопе тагы 
баска аймактарда жүмыс істеді. Віркдтар жерлерде 
велоѵіариіруггар пайда болды. Иркутск ксиесі Ольхон аралы 
бойымен. ал Ленишралтық ксіісс Карельдік мойиақтын 
колдсрі бойымен, Қазак. кецесі — Қарқаралық таулььорманды 
оазис бойымен велосипедтік маршруттар үйымдастырлы. 
Пензалық, Пермлік, Гурікмеллік және басқп да ксңестер 
жосиарлы Белосипедтік туризмді дамыта басталы.

Жергілікті жоспарлы маршруггар қатарыиа коліктік 
саях：птар да жаггы: тсплоходтык (озешіік жоне тсціздік), 
темір жолдық жәнс авиациялык..

Озен кемелсріндегі саяхат Кеңес Одагыныц барлық басты 
озендерімел өтті: Волга жонс оның салалары — Кама мен 
Ока. Солгустік Двина жопе Сухона, Онеждік жэне Ладождік 
коллерімон жэне Нева озенімен, Томенгі Доп, Днепр мсіі 
К иентен, Обь бойымен Новосибирскіден Диксонға лсйіп. 
Лена бойымен Усть-Куттан оныц Лаіггевые тсцізіне қүяр 
жеріие дсйін жоле Амур бойымен Б;/ат»ещенскіден 
Ииколаевск-на-Амуреге дейіи.

К;іра теңіз бойымен тсңіздік экскурсиялар да 
үйымлас гырылды: шыгыста Жапон жоне Охот, солгустіктс 
Ақ. Ьареші жоис Карск геңізлері боііымен.

80-иіі жылдары 150-дсн астам өзендік және тсңіздік 
теллохолтар жыл сайын туристік максатга қолланылыіі 
сугырды.

Жоспарлы темір жол саяхаггары 60-иіы жылдардыц 
басы нам бслсемді дамыды жоне 80-iui жылдардың соңына
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к;ірай бүкі;і рссиубликалық өлкелік жәтіе облысгық туризм 
Гіпйынша кеңсстерініц темір жол көлігін қолданаіьш 
м.іріируттары болды. Бул мақсатгіеи арнайы туристік- 
•кскурсиялық Ііоездар — атаи айтқанда, дспсаулық поездары 
" 1>і4ллы. І986 жылы 2600 туристік-экскурсшиіық поезд 
болды.

Темір жол маршруттарьшың оағдарламасы қүрастыр)»іл- 
ііімлн экскурсиялык орталықтар арасьшда жүру мсзгілі түнгі 
ункытка сойксс кслетіндей қүрасіъірылды.

' 80-іпі жылдары ()уе туристік маршруттар ла бүкаріиіық 
іи іі ггкд ие боллы. Статистикалык корсеткіштер бойыпша, 

Кл іи іар  меп аудан оргалык.тарының 160-там астам саяхат 
экскурсия бюролары авиация қызмеггерін жосміарлы 

^ К и с г ік  саяхапарды үйымдастыру үш іп колдаиғап.
L Жоспарлымеи катар оз күіпімсн үйі>імдастырылгаи 

I *м де дамыды. Туристер оздігімем демалыс күнгі 
|)ыгыиан жоғары кагегориялы к.иындылыкгы спортгық 
рыкларга дейін оздері құрастырып отырды. Статистика 
^Імсттері бойынша. демшіыс күнгі жорыю’ар мен кои 
Ъ  саяхатгарга 80-іиі жылдары 20 млн кецсстік азамаітар 
Кггь].
1990 жылы мКСРО гуристі" бслгісі 250 мыц туристке. 

Hw бойынша спорггык разрядтар 80 мыц туристке, спорт 
ері атауы 124 туристке берілді. Миллиолнап астам окушы 

рстік жорықтарға клтысты.

КОРО-ныц баскд да аудандары сияқты, Клзақсташаа да 
« im  с к и і п д і  і  ү рд с д а м и  б а с т а д ы .

К;гзақстапда туризмггіц ламуы X IX  гасырда жсргілікті 
пймақтардан келген әуесқой адамдар жалғыз басына 
тон түріііде экскурсияларды, жорықтарды жәпс кор ікгі 

■ кг  серуелдерді өткізе бастады. Ал ондай корікті жерлер 
^танның таулы аумақтарында коп болды.

[XIX гасырдың басыида-ақ Верный қаласьшла Орыс тау 
—ыііыц болімшесі ашылып, 1927 жылгл лейііі іс-орскст 
(һル* болды. Жстісудыц ең бірінші туристі дсп казак

A.B. Хорошхинді айту га болады, ол Іле-Алатауьтьш 
і»кі ірлерімеи кол саяхат етіп. 1875 жылы оныц ец биік 

Тал гарды бағыилырука эрекет жасады. Алайда. ол тск 4 
Ьстрлік биіктікке міыга аллы. Таулар Верный капасыпыц 
^ р н  тургындарын озіне тартты， бул агым да окушы
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жасгар мсм интеллигенция улссі коп болды. Мұндай 
жорі.іктарга Всрпыйда тур» ai і Лен Толстойдыц нсмерссі 
Михаил Сухотин дс клтысгы. Тау лнжснсрі К.И . Богданович 
окушылармеи жергілікті іиаткіиіларга зкскурсиялар үйым- 
ласгырлы. Олармен біргс Мушкетонтың баласы лі\ барым 
отырды. Вермыйдыц ойгілі агаш уста с ы П. Зенков Алма- 
Лрлсаітш і Жусалы Кезең асуы аркылы Үлкеп Алмагы кѳліне 
лейін (m i.

Әліби Жашеллиіі 1910-1912 жылдары таяу "жср дүииссім 
айналып отетін" саяхатьш жүзеге асырды. Бүл саяхаітыц 
мақсгпы — озініц биііміп арггыру, әуссқой аламныц 6асқ*і 
сллсрмси танысуга үмтылысы.

Ең аткш іқы  пускаушььчарлың бірі Г.И. Белоілазов 
болатын. 1925 жылдыц жазі>іпла ол әскерге шақырылатыи 
жігіггсрмсн /Члматыдан Ы стмқ колгс дсйін жаяу жорық шскті. 
Ол басқаріан жас туристер тобы Озерный, Ақсу асуларын 
асты. Чон-Ақсу озені бойымен Сазановкага (кдзіргі Ананьсво) 
дейіи түсті.

Г.И. Белоілазов Алматыііыц 10 мсктебіпде денс 
川 ьшыктыру мүгалімі болып жүмыс істеген. Озіиіц 
оқушыларымеи ол жакьш жатқаи шатқіиіга жиілеп іиыгып 
отырды. 1926 жылы жазғы деміиіысынла ол қайтадаи 
окушылармси Ыстық кол жағалауларына сапар шскті. 
Біртіндсп секция жачпы қалалык масштабкд ие болды.

1931 жылы рсспубликамыздьщ астанасынла Жетісу 
іубсрниялык мұражайы жанынан ІІролстарлық туризм мсн 
экскурсиялардьиі бүкілодақтық қогамыньщ бастауыш үйымы 
ашылды (ТЭК.Ѵ). Оның құрамьиіа 10 алам енді. Онып 
белсенділсрі арасында Г.И. Белоглазов, В.Д. Городецкий,
H.H. Дублиикий жәііс тағы баскдлар болды. Олардыц 
бастауымсн Қазаісгық олкстану кецесі қүрылды.

"І'уристік актив күиіімен Горельник шатқалында туристер 
ушін тау лашығы (үйі) күрылып, 1936 жылы 50 орынды 
••Горельник" туристік базасына айналды.

1936 жыллыц қыркүйегінлс ТЭҚҮ жабылыіі, оныц 
орнына косігюдақтар жанынан үй ы мдасты рыл гаі і Қа іактыц 
іуристік - экскурси ял bi қ  баскдрмасы (ТЭК) ашылды.

1955 жыл ы /Ѵчмагыда " И і пурист•’ Бүкі;юдак.гы к 
Лкциоііерлік когамныц қазақстанлық болі.ѵппссі а ілы лды .1956 
жьшлыц 12 мпмырыида Алматьиа 25 шетелдік турист ксллі, 
келесі жылы олардьщ саны 157-ге жеггі, ал 1971 жылы 丨
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К;і іақстан 8 мың алам клбіллдады. 1995 жьиіы ор түр.іі 
Впрден келген туриетсрдіц саны 28 мың адамга, 2001 жы.іы 
1 2507 адамға жеггі. 1991 жылы қоғам пҚа:тқстаіі И іітурисгім 
удггык компаішясіл болыіі каіі га күрыллы.

1965 жы:п»і Качаксгап Рссиубликасынмц туріпм мсм 
Вскурсия одағы үі*!ымдастыры;шді,і жоне 5-оГ>лыстьіқ олак 
” 1%ілалы: Ллмаіі>і облысьтпда, Шыгыс К;ііакстап, К;іра- 
Вилы, Орал жәнс Ш ы м кст. облыстарыила, сопдаіі-ак. иу.і 
ввлыспфда экскурсия бюрошры ла іиіплллы

Республика»іың оте корксм жсрлсрінде жлңп турисгік 
■b itiap  с алы на бастайліл: Баяпауыл 一 Павлодар облысьшдагы 
Ж йтбай колініц жағасьшда, Клрклралы - Караганды 

ысыныц тау-орман коішіды сілқйбыііла, Ллтай-коііпау —
• ыс К^зақсган о6л».ісы Бүқтырма су к.оіімасымьщ 
сында, Алтын бор — Кокіпстаудып тпуларынла, К^і іақсіаи 

ic гік базасы 一 К.ырғьгзсіаида Ыстілқ-Кол коліпіц жага-

іуризм н ің  дамуына серпінді күш берген "Нллсгі туризм 
мкс курс иял n рл ы н ары клрай дамуы жоіііплсгі шаралар 

кдулы боллы. (1969 ж.). К;ізақсганда туризм жоме
І、сиялар бойыиша жаца облыстык кецсстер, жскурсия- 
бюролар, саяхат жопс экскурсия Пюролары іппыла 
Ы Мацызды орыилы рсспубликадагы туриш піц  
іалдык. базасын күіпсйту бойынша iiiapæiap 一 жаца 
ік  базалар мен қонак үіілсрді салу，оларлы рссгорандар, 
*ггрлар жонс басқа да модеии жоне гүрмыстық 
Ггсрмен жабдыктау аллы. 丁уристік қүрал-жабдықтарды 
беру орындары, моторлы клйық стапциялары, мамаіі- 
автобазам ар ашылды.

іл іц  бас каласы Ал маты да туризм  кдркьш ды  гүрде
і.і 1959 жы лы  облыста иА;імггі.ы” гурбп і;ісы аш ы лы п, 

ыц сыртыила орна.іасп»і. 1972 жылы Ал маты га жакыи
I tuirap ауданымыц Горны й салоиол ауыльш аи ж огары - 
иЛлматау" турбазасы ашылды. 1970 жылдпп басгап 
4 іы к  автобаза кгшамыц жоне облы сты ц тури ст ік  
рына кы зм ет корсетін  келслі. 1975 жылы биіктау.ил 
ыиы "Медеу" салы шалы "Мсдеу" жоне "Алатау” атгы 

К конак үіиіер дс салына басгаліл. Алайда, мүиың 
р о：!І де ж е т к іл ік с іі еді.
{) жылы А.'іматылык гурмсгерлің кциіалық клубыпың 
ері бойыпша, кдлада 100 шакты туристік секшіялар，
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7 туристер клубы жүмыс істеді. Туризм мен айіииіысатын- 
дарлыц саны 213 мыц адамнан асты (Алматыда бүл кездс 900 
мыцдай түрғын халық боллы).

Тау тур іпм ііііц  техникасы бойынша, жарыстар одеткс 
аііналып, туристік слеттер， гуристік кегитер, "Турист кү ііі" 
мсйрамдары жыл сайын Горький атындагы модсниет нем 
демалыс Орталык паркілде үйі>імдасгырылыгі отырды.

1988 жылы КСРО-ла туризмді баскдру қүрылымы 
о^гереді. Туризм меп экскурсиялар бойынша кецестердііі 
орріьша гуристік-^кскурсиялық бірлестіктер (ТЭБ) террито- 
ринлық приніш пкс байланысты қүрыла бастайды.

Басқа ресііубликшіардағьшай, Қазақстанла ТЭБ-ге бүрь川 

кеі іссіср ба с и і ы л ы п>і і ід a ғы туристік косіиорылдар меи 
үйымлар епді (турбазшіар, комақ үйлср, кемиииітср. тамак- 
таидыру косігюрыпдары, автобазалар жәис т. б.).

Туризмдс басталғаи кдйта қүрылыс туристер клуб- 
тарьшың қаржылаіідырылуын бірден қысқартып, ксйіннел 
оларды шаруаигылық ссепке өткізлі. Олардың халықтыц 
дспсаулыгын жақсаргуга бағытталган іс-орекеті ііашарлай 
бастады. Жорықтар, слеттер мен жарыстардың ұйы мдасты- 
ры.чуы сирсіі берді. Кейбір туристік клубтар жабыла бастады.

І е р с ң  э к о л о м и к і ш ы қ  д а г д а р ы с  Қ а з а қ с т а п г а  1 9 9 0  ж ы л ы  
келді, сонымен қатар елдід парықтық қатынастарға кошуі 
туризмиіц дамуына үлкен әссрін тигізді. Коғамныц келсйлеиуі 
мсн олеумепік жагдайьшың оркслкілігі туристік козгалыстыц 
бірден кд>ісқаруыма әкеліи сокты. 90-шы жылдарда туристік 
саяхатгарга катысушы адамдардың сапы күрт томеиделі. 
Қорыта келгенде, кдзіргі шақта жас сісменді Қазақстаіі 
Ресііубликасыші қазіргі түршдага туризм шідустрисын қүру 
үиіін барлық жұмыстарды жаңадан бастау ксрек.

1.9 Туризм гарихып геоірафиялық іургыдан оку

Дсмалыс үийп сапарлардыц саныныц артуы урбапдалу 
ироцесіиін осуі мсн X IX  ғасырда темір жол колігіи ің дамуына 
баіілапысты оолды. Бүл туристік қасиетгерді，осіресе дсма-чыс 
үшін жаіілы тсрри горияларка деген кдсисттілікті арггырды.

X IX  ғасырда мсдицинаның дамуы юіимсптың смдік 
кдсиеттері мен тсціз суынын жогары дорсжеде бағалануына 
(гаулы жоис теңіз маңы) окелім сокты. Темір жолдардыц
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І^іи.іііуы мүндай қасисттсрі бар аудандарды туристік сүраныс 
П|іріморияларыііа "жақыңдаттьГ'. Ал тсхпиканыц дамуы үлксн 
Mm ипабты туристік иіівестицияларга мүмкіидік бсрді. Бұл 

|&АШіірім жонс бсліісіз криыстардыц үлкен теңіз жагілау- 
|||>і.ііідагы демалыс орталықтарыші (мысалы, Сопот, Кгшпы, 
Mtmre-Kapjio, Ницца) немесе гаулы демалыс оргалықтарына 

Шамони, Давос, Закопано) айіииіуына ссбсикср
а Р М Ц Ы .

I Демалыс иен туризмді географиялық түрғыдал зерттеу 
жүз жылдыктыц скін іл і жартысына жатады ( И .Г. Коль). 

Х \\ жэне XX гасіэірларда улкен кдрю>гнга ис болғаи 
^ш ііи іарды ц дамуы географтарды урбандалу мен туристік, 
^ш|М)|Ггп>ік қонысгардыц пайла болып. кецсю процестеріиің 
^Впсындағы тоуелділікті анықтау моселссін қпрастыруға 

Иһ рмследі. Сонымел, мысалы, пеміс географы Л. Геттнер 
^■1159-1941 жж.) мундай қоныстардың дамуын ец алдымен 

халықтың шектси тыс піоғырламуымен, сонлықтан да
І.ЫЦ рекрсациялык қешсгrüjіктерінің артуымен байла- 
ырды.

■^География туризмі" леген тсрминді ец алгаш 1905 жылы 
П|1('граднер қолдаиды. Оныц ойынша, бүл гылым туристік 

^В эпи іы с  пен оныц ніаруаіііі>ілық іс-орекстін зертіでумен 
^В іалы суы  керек. Соиымен қатар, туристік лайықтылыі*, пен 

жсрдің сгпрактивгі кдсиетім апықтау керек. Туристік 
い".i іыстардың экоиомикалық аспектісінс іеографтар X IX  

■Всырдың өзіндс-ақ коңіл болгеи, алайда бүл мәселелің пакты 
НГи^ідауын тск К. Шшотцтың еңбегімде табуға болады.

ï  Автор сцбеі інде чуристерді кдбьиідауіиы елдер мен 
0Ммак.тарының экономикалық, қогамдық жэне модели 

Нртынастарыпыц озгсруііщеіі туризмиің үлкеи ролін атам 
^ ^ В с е т к с н .

'  Ш пютц сцбегіидс "қонақ үй кәсіб ініц” дамумиыц 
ікч рінси жүзеге аскдн туристік қоиысгардыц кеңіс 丫 ік т ік  

Н |м уы на жоне қоиыстардыц түрінің озіеруіие коп орьгн 
I  боіігсн. Сонымен кдтар, ол тѵристік қозгалыстыц әсерінси 

Ушатым та б ти , мәлсни ландшафтылагы озгсрісгерлі зерттеу
■ Мсіісттііііпме назар аударды.

f Дсмшіыс пен туризмлі географиялі>іқ rypf ыдан 
j ^срітсгенде, негізінен, ең алдымен іш кі, әеіресе халықііралық
■ Ѵурисгік агымға коціл аударды, соны мсн қатар жсрплікті 
Н ісрд і туристік жагыиан игеругс дс көціл қойылды.
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(һызы іш іы  жылдары туризм географиисыиың олем 
бойынша катты дамуына мүмкіншіліктср гуалы， осіресс 
Германияда (Р. Глюксман, А. Борман, X. Позер), Францияда 
(Д. Милж), Швейцарияда (13. Унцикср), Жанопимдн (М. Сато, 
К. Мисава, Танака, Осаки), соидай-ак АК.ІІІ m (Р. Браун, K. 
Мак-Мерри).

( )сыi ілай зсртгеулергс байланысты Ьср іиіілс 1929-1934 
жылл фы туризмлі зерттеу Институты аіиыллдііі

Дэл сонда С. Леіциикийліи алгаш гурисгік географиямен 
гуризм геоірафиясы лейтіи і*үсіиікі і гі.ілі.іми түрдс 
іа іслю ііт ім  тсориялык жумыстары жарык корлі, о;і 
геогрі((|)ия.чык. олебистгсрдііі омірімс гуріі гч ；ичѵіі гсрмипді 
снгізлі. Сол кезде туризм гсоі рафиясыммм /і.імуымла туризм 
дсген түсіиік үлкен роль атклрды. Ол ісоричлық, іііаруа- 
шьиіық, гсографиялык, статисгикалмк, күк«.ікі і.ік， моден и 
жоне қоғамдык. мәселелсрдің жиііпі і.і рсі імдс туристік 
козғіыысиеи байланысты.

I  абиғи ортаның жагдайларына Р. Глкжсм；іміі коп коціл 
болгсн. О ііы іі туристік проблематикіі іыіѵ, кгң  днпиазонын 
КДМТИ ГЫ1І сцбсгім гури ім тура ilパ к;\ іірі і і м іі.ім ііі.ің сң иегізгі 
гуындысы леи есептсйді. Ол фи іик；ип»ік і сографияныіі 
зсртгеулеріиің болшектеріме кірмсй, піОиги ж іі,ルійлардыц 
іуризмнің дамуына эсер етуіидей ".け ".i і^лслдсуге 
г ы р ы с қ а н .  О л  с ц  м а ц ы з д ы  р о л д і к і и м .п  і һ ік  ж а гд а й л а р  
атқаріілы лсп ссситсге». Огаіі коса, орм.иі а.імм ііысы, жср 
беті суларының торларым ланлш;і(|)гіі.ің "ң іі. і к;ісиеггеріп 
арггыратыіі элемент ретіиде к;ірас іыр;цм

1937-1939 жж. неміс ігч)графг.ірі.імі.іі( іі.іқты туристік 
аймакгар туралы еңбектері жары к  коре Оастайды. X. 
Гассмапныц жүмысы Гарц тауларыммң 6arwc бөлігім 
кдмгыса, X. Дэблердің еңбсгішіс мсклснбургтік теңіз 
жағалауынлакы шипажайлар сипагг;иі»іін. сонымен кдтар X. 
Позердіц Крконошадагы туристік қш»;і шегм к；ірастыратын 
жүмысын да атап кеткен жөн.

II Дүнисжүзілік сопле туризм іеографиисы саласындагы 
гылыми зсртгеулсрді тежейді. Ajiaiijia, мүндай зерттеулер 
согыс бітісімеі卜ақ кдйта басталады, ^«бсбі сол кездсрі 
турмсгік қозпиіыс үлкен кдрқынмен дами баспійды.

II Дүниежүзілік согыстан кейін туризм географиясыныи 
даму ортшіыгы Франция және A k jU  болды, 1970-ші 
жылдарлаи бастап, сондай-ақ, КСРО, Канада. Австрия,
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Үлыбритаиия, Австралия, Жапония, Чсхослаиакия. Ююсла- 
вия. Болгария, Германия, Польша солардыц катары ма енлі.

1945-1960 жылдардыц арасында жаца термин 一  лемалыс 
географиясы пайда болыи, ол туризм географиясы жопс 
рекреация геоіра(|)иясымси кдтар қолдашлла басталды.

1950 жылдардыц аягы нда Америка одебиетгеріплс жаца 
түсін ік — "таза ауадагы рекреация" дсйтіи сѳздік наііла боллы. 
Вүл терминді М. Клаусом сигізлі. Бундай лемалыс деп қала 
сыртындаіы аиіық аспан астында лемалуды атайды сксл.

1949 жылы туризмніц гылыми сарапигьиіарынмц х.иіық- 
аралық ассоциациясы аггы халыкаралық гылыми қ.оп\м 
күрылалы (Association Internationale Experts Scicniificjiijs du 
Tourisme). Опыц ортальн'ы Бернлс (Швейцариила) бола;іы. 
Бүл үііым озініц сліндс гурисіік моселслсрмен айііалыі;атыіі 
әйгілі ғылыми жүмысінылардыц басып косты.

Әринс, Мопте-Карлода күрылған Хшіықарачық туризм 
Академиясы жонінде де атап кеткси дұрыс (Acaücmie 
Internationale du Tourisme (A IT)). Бүл үйым 1956 жылы 
халыкдріиіық туристік создікті басып шығарады. АГГ іс- 
әрекетініц басты мақсаты туризмніц теориялық ііегіпдсрііі 
кдмтитын гылыми зерпсулсрлі (ѵгкізу. Бүл 3eprreyjiepjÛH 
корыты ндыл ары 一  оларды ң жеке басылымы 'Reviie de 
Acadcmic Internationale du Tourisme" дс шьнып отырды. Оныц 
беттсріпде туризм гсографиясы бойынша да коптеіен 
жүмыстар басылды.

Германия Федеративті Ресгіубликасында соғысгаи койіні і 
жылдары туризм географиясының дамуыма 2 гылыми 
ортаіыкгыц маңызды осері болды. 1950 жы.чы ІѴІюнхі-ндегі 
унивсрситеггің жаыьпіап курылкан 一  Неміс эко ію м иіこалық 
туризм институты (Deutsche Wirtschaltwissenschaflliche Institut 
Гиг Fremdenverkehr), сонымсн катар 1952 жылы Фргиікфург- 
на-Майне унивсрсиісті иегізіндс ашылпін туризм институты 
(Institut fur I^remdenverkehrwisscnscafl).

丁 уристік u j a ру a ш ы л i>i кт ы j і ламуы мем турисгердің 
саныныц осуі 1960-шы жьгллардан бастап жағдаііы жаксы 
жерлсрді игеру мен кдтар, қолайсыз тсрриторияларді.і да 
игеруге коше бастады. Бүл жылдары КСРО-да дсмалы ; пен 
туризм орындарын аудаидарда кең гүрде жоспарлау сгск ала 
бастады.

Кецесгік туризм географиясында туриімді бүкіп ел 
немесс болек аймақтар масштабыіша жобшіаумен баіілаі»ысты
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мэсеяслер кои орын алуда. Олар болашак туристік сүранысты, 
туристік базанын дамуын жоспарлауга жонс туристік 
қозпілыстың озін жоспарлауга катысты.

B.C. Преображенский жэне Ю.А. Всдеиип КСРО-дағы 
туризм туралы ғылымныц огііі шықкцш жолын корытындылай 
келе. мынадай төрт кезсиді корсетеді:

1 кезең (1968-1972 жж.) 一 рекрсациялык ігоірафияның 
базистік моделінің құрылуы;

2 кезец (1973-1978 жж.) 一 базистік модсліиің күшім 
аймақгық материалда тексеру;

3 кезец (1979-1982 жж.) 一 уақыггык ;りі іс і і ксц істіктік- 
уакДіітгык. тіиідауга оту базасы рстіндс ашу;

4 кезец (1983 жоне кейінгісі) рекреациялык-ічюграфия- 
лы к кеңістік теориясын қүруга оту.

Корсстілгсн кезеидсрдің шекаралары шарггы түрде 
OKHf аіар түрінде корсетіліп, аізгорларлың ірі үжымдык 
монографишіарының нәтижеленуі гаңдллып шырды, соиың 
ішіңде: Рскреациялык. гсографияныц гсоришіык негіздері 
(1975), Рекреациялық жүйелерліц геоі ра小иисі»і ( 1980), Мәскеу 
жәнс Москеу облысының халкыііың ісррнторишіык 
үйымдастыріэілуы (1986).

К ^ із а қ с т а и д а ғ ы  д е м а л ы с  п с и  г у р н  i m  г с о г р а ф и я с ы  
облысындагы зерттеулер XX гасырдыц 70 пи жылдарында 
баст;иіды дси те айтсак. болады. І і.иіыми «срітсу жоне 
жобгиіык жүмыстар жүргізуді аліаінід.і Г>о;іыіі Мсмлекеттік 
жобіілау институты — •• К а л и нроірал“ Оасі.ідм Ол кездері 
онда маманланган сәулетшілср, ivorpa(|vi；ір, жоиомистер, 
инжс-нерлср мен басқэ мпмам окиідсрінің үжымы 
кдлыптасым үлгергеи еді.

Іуризмпіц барлық елдерде к;іркі>імды дамуы бүл 
құбылыста географиялык, галдау кджеітіліі ін іц  артуына себем 
болды.

1.10 Туриімнің к^іассификаиимсы

Қсізіргі туризм классификациясы, Гшрінеи бұрын, 
герритори^иіық туристік шаруашылык, псн қозгалыстың 
ламуы h жосиарлау үшін қажетті. Бүл классификациямың мөні 
туризмміц жске түрлсрін боліи корсету боллы.
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Қазіргі уақыткд дейін туризмге нақты классификация 
жасалынбаған. Оны төжірибеде туризмнің макгы бір түріи 
бөлудіц мүмкін еместігі түсіндіреді.

丁уризмлі әр түрлі белгілерінс кдрай классификациялауга 
болады: максатына қарай, саяхаттың мсрзімі меи үзақтығыма 
клрай, қозгалу гүріне, орналасу жолына, саяхаткд 
қатысушылардыц қүрамыиым сапасьша жоне т. б. Бірақ, 
шсшуші ролді атқаратын 一 саяхаггыц мақсаты.

Формасы мсн юіастардаи айырмашылығы 一 туризмиіи 
түрлсрі оте әр түрлі. Олар бірқатар факторларға багынымігы, 
оларлыц ішімдсгі ец айрыкліалары:

- бос уакіэіггыц болуы мсн үзақгыгы;
- жасы, жыиысы, денсаулыгы. рухани дамуыныц деңгсйі, 

адамныц жекс талгамы жопе материалдық  молшылык;
- табиги жаглай мсн мезгіллід әртүрліпіі і:
- қозкілудығі мүмкіндіктсрінің болуы жоие баскалар. 
Сапардың мақсатыі іа, іиарітарына, багытына карай, 

туризмді кластарга жәие түрлсрге бөлуге болады (5-сурет) / 1/.
Қоғамдық функциясы мен ѳндірістік технологиясыла 

кдрай туризмніц үш негізгі түрін боліи қарауға болады： емлеу, 
спорттыкгсауықтыру，тапымдық.

Демалысты дүрыс үйымдастыру, оиы озіне тиімді 
иайдалаігу адам оргаиизмін жақсы шыпықтырады. Осіи келе 
жаткан жастар үтиіи сморітық және сауыктыру түрлсрінің 
маңызы зор，онсыз жүмыс істсйтіи адамдардың қоғамлық 
жоие ецбск ісксрлігін котеру дс мүмкін емес.

Жогарыда айтылган түрлері аркылы туризмиіц 
классификациясы қүрастырьиіыгі жіктелсді.

Туристік ағым мсн онын багытына кдрай, сондай-ак. 
қүқы қты қ статусына байланысты туризм екі үлкен класскл 
Гюлінслі: іш кі (үлгіъіқ) жоне халықар.члык (шстсллік). Іш кі 
гуризм — бүл азаматтарлың өз елінііі ішімдсгі саяхаты. 
Х;иіықаршіық туризм — бүл азамапардыц ш  слінен тыс 
жсрдегі саяхаты, туристсрдіц бір еллен екінш і елге саппры 
мсмесе біриеше елдерге сагіарлары. Шстелдік туризм 一 бүл 
іиетеллік азаматгардыц туристік мақсаітармеи басқа слге 
кслуі.

Бүлай бөліну хгиіықаралык туризмиіц екі басқа түрімсп 
гыгыз байланысты 一 кіру жәпе шыгу, Оүлар туристік 
аіымның багыты арқылы айырмаиіылықта болальі. Туристіц 
саяхат жасау мақсатына карай оньщ шыкхан еліп жонс
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баратын сліп анықтайды. Туристіц иіықкдм елі шығу туризмі 
делінсе, ал баратын елі кіру туризмі деп аталынады. Бір 
гурисг бірдсгі шыгуда жәнс к іруде турист бола алады.

Үлггык. туризм ііикі жопе сырткп иіыгу іурисгік 
агымдардан қүралады. Бір елдіи ішіидегі туризм 一 іш кі жоне 
кс л с ііи  г у р " しт і к  ап»імларды қамтилы.

Іш кі туризм дегсніміз демалу，слортнеи айналысу жәнс 
баска да максаттар үшіи адамдардыц өз елінің ішіндсгі 
козісѵіысы. Іэуплай саяха^тарда слдің шскирасылан отпсйлі. 
туристік күжатгарды толтырмайды.

Х^ыыкарплық туризмде турист озіиің сліпен шыіъіп басқа 
бір шсгслдік елгс барады. Ксдсппсп оту үшіп туристік 
к.үжаггар;іы толтырады (паспорт, виза жасау), валюта жонс 
медининсыык бақылауііап отсді. Бүл халықаралық туризмпің 
срекшелігі больш саиалалы жоис іш кі іуризхіиен ен басты 
айырмаіиылыга.

Халықаралық туризмнің  тагы да бір ерекшелігі 一 елдіц 
толем бсшалысыма тигізетін оссрі. Сонлықтан да шсгелдік 
туристсрдіц келуін "белсенлі" туризм дел атайлы. Оған қарсы, 
туристсрдіц аіетелге кетуі ұлггык акіиа мөлшсрінің азаюуыиа 
осерін тигіісді. Бүилай туризмді "белсенлі емес" дейді. 
Осындай сләуір айырмашьшышна қарамастан, іш кі және 
халыкдралық туризм бір-бірімеи үнемі тығыз байланыста 
болады. Шынһіндсі да олар бір бүтіл туризмнің екі болігі. Іш кі 
туризм халыкдралық туризмиіц ламуыныи мегізіп жасайды, 
іш кі туризмсіз хшіықаралық туризм ламы майды. Іш кі туризм 
халықаралық тѵризмнід катализаторы. Ол жшці рекрсадиялық 
ресурстар меи аудаидарды игсругс, туристік шіфрақү- 
рылымның базасым қүруга әсеріп тигізеді, сондай-ақ бірге- 
біртс халыкдралық туристік қозпиіыскд, халықаралық іуризм 
иидустриясына епуге мүмкіндіктер туғыза/іы.

Туризм классифи кациясы і іы ц, оның саяхатқа іиыгу 
\іақсатьша карай болінуі осы уақьгіқа дейін көитсгеи 
пікірталастар тулыруда. Ком авторлар оиың басты мәселесін 
бір ауы.здан мақүлдайды жәме саяхаггы максаты жағыпап 
лемалыс псн к<жіл көтсру лесс, басқа жагынам ісксрлік 
туризм деп боледі. Демалу мен коціл котеру мақсатынлагы 
саяхат (рскреациялык, туризм) туризмніц дамуыпдағы сц 
негізіі бағыт больш саналады. Оньщ еишісіне дүниежүзічік 
туризмнін 70%-ы кслслі. Олар сауықтыру, сиорітық, 
танымдык, сапарларын біріктірслі. шоп-тур жоне т. Г).
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^Н^ГС іѵп зерттсушілер турнстік кязпиіыс.гыц дпмуынлм б.мсгы 
丨 т : і і іы м л ы қ  т у р и з м г е  б е р е л і
< оіиъі уакыггарда жеке санарлар дамуда немесе 

^Н р ка л ы қ  туризм 一 туыскаіідарыііа, тапыстарыпа немесе 
^ В і іО о Г к іл а р ы и ы ц  т у ғ а и  ж е р іи с  ю > і; іы р у ы , о л а р  л ү п п е ж ү і і л і к  

і ік  агымііың 10% қүрайды.
Ісксрлік туризм — бүл саяхат, жумыс максаты мсн 

^В іи л .іп  к ір ісс іі командировкагсі бару. Бүилаіі сапармс>с 
■ l ' i l v ,  гылыми конгрссскс. коі!(|)срсііпмяга. сиѵііі(ѵѵ»іумга; 
^ В ір іс т ік  семшіарда бас косуга: жормецке. корме жоис 
^В|ык;і|Хілык салондарға қатысуга барады жомс тагы басқалар.

тѵризм 一 бүл болаінагы мол ж ш іе  гіи ім л іл іг і жогары  
m … ім іі і і і  б ір  сп/іасы.

Іуризм түрі жагынаи ор түр.іі белгілеріие қарай 
Н Һ ін  ификацмялаиғаіі. Үйымдсісті^іру жағына қараіі туризм: 

(•!мдастыры.чкаіi (жоспарлы); б) оз жоеііарь丨 бойынша 
^ Н р к о й  л ық); н) ү іі ы мдасты рыл м a ға н (жабаіи,і) бол ы 11 
^^■Ксл і К;ітац уакыг тчфтібі бойынша Оелгілсііетін 
^Н^ирмалар үсынатын саяхат 一 үйымлпстыры;іі'аі\ тур】пм 

лгалалы. Ұй ы м дп с гы рыл маға н на н айырмпшылыгы — 
^ ■ В К о и  ж ә н с  ж а б а і іы  т у р и с т е р  о з д е р іи іи  с а я х а т ь ш  ө з і іш іе  
^^■миі；істыра;іы. Әуеской туристсрдін жабайы туристердем 
В^ірчіл 111 ыл і>ік.тары болады. Әуссқой туристер гурисгік 
^Н и ;ы рм сн  байланысты жүмыс істсйді. Жабаііы гурисгер 
Нрі)імрмасызү .гуристік ұйымларсыз саяхатгайды.

I уризм жске жоме тоіггық болын боліиеді. Жеке бір 
^ ■ ін ы ң  немесе бір жанүяпыц (бес адамга лейін) озлерінің 

жоспары бойыміпа саяхаты и жске туризм лейді, бір тон 
^ В м м і . щ  с а л х а т ы н  ( 6 - 7  а ч а м и п и  б а с т а п )  т о п т ы к  т ѵ р и  і м  л е п  
К ій ; ім  Т о іп ы қ туризм, одепе, қатысушыларлың гілек- 
Н іп іііпры на  сэйкес ұйымдастырылады. Бү.і іурлар архео- 
^ т і і і  імк, мәдсни-омер жоле гарихи болуы мүмкіи.

І Ж ы л  ж  ы  м ал  ы . 11 >і қ  б с л і і с іп с  к а р а і і  і у р и  зм с т а іш о н а р л ы қ  
кошгіелі болыгі болінеді. Туризмпіц стациопар.іык 
емдеу туризмі жоне сиортгык-сауыктыру туризмініц 

■Й<нр түрлері жатады. Кошнелі туризм үиемі қозішіыста 
озіиің орнын жиі пуысгырып түралы. Кязіргі шакта 

рЬ«ни»；；іЛ ы қ мүмкіи.ліктер./чіі| осуіие карай кошиелі тури jm 
■ liv t ie r in  сияқты.

С у туризміісіц серуендеу жэне спорггык түрлері лами 
^ В І .  Гуриш ніц бү;і і*үріис кіретіилер: су-моторлы спорт, су-
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шаңгысы сіюрты，каноэла есие, желкенді кеме сиорты және і
6 . Туризмнің бү.ч түрі суға түсу, жағажай туризмімем үштасалы 
жопе теціз, к.о;к озсн жағасьша оршиіаскдн туристік ксшси 
дерде кец тарағам.

Су астындағы ацдарды суретке түсіру, олардың омірімсн 
таиысу максатын коздейтін су асты сиортгык туризмі ойі ілі 
бо.іып келелі. Баііық жәнс аң аулау туризмі де барлығымыіиа 
тшгыс. Туризмніц сурет, кино, au аулау түрлері оньщ таны- 
малдык түріііе жатады. Шстел туризмініц іпіінлегі сц кымбат 
гурі — аң аулау гуризмі.

Соңғы жылдары тау шацгысы туризмі жылдам дамуда. 
Лрііаііы ray шащ ысы курорггары салы нуда. Альпинизм лс 
туризмніц коиш ілік түріне айиалуда.

Санардың үзақгығына қарай туризм қысқа жонс үзпк. 
мсрзімді болын болінеді. Д/іамдардыи үш тоулікке дейіп 
саяхатқа келуін қысқа мерзімді туризм дсйлі. Қысқа мерзімді 
салар — туризмміц бүкаралық түрі болыи саналады. Үзак, 
мсрзімді туризм (үш тоуліктен аргық) каникул псмссе үзак, 
мсрзімді дсміиіыспсн байланысты.

Саяхагп»ің ара кдшыктьнъіиа кдраѵі туризм жакын жәис 
алыс больш болііісді. Жақым саяхат өз елімізгс. алыс саяхаі 
шетеллергс бару дегсн соз.

Туристік агындардың ритмі бойынша туризм жыллык 
жэне мезгіллік болып болінеді. Жылдык дсі^еніміз жыл бойы 
туристік аудандарга саяхаткд, дсмшіуіа адамдарды ц бары и 
түруып айтады. Мсзгиідік 一 оішай гуристік жсрге жылдыц бір 
кезецінле fana баруы.

Туристік саяхаткд қатысушылардың жась川а кдрай туризм 
былай бѳлінсді: а) балалар меп жасесмірімдср туризмі; 6 ) 
жастар туризмі; в) срессктер туризмі.

Туристе рдіц саиар желісінде орналасуы бойынша 
іуризмді томенлегідсй болуіх болады: a) қомақ үй тииті жонс 
6 ) қонақ уй типті смес.

Туристік саяхаггыц көрсетілген мақсатына карай туризм 
кс;іесідей бөлінеді: а) рекреациялык,, б) экскурсиялы қ жоііе н) 
арнайы туризм. Рекреациялық туризмге 一 емделу жонс 
сауықтыру үшін саяхат кіреді. Экскурсиялык туризм 一 

габшаты мсн әлеумсггік-экономикалық тургыдаіі қызықты 
орыилармен танысу мақсатымсн саяхат, бүл бөтем аудандаріа 
нсмссе еллерге саяхат жасау. Арнайы туризм 一 арнайы 
багларлпма жоне маршрут бойынша саяхат.
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Колік қызметінің түріне карай туризм автомоби.п.мсн, 
ВѵоСусіісн, тсмір жолмеи, теплоходпен саяхаітау болып 
Н ||нсд і. Дүнисжүзіндеіі жолаушыларды тасудың басым Гюлігі 
Щ 9і»моГ)иль кол іг ін ііі үлесіне тиеді. Батыс Еуропада 

рИСтердіц 70%-ы оз көліктерімсн саяхаітайды, А Қ Ш -т  і бүл 
Е|кчмкіш 90% қүрайды.
I  Соцгы 20 жылда круизлі туризм шапшаң дамудп. Круиз 一 

ÿ теіііз саяхаты, жабық бір шеңбермен, белгілі бір 
иіругпсн корікті, коціл толарлық жерлерге токтаіі саяхат 
ту Круиздік саяхатта бірінші орыіща — Ныо-Йорк порты. 
Мі;іік туризм мел айналысатын елдср 一 Англия，Норвегия, 
um丨，Италия, Франция. Л КД ].

\ иашында барлық турисп.ік іс-орскет коммсрциялык 
р  болса, омам түсстіп кіріс туристік мексмелордің 
іисымың басты нотижссі болды. Біртс-бірте коммер- 
1 Ык т>ризмге қарсы әлсумсттік туризм лсгси түсімік пайда
іі.і Әлеумеггік туризм жүйссі түтьтушыларга ?мес, 
c i ік мексмелерг'е лс ѳте тиімді. Солымсн, олеумегп ік  
ім бүл ақшалары аз адамдардыц пайдалағгатын туризмі， 

рді.і мемлекет жонс мемлекетке жатпайтын қүрылымдар 
айды.
**)кологиялық гуризм (экотуризм) - жакында ғаші "жасыл" 

іиіыс толқьшында пайда боллы жомс елдін түрақты даму 
ііісііциясыиа байланысты ол батыста ксң дами бас гады. 
цу|іизмді кѳ іпи іл ік туризмнің баламасы ретіндс кдр.ійды, 
Ѵіьіктан да онын, кдлыптасқан туризмнен айырмаплылық- 
>i Оар. Олар тѳмендсгідей негізгі бслгілер /4 /:

экотуризмнің басты объсктісі болатьш ерекшс тлбиғи 
)Ікгі, көзтартарлықтай жсрлері болуы;

туризм иидустриясымыц жоспарлы дамуыныц ірқа- 
млн колланғанмси, тозбайтындай табиғи жомс міідени 
ѵнциалды территорияныц болуы;

баскаларга кдірагаи/ха томен капиталды, материалды 
kc )нергосыйымдылышиың болуы;

экотуризмніц ед күрдслі мақсаітарыиыц бірі 一 эколо- 
кпы қ б ііім  бсру жәие экологиялық ойды қатьштастыру;

бүтіндсй мсмлскспі нсмесс жеке аудаидарлыц 
c s \ іетті к  - эко мо м n касы н котсретінлсй дәрсжеле болуы.

Қыскд уақьптык табиғагга уик-эндтс демалудан бістаіі 
Ьи»и жаратылыс такырыбына гылыми зерттеулер жүріізуге
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дси ni ^кологиялық туризм туристік ағымііарды ор түрлі 
мақсаггармеп қамти береді.

Д ііі і і гуризм бүгінгі кү ііі айтарлықіай ауқымды колемгс 
жетіи отыр. Мүсылмандарлыіі ец басгы қаснстті "хаджа" 
оргалі.ігы — Сауд Аравиясындагы Мекке қшіасы. Қүдаінп 
табынушы католиктер папа Римскийге Ватиканға барады 
Туристік діни маршрупарды анықтайтын ор елде озіпің 
үл ггы қ діпм ортіиіықтары бар.

Сонымен，туризм класс и фи капи я с ьш ы ц гылыми жонс 
практикіиіык манызы бар, ол білгенііщі рсттсуге жопе 
чүниежүзьіік гуризм козгалысып терец білііі-түсіиугс эсеріп 
гиіізеді.

[>акд>ілау сүрақгары

деген не? Бос уакыттың қандай

жүмыстан тыс уақытган айыр-

1. Бос уақыт 
функциялары бар?

2. Бос уақьптыіі, 
маіиылыгы неде?

3. Дсмалыс деген не?
4. Туризм дегеи ме?
5. Негізгі түсініктердіц ара қатынастары кдндай?
6. Экскурсия деген нс?
7. Рекрсацияныц функциялары кдлай топталады^
Ь. Рекреациялык клжеггічіктерлің кдндаи түрлері
9. Рекрсациялык кажетгиііктіц кдльштасуына 

факторлар осер етеді?
10. "Рекреациялык шаралар" деген түсінікке анықтама 

боріңіз.
1 1 . Рекреацишіық шаршіардың қандай түрлері бар?
12. Рекрсаииялық іс-әрскет деген не?

Рекрсациялы қ іс-орскеттің циклі деп мені айтады? 
Рскрсацпялық жобалау дегсн не?
Рекреациялық іс-өрскеттің классификациясын анық-

оар/
кдндай

1 3 .
14.
15.

тацьп.
1 6 . Территориялык рекреациялык, жүйс" ( ГРЖ) дегеи

ис/
17. Қішдай шағып жүйелердсп ТРЖ қүрылады?
18. ТРЖ -иің шагып жүйелеріие толық апықтама бсріціз.



19. Кдндай ғылымлармсн рскреациялык. география кец 
Нһяе байланыста болалы?

20. ТРЖ -піц іпаіъш жүйелсрі кят ій  озара байланысіщы?
21."Рекрсациялык география" мсн 'туризм геогрдфия- 

■ммыіГ зерггеу объсктісі клидай?
[ 22 .  "Рскреациялык. географии" мен "туризм геогрлфия- 

■кімыіі" зерггеу поні кандай?
I  23. "Туризм" мсн 'турист" дегсн термипдер о；!сбисі 

М ічсрінде кашаннаи кец қоллашлла бастады? 
t 24. "Туризм" туралы кдидаіі үсыныстар бар? 
w 25. Туризм географиясында колданылатын кііпдаіі атаѵ 

Нпиісрлі бшесіхчер?
Г 26. Туризмніц кандай кезсвдсрі бар? 
к 27. Ежсллеіі туризм кдлай дамыды?
[ 28 .  Орта гасырлар мсн кдй га орлсу лоуірі ксзінлсгі т/риЗхМ 

щ/иш\ сипапалады?
i 29. X V II жэне X V III ғасырларлағы іуризм ніц  кандаіі 

[і|н*кшсліктері бар?
30. XIX жэне XX ғасырлардағы—И Дүниежүзілік согысқа 

д пп ііп  туризм кялай сипатгалады?
3 1 .Қазіргі зпімангы туризмиіц к^шдай ерскшсліюері бар? 

f 32. Казақстанда туризм қалай дамылы?
I 33. Гуризмді кдлай кл асс и c j) и ка ц и я;і ау га болады?
І 34. Максатына клрай туризм кллай болімсді?
[ 3 5 .  Туризмніи қандай түрлсрі бар?
, 36.  Туризм классификациясыныц қііндай маңы і ы  Гкір?



2-ТАРЛУ
ТУРИСПК АУДЛІІДЛГДЫҢ КДЛЫГІТАСУЫНЫҢ  

AJ1ҒЫ ШАРТТАРЫ. ТЕРРИТОРИЯҒА РЕКРЕЛЦИЯЛЫҚ 
БAFA ВЕРУДІҢ ӘДІСТКМЕСІ

2.1 Турис іік-рек|)сациялық рссурсіар туралы гүсіііік

Туристік-рекреациялық рссурстар дсгеніміз туристік- 
экскурсиялық к,ызметкс жэне емдеу, спорітық-сауықтыру, 
танымдық туризмге жарайтыи, габиғаттыц жонс адамдардың 
күиіімен аиіынгән объскгілер мсн кориіағаи ортаны ң 
қүбылыстарыпың жиынтьиъі. Барлық туристік-рекрсациялык 
ресуіктардыц жииагын ұлкен екі тонка ёолугс болады: табиги 
жоис* олеумеітік-экономикалық (модени-тарихи).

Л.Н. Багроиа, Н.В. Багров, B.C. ГІреображеискийлердің 
(1977) /1 /  анықтамасы бойынша, "табиги рскреациялык 
ресурстар 一  бұл рскреациялық іс-әрекеттер үшіи комфорчтілк 
кдсиеттерге толы, белгілі оір уақыттарда лемалыс жопе 
сауыктыру жүмыстарыи үйымдастыруга болатын табиғи жопс 
таби ги-техникші ы қ  геожүйелер, дсислср мен таби ғатты \ і 
қүбылыстары". "Әлсуметтік-экономикалық рскреациялык 
рссурстарғам тарихи-мәдсииет объектілері (ескерткіпггср және 
атаюъі жерлер, мұражайлар т. б.) жоие қүбылыстар 
(этііографиялық, саяси. ондірістік т. б.) жатады. Бул ресурстар 
бір жагынан матсриалдық жэне рухани болыи жіктелсс, 
екіиш і жагынан қозғалатын жонс қозғалмайтын болыи 
жіктслсді.

Материалды қ жағы ондірістік одістерлі жэне баскд да 
қогамның материалдық  бағалы заттарь川ыц жинағын, оиыц 
тарихи даму сатысын щштыса, рухани жаіы 一 қоғамііын 
жетістіктерін б іііім，ғылым, онер, эдебиет жагынан кдмгиды.
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К.*>и<иімайты!і рссурстар тобын қүрайтынлар мьшалар: 
ссксрткіінтер, кдлалар және сәулет оиерініц нышан- 

ірхсология жоне монумепттік онер.
Ко липмалы ресурстар тобына жататынлар: өнер 

^Н р тк іш тср і, археологиялык іздсністсн табылган заттар, 
ю ги я л ы к., ботаиикалык жоне зоолоіиялық коллек- 

■ІММіір. дерскті ссксрткіштер және басқа заітар 一 о іц\іі 
А и а у і л болатьш қанлай да бір объсктічер.

I лрихи жэне молен и ссксрткіштер псгі:л і белічлсріие 
Нрлініысты бес пегізгі түргс жіктеледі: тарих. археологии, 
Ш у /w i өнсрі жоне қала қүрылыстары, опер, дерскті 
І І ^ і р і к і н і т е р .

Іарихи ескерткішгсрге үйлср, құрылыстр, қоғам мсн 
Вмлске^гтің дамуына байланысты ссксргкіш орындары мен 
Кіпіір жатады. •

Археология ескерткіштсрі 一 ескі каланьщ орны, тобелер, 
f t k i  үйлердің ормы, бекіиістер, омдіріс, су қүбырлары, жол, 
К іс і молаларльш орны, тасты мүсіндер, тасгпғы бейнелер.

Соулет онері жоне қала қүрылыстары есксрткіштсріне 
ш.патышар: соулет ансамбльдері меп кешендері, тарихи 
Ьтплыісіар.

Опер ескерткіштеріне монумеіптерді бейнелеу，лскара- 
шнп қолданбалы шығармалар жәнс баскд да онер түрлері 
瘃 ітады.

Деректі есксрткіштср 一 мемлекет биліктерініц актілері, 
Йсйпе-, фотоқүжаттар жонс таспа жазулар, сондай-ак кеие 

баскд қолжазбалар меи архивтср, фольклор меи музыка 
л.ізбалары，сирек кездссстін басишіар.

Әлеумеітік-экономикалық рссурстарға тарихііен, моде- 
Miitrrneii жөне кдзіргі адамлардың іс-әрекстімеи байланысты 
баскд да объектічерлі жатқызуга болады. Мысалы，тамаша 
Сіі іынғаи спорт ксиіені, хайуанат иаркі, ботаннкішык. бақгар, 
іы іы м и мекемелер, жогары оку орындары, оилірістік 
мекемелер, театрлар, этнографиялық жоне фольклорлык. коз 
Тартарлық корнскті орындар, халықтық одет-гүрь川 жэне 丁. 6 .

Естс сақтаү керек: территория табиги жонс олеуметгік- 
Ькономикалық жагыиан озінсп-озі туризм ге қо.чайлы туристік 
ресурс бола алмайды. Егср оган сүраныс болса жэне оны 
іігеруге іуристік іпаруашылық мүмкінліктері табылса, онда 
олар туристік ресурстарпі айналады.
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Табиги кешендер іуристік-рекреііциялық ресурстар 
класына мынада»! үлгі оойынша отс а л а д ы . 1 ) табиги 
кешендер жаратылыс бойынша омір сүре бсрсді, бірақ 
туристік сүраныс болмаса, ресурстық сипаттама ала алмайды:
2 ) туристік сүраныстыц болуы табиги кешендерді тсксеріи 
бағалаулы кджет сгеді: 3) когамдык кджетгіліктіц аркасында 
оте баіа；!ы іабиги ксиісндер ресурстарга айікиіады: 4) гуристік 
сүраиыстарлыц көбсюініц арк;ісылда паіпар габиги кспіснлер 
ле оцдсудсн откізиііп, туристік ресурстар класыиа ені ізіле 
бастайды.

トІак осьшдай процестсрдіц, арк;ісыііда әлеумсітік- 
•жонамикалі)іқ объектілср экскурсиялық рскреаииялық ресур
стар юіасына отеді. Туристік сүраныстьщ арқпсында модсни 
жонс этноірафиялық объектілср тексерілш, .жскурсиялык. 
гуризмгс жарамдылыгы туршіы баға берЬсді.

Туристік-рекреациялық ресурстардьіі^ мацызды сииагпь 
Мсьчары төмендегілей:

1 )ТРЖ -нің потеиииаллык. сыйымдылығыи аныктайтын 
қордың мөлшері;

2 ) ресурстардын таралу ауданы (су иіектерініц колсмі. 
жагажайлар，территорияиың сулангандығы, ормамлар);

3) пайдіиіануга болатын кезец (климаты жайлы кезециіц 
үзақтығы, суга түсу мсзгілі, түракгы кардың жатуы) гуристік 
мезгілді, туристік агымды аиықтайды;

4) коитеген ресурс түрлерінің территориялық түрғыда】і 
қозпиімай жатуы, рекреациялық иифрақұрылым мсн агым- 
дарльт озіне июгырлаіідырыіі тартуына себеиші;

5) ақша капиталының аз жүмсалуы жоне пайдалануға 
кететін іиьиъіндардың тым жогары болмауы инфра
куры л ымды жылдам қүруга жоне олсумеітік-экоіюмикалык 
нотижелер алуга болатындығы， сондай-ақ рссурстардыц 
кейбір түрлеріи озінше колдануға болатындыгы;

6) табигаггы тиімді пайдалану нормаларын сақіай 
отьтрьш, к>льтивация жэне сапасы жоғары жабдықтарды 
пайдшіану арқьиіы туристік-рскрсациялық ресурстарды коп- 
теп пайдалану мүмкіишілігі.

Дсмалыс пен туризм рссурстарыныц кдзіргі уақытга 
мынадаii ісчассификациясы бар. Оларлы тура жэне қосымшп 
гүріис боледі. Біріншісіне туристердіц оздері қолдаматыи 
рссурстар, ягни лаплілафттыц коз тартарлык срекшс 
сүлулыгы, ж ср ііч ікті жердің емдеу-сауықтыру қасиеті. тарихи-
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молени ескерткіштері жоне баска ла корін-білѵ оГ>ъекгі,и*рі 
жатады. Тѵристік ресурстарлы игеру үш ііі. оіісі>і з тури m 
инлустриясыиың омір сүруі мүмкпі емсс, қосі>імша іпикі- 
заттар， энергети кші ы к.-жаі іармай. матершииіык, қаражат， 
еңбск ресурстарын таргу ксрск.

Т  уристі к -рекреа ци ял ы қ  рссурсіар гсрриториялі.ік 
турігзмлі үйымластыруга, гуристік ауданлар меи орг:иплқтарлы 
күруға, оларлы м:і‘ѵкшді川лыруга жопе окоиомикіиіык, жлп、т а  
осерін тш һелі.

2.2 Тсрриторияга рскрсаииялық бага бсрулің одіс кмесі

Демалыс мсн туризм үшін табиги оргапьщ ресурсгарыпа 
бага беріп, жарамлылыгын анықтау 一 туризм ісографиясы- 
ньщ ец басты мақсаті>і. Мадсниет нен тарих оПъсктілерініц 
туристік-рекреациялык ресу[)сгарлағы маңьгзлылыгыпа клра- 
май, табиғи жағлаіілардыіі алатын орындары ла ерскіпс, 
ссбсбі рекреация мен туризмнің дпмуыпа нсгізгі іиігышаргіар 
жасайды. Сондыктан, отамлық жонс шстелдік зертсушілер 

ІСртедсіьак. гсографиялық олсбігсттердс турпстік-рскрса- 
имялык ресурстарлың табипі жагыиа бапі бсргсн.

Рскреациялық табиги алгышарпары дсп си аллымеп 
;ібиги-территориялык жопе аквальлы ксіисидсрлііі, ор түр.іі 

;іі»режелерін айтагыі\ бо.ісақ, оларды11 компоііеігітері моіі 
не ке  кдсиеггерііі, оныц ішіилс 一 атграктішгік, коюлық пги 
Ьіаіідшафт ыргакы, ксдергілерді жок) мүмкінліі і, географиялык 
сіюкіисліктеріп жоис тағы басқіиіарыи атап корсеіугс болады.

Демалыс псн туризм үшіи табиғи жағдайларға бага беру 
" i t  ід4ып. Ғмдсу рссурстарына оаға беруден айырмашылыкьк 
f»V i жердс келесі факторлар аркылы айкдніиіачалін: табиги 

I Ліінлпіафтардыц тартмхідылыгы. оларл ьи і күтп じ гспліл i r i. 
■ Ь о ти калыі'ы，Клійталаіібаіітыіідылыгы.

Бага субъскгі мсп объсктіліц ojnpa к.;п ынасып корсстсе, 
■ііда бака беру рсті томендегідоі! міидсггі ксзеіщсрден туралы 
У М

1) объсктімі болу, табиғи ксшеіщердің компоненггері мои 
рЩсисттсрія бапиіау;

Г 2) субъектіні болу，соиыц иозициясы Гюйышна Gniæiay. 
И^креациялық рссурстардың баіа бсру субъскгісі рстіидс 
Пріі ім жиі алға шыпіды:
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3) багалау өллісмін қурастыру, масштабы мсн зерттеу 
мпкеатын, соидай-ақ субъсісг кдсисггсрін аныклайды;

4) гріѵитиялык баға бсру шкалаларыныц нараметрлерім 
жасау. Бул градации синтетикалык сипаткя ие, себебі осы 
川калгілар бапілаулыц озі. Шкалалар субъектімен объсктіиің 
озара қатынасымыц бағасын көрсетсді. Бүпдайда шкаланыц 
сатысыньщ салы жонінде сүрақтар туады. Кобінссе 3-4 
немссс 5-6 сатылар қолданьиіалы. Әрбір саты берілгсн 
объсктіиіц кпсиеті мен субъектіміц жағдайы арасындагы озара 
occpjiccy қаркьшлылығыныц корсеткіиіі болыи табьглады. 
Озара осерлесу күиіі аздан күіитіге деііін озгеруі мүмкіл.

Пес сатылы бага шкаласы рекреация үшін кслесілсй 
граланияиы косады:1 - ец колаіілы; 2 - колайлы; 3 - бірілама 
колашіы; 4 - аз қолайлы; 5 - колайсьгз.

Туристік ресурстарга бага бсрудіц нсгізгі үш гүрі бар /1 /:
1 .Медико-биологиялық (физиологиялық) 一  демалысты 

үйымдастыру үиіін табиги ландшафты ортаның комфорттык 
дәрежесііі табу;

2. Пе и хсѵі ого - эстети кал ы қ  一 табиги ортаиыц табиғапъіи 
жоне мәдеии-тарихи объекчіперділ дсмалушыларга апрак- 
тивтік эмоциялық осерлерімс талдау жасау;

3. Техио.іогиялық 一 арнайы жоне кешсилі ТРЖ қүрудың 
мүмкінлікгерін, туризмніц әр түрлі түрлеріп үйымдастыру 
үшін рссурстардыц жарамдылыгын аиықтайды. Ресурстарлыіч 
жаллы багалылығын анықтау үшін, олардыіі тұрлсрін тиімды 
пайдалану үиіін рекреациялық ресурстардыц кешендік түрі 
барлық үш түрлі бағаныц үйлесімлі болуын ксрек етеді.

Ьага бсрудің мс；чико-6ио.чогиялық түрі табиги факторлар- 
дыц адам органиЗіМІне әсерін корсетсді. Бүл жагдайда 
рекреанттың организм үш ін комфорттылығы багаланады. 
Медико-биологиялық баға бергенде климат басты роль 
атқаралы. Климатологтар мсн курортологгар демалушылар 
мсм турисгердің оим атты қ ресурстарына баға бсругс толык 
жүйеде сипаггалгаіч әдістер берген (Чубуков, 1975). Климат 
дсгеніміз белгілі бір аудандарга лайықты ауа райымың көп 
жылдық режимі. Оныц адамга оссрі нақтылы ауа райы 
арадлы бсріледі.

Ауа райьшың кеіііенлі оссріне жауап рстілле басты бага 
алам организмінің жағдайы болу керек. Сондықтан, климатқа 
рекреациялык. баға беру адам орі^ііизм іи іц  метеорологи ял ы к  
факторларға баііланысыл тексеру бол мак.
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Шартты температура ілімімсн "комфорт зонасы" бійла- 
иысты, кѳптеген ада мл ар үінін 17° пен 23° арасында болады. 
Белсеиді рекреанттар үиіім "комфорт з о н а с ы "12° пеп 16е. 
арасындагы эквивіілсііггі-эсерлі температурада болады.

Адам организмінің жақсы күйле болуы кслссідей 
температура мсн ауа ьиігалдыгының үйлесімінде болатындыгы 
анықтшіган (5-кесте) / 1 /.

t  -кесте

Температура，

ос •
Шартты ылғалды.іық，

%
20 85
25 60
30 44
35 33

Комфорггық жагдай — денеге өте жағымды ?1-33° 
температурадағы жылы сезім, бүл жагдайда адам ыстыкльі да, 
суықты да сезбсйді. О ііың белгілі бір молиіерге томсндсуі 
адам денесінің белгілі бір молшердс салқьпідауына осср етеді. 
Ыстық ауада температураны реттеу механизмі арқылы адам 
терлсп-теппіісе, суық ауада тері тсміісратурасы11ыц орга 
олшем молііісрімел бағаланады. Осы соңгысыма баііла-нысты
Іі.М . Ратнср (1967) ауа райы түрлерін бақылаула ксздссетін 
жайларды кластарга болді.

Көрсетиіген одістемсиі қолданып, бірқатар қолдагбіиіы 
мақсаітарды шешуге болады: климат жағдайыныц қол< йлы- 
лыкына байланысты дсмалу, туризм, емдеу үшіи іеогр;；фия- 
лық ауданлар жасауга болады. Юіиматқа мслико-биологиялық 
Оага беру жумысыида ен. нсгізгі корсеткіиі 一 адам оргаиизмі 
үшііі қолайлы ортаныц үзактығы.

Тсрриториясы кец елдер үшін юіиматк；! медико- 
Оиологиялык бага берудің жүмыстары өге ксрек. Ой гкені, 
узііқ рекреация үшін орьиідарды іздсстіргепдс ауа райілныц 
жиі өзгеру қүбы л ы стары мсн саиасклн жон.

ІІсихологиялық-эсгсгикалық бага бсрі^идс адамга т ібиш  
ландшафт пен оныц компоігенггсрініц ерекше әсерлерін 
баіхиіайды. Ол ачамныц табиғи ксшспге эстстикалык. реакция- 
c m мен аныкпиіыгі кана кояды.
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Сошіл жылдары психологгар, социологгар жәнс 
reorpaijrrap лаидіпафтың ^стетикшіық кдсиетін өлиіеу үшіи 
біркдтар көрсеткіштср үсынды. Сонымсн, А Қ Ш -ты ң  үлпъ іқ 
гіаркінде туристердіц орналасуы туралы зерггеудіц нотижесі 
корсоткендсй, ец жогары тартымдылық эсер алатыны 一 

ш ею ік зоналар мсн фокустік нунктср. Ш скт ік  зоналар дел ор 
гүрлі скі ортанііің арасындагы шекаралык сызықты айтады: су 
- қүр.іык, (қатты осер), ормаи 一 сшацщш (орташа эсер), 
тобсшіктср 一 жазық (нашар осер). Осындай бақылаулардыц 
арқасьінда біршама санды қ  корсеткіштсрді ш ытруга 
мүмкіидіктер тулы， жеке алғанда "ш сктік" әсері дсгеп 
территорияныц кдныю ы к ко рсстк іш і:ト1出.“ = L.iij / S, мүіша I ли 
一 іисггік сьгзықтыц ұзыидығы, S — территорияныц колемі.

Территорияныц фокустік иункптермеп қаііықты™  кобі- 
несс бедсрлік сиііагкд байланысты.

Коптсгеи зерітсутііілердіц айтуынша, эстетикіиіык 
күндьиіық лаіідшафтың морфологи ялы к  қүрылымына, табигат 
пейзлждарьшыц элементгеріпііі әртүрлілігінс тәуелді. Міне, 
осылар "габигат иейзажларының әртүрлілігі" деген түсінік 
енгізеді. Бұлар келесідсн түр а д ы :1 一 табиғи кешсннін іш кі 
қүрылымынап; 2 一 баска да табиги кешендермен сырткы 
байланыстан.

Табигат пеіпаждарьшың іи ікі әртүрлілігі 一 ландшафт 
морфологиясыныц іш кі қүрылымы аркылы амықталады (жер 
бедері, осімдік гүрлері，гилрологиялық ерекшеліктер, ор түрлі 
компоиеігпердің озара баіілаиыстары арқылы жәис т. б.).

Габиги кешендердіц эстетикалық іш кі қасиеттсрі мына
дай корсеткіиггермен дс сипатгалады: орманның тығыздық 
дорежссі, ағаштардыц толыктыгы, орманның ж ік  кдбаты, 
бшіауса орман ағаштарыныц молдьи'ы жоме т. б. Тегістіктегі 
ормаиды аудандар үиііи басым белгі — кецістіктіц коныстпму 
лорсжесі. К,о!іыстану найызыма байланысты кеңістік ашық, 
жартылаіі ашық жәнс жабық болыіі бөлінеді.

Mbicæibi, орма川 іыц тыгыздыгы 50% асқдшіа ландшаф
ты ң эстетикалық кдсиеті отс төмеидсйді. Қалың орманме!! 
рекреант жаяу жүргендс жылдам шаршайды жоне табигат 
нейзаждарьшың озгерістсрін дүрыс қабылдай алмайды. Лш ык 
кецістік ортүрлілік жагын кдмтамасыз стпейді.

Габигат пейзажОарыныц сыртқы ортүрліуіігіне келесілер 
жаталы: бірлеи коріігетін корші табиги ксшеидердін саны, 
сыртқы габшат пейзаждарын кдбылдау бұрыілыныц тікелсіі
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жоне колдснси молшері, тереіідік перспективасы, кокжиек 
с ы з ы қ т а р ы н  K c c i i i  о т у ,  с о н д а й - а қ  к о 】і о р ы ш іы ц  б о л у ы  аркд>глы 
сыртқы табиғат сурсчтерін жақсы коре алады. Мысалы，таулы 
аудандарда ец жоғарғы бага и ы тау ш ыіитры алуы керек, 
ойтксні солар аркылы барлық табиги кешендер кдбылдапады. 
ец томенгі баганы 一 тау шатка/іы алады.

Тсхіюлогиялық бага беру ада\і мсн табиги ортаныц <>зара 
оссрлсрі рскреациялык іс-орекеттс "технология" арқылы 
ерскшслсиеді. Демек, бағаныц бүл түрі скі аспсктіні клмтиды. 
Бір жагьшаи, бүкіл рскрсациялық жүіісиіц  жүмыстарылың 
мүмкіндіктсрін бапиіаса, екінпіі жағынап тсрриториямы 
игерулсгі инжснерлік-қүрылыс мүмкіндікгерііі бапиіаііды.

Копш іл ік географтардыц пікір і бойыиша, тсрриторииііыц 
іуристік-рскреацишіық рссурстарына баіа берудің сң ^ақсы 
иегізі — ландшафт картасы болады, ойткені бүндай жагдайда 
багалау объектісі сиитетикалык. бірлік (территориялык т*ібиги 
кешендер) болады.

Бага беру жүмысыныц қорытынды кезсңі 一 бул баг шың 
іүрін табу. Қазіргі жагдайда бага беруліц скі түрі бар: сапалык 

j жоне баллдық.
Рекреациялық мақсат үшін табиғат жағдайларына 

[рбъекгивті бага мөлшсрін бсрумен әлемніц копгеген сллсріиіц 
ішіымдары айпалысуда. Сондаіі зерттсулерліц ішінем отс 
жогары қоңіл ауларуға жататыны, біздіц көлслрасымызша, 
Д И. Мухиііаііьщ  "Табиғи кешсндсрге технологиялық баға 

I бсрудіц әдістері меи принциптері" аіты ецбегі (1973), Г>үлда 
рскреациялык багалау үиіін одістемелік үсыныстар келтірілген 
жопе КСРО-ц табиғи ііровиііцияларына рскреаци^іык баға 
Ссоу одістемслсрі туралы Ю.А. Веденина мсн Н.П. Мирошпи- 
чснконың жүмысы (1969) бар.

Е.В. Ефрсмеиконыц (1980) айтуымша, ксиіспді бага га 
ВСелссілер кіруі керек / 1/ : 1 - табикаггыц мүмкііппіліктсрі; 2 - 

ісрриторияны мәдспи игсрудіц дорсжссі; 3 • ЭКЗОТНКсиіЫЛЫҚ； 
•\ - туристік м үмкінш ьііктсіі өртүрлічіктіц ләрсжссі; 5 - 
і.ірихи-мәдеми объектілср; 6 - түрмыетық кызмеггер: 7 - 

К й ііл іл ік  лорежесі мен достүр.
Осы факторлардың ііиінен біреуініц басымдыгыма і.драіі 

Ьскрсациялық іс-әрекеггіц функциялық тұріи бѳлуге болиды.



2.3 Дсмалыс пси туризм үшіи территорияны 
аудандасгыру

Лудандастыруға тікелсй байланысты халык шаруашылык 
салаларын территориялық ұйы мдасты ру мсн жоспарлы 
ретгсудіц жстістіктері гылыми долслденіеп.

Гуризммің дамуы, онып матсриалдық-тсхник<иіык. база- 
ларын салу мен ұлғайту, туризмніи мақсаты үшін табиғи жоне 
модени-тарихи элемсмттсрлі тыгыз пайдалану, оларлыц 
аіімақтыц олеумсттік-экопомикапык оміріие әссрінің осуі, 
міне. осылардьщ барлыгы территорияны тур и сті к  мақсатиен 
аудапдастыру үшін арнайы зсрттсулерді қажет етеді.

Коптеген авторлар мем гылыми үйғлмдар рекреациялык. 
мақсат үшіғі аудашцісты руды 11 әлістемссі мсн клгидаларыи 
елімі шіц колсмінде, сондай-ақ жеке аймақтарла да жасау 
үиіін күш салып келеді. Бірақ аудандасгырулыі{ әдістемелік 
кдгидалары жөніндс озіргс бірдей, сөйкес гіікір  жоқ.

КСРО-да сц алгаш рскреациялық аудандасті>іру жонінде 
ұсыныс жасагандар Б.Н. Лиханов псн B.C. Преображенский 
болді»і. Аудаі i дасты руды ц шеиіуиіі шарты — бұл рскреаішялық 
косіію ры i ідардың орналасу тыгыздыгы мен олардың елдіц 
негізіі кджеттшіктсрін кдмтамасыз етудегі ролі боль 川 

табылады. Авторлар елді торг рскреациялық зонаға， ал 
зона.іарды тагы да шагын рекреациилық аудандарга бѳлді / 1/.

Кѳптсген елдерде туристік аудан дасты руды рскреациялык 
жэне табиги аудаидастырумен шатастырады. Туризм 一 бұл 
таным гіроцесімен байланысты ѳлеумсттік-экономикалык. 
қүбылыс, туризмиіц бүл аспектісі келешекте ксңсйіп, 
улгаяты» түрі бар. Туристік аудандардыц шекарасы окімш ілік 
аудапдардың шекарасы болады.

Әкімш іл ік аудан дегеиіміз мс? Бүл томенгі әкім ш іч іктік 
шаоүаиіылық аудан, ягни бастауы ш ұйым біздің слдс 
территорияны экономикалық аудаидастыруда клбылданған.

География одебиспсріиде "туриетік аудан" мен "туризм 
аудаиым дсгеи түсіиікті жиі шатастырады. Туристік аудаи 
деі^нім із белгілі бір территорияда жүмыс істеи түрған бір 
туристік объект, ал туризм ауданы 一 туризмніц жайылу 
шецберін көрсетсді. Туристік аудан эконом и калы қ- 
гсографтардыц зерттеу объсктісіне жатады. Туризм ауданы — 
соулсткерлер меи жосгіарлаушылардың зерггеу объектісіпе 
кіреді.
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Туристік аудан — туризмнің дамуьша арналган бірнсше 
табиғи, тарихи-мәдели жоне олеумеггік-экономикалық 
жагдайлары бар эконом и Ксілық салалы аудаи. Осыларіа 
байланысты аудаида туристік іс-орекеттер басимды болып 
келеді. Сонымен，туристік аудан — бүл әлеуметтік-экономика- 
лық категория.

Туристік аудандардыц біркдтар срскшеліктсрі болады / I / .
1 . Гуристік аулан 一 сипаты бойынша олсуметтік болса, 

соцғы шектелу оиімі оку ағарту. Оның онімдсрі 一 хшіықтың 
физикалық жәнс рухани кушін ксң түрдс қайта толықтыратын 
туристік қызметтср.

2. Туристік ауландардың басқа салалы к  аудандарлаи 
айырм а шы лыпэі — онда торт түрлі қогамдық кдйта ондіріс 
кдтар жүрсді: ондіріс, айырбас, тарачу және түті.іиу. Туристік 
ауландарла екі піеткі фазалар 一 ондіріс гіен түтыну арасында 
уақьгпык үзіліс жоқ. Вүл басты өмім, яп іи  алдын ；иіа 
ж и i іактал м a й гм  н туристік кдлзметтерге жататьт клсиет.

3. Тау-ксн, балык，ормам өнлірістік салаіармсп жоне 
.іуыл шаруашылык, аудаидармен туристік аудандарлыц 
үқсастығы — үзақ (жыл бойы) дсмалыс функңиясым атклра- 
іын туристік аудандарлы орналастыру үшіп жеткілікті түрлс 
1>ссурстардыц болуы керск.

4. Коптеген туристік аудандарға тон қасиет табики 
ыргақтарға сәйкес мсзгіллік жүмыс істеу.

Туристік аудандардың құрылу механизм ін былаіпиа 
түсінуге болады. Жүмысшылардың жьиідам туристік қызмст 
Шсорссіуді қажет етуінің арклсында дсмалыс rien гуризм 
сферасымда территориялык ецбектіц болінуі озіне оге ьціжсггі 
Жсрді табады, о:і жер табиғи жоне олсумстгік-жономикалык. 
жинагы жагыиан белгілі бір туристік іс-әрскетиен 
іПіналысудып талабына жәпс буіщай шаруашьиіық саласын 
уи ыңдастырудыц территориялық срекшелікгеріне сийксс 
іселуі ксрск. Дсмалыс пен туризм сферасының дамуының 
вслгілі бір сатысында туристік іс-әрекет бслгЬіі бір 
ісрриторияға накты орналасады, іш кі жонс сыріхы 
байланыстары сойксстснеді, реітсуіиі орталыктардыи иерар- 
|имсы жасалынэды, территория；!ык  жоспарлы үйымдастыру 

ск；фмасы қүрылгіды.
Рекреацишіық максатпсн территорияны аудапдасіыру 

пііс огап баға беру үшін коптеген факгорлар ссспкс
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алынады: табиги, экономикалық, олеумспік, физиологиялық- 
жологиялык, соулсіті-коркемдік жоне тагы басқалар.

Оте лурыс корытынды алу үіиіп зерттсуліи негізгі 
обьектісі табиги территориялык. кешен болуы ксрек. Туризм 
уіпім багалысы 一 жер бедсрі, сулар, осімдіктср. климат, 
табипп пси мәлеииеггің корнекті объекчіісрі.

Қа：іірдіи озіиде-ак азды-коіггі түрақталған таксономия- 
лык. сатылы территориялык рскрсациялық жүйені байқдіі 
коруге болады. Мысалы, бізліи иікірімізше, скі ірі автордыц 
жүмысын æiwii Қсірауға болады. Е.А. Когляровтыц (1978) 
айтуынша, туристік-рекрсациялық ауд а нд асты руд ы ц токсо- 
іюмиялық молінсрі торт сатылы жүйеде болғаны лүрыс: 
республика (өлке, облыс), аулаи, рекреациялық жср, рек- 
реациялық иіагын аудаіщар. Н.С. Мироненко жопе И •丁. 
Гвердохлебов (1 9 8 1 )бүл жүйені іиынжырдың бсс буыны 
ретіиде корсді: рекреациялық зона (аймақ), рекреациялык 
макроаудан, рекреациялық мсзоаулан, рекреациялық микро- 
аудаи, рекрсациялық пуіікт.

Туристік-рекреациялық аудандастыру туристік салаиы 
жосиарлау мсн басқарулыц негізін қүраиды. Туристік 
аудапдастыру арю>ілы оныц нсгізгі ламу багыты анықгалады, 
туризмніц материшідық-техии калық базасы и ы 11 қоғам;іы к  
осерлі өсуінің территориялык жаблықтары бағаланады.

2.4 Рскрсащіялық сыйымдылық туралы гүсінік

Содғы кезде территорияныіі рекреациялық сыйымды- 
лыгы озекті мәселеге айналып барады. Бүл халықтың толық 
лсмалуын кдмтамасыз етумен жопе рекреация зоналарынлп 
табиғатты коргаумеи байланысты. Территорияиың рекреа- 
диялық сыйымдылығы дегсніміз 一 бұл осы территорияла бір 
уак^іпа бола алатьш，табигаттың түрақггы бірқсілылтылыгаіі 
бүзбайтьш және дсмалу жагдайларын нашарлатііайтыи, 
жоғары мүмкіидіғсгегі рекреанттар саны. Кейбір зерггеу- 
шілердің айтуынша, территорияныц рекреациялык сыйым- 
лылыгым апықтағанда турисгік-рекрсациялык. іс-орскеітіц 
объектісінен, ягни рекрсациялык погснцишідан бастау ксрек. 
Рекрсациялык потенциал табигаггыц, mîvich и-тарихи жопс
о.чеумеітік-экоиомикал ы қ бапш ы байл ыкгыі і. ж  и ы и ы  .
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.и іакд ары  
а га ж а іі/іа р

К о ц і л - к ш  е р у  а л л ң ы  

Саяу т у р и з м  үіііін со к д іа к  ж о л  
\ т п с н  ж ү рс гіп  с о к п а к . ж о л

демалыс поп турмзмді үйымластырпінда аліъштрггар
тукызады.

Э к о м о м и к і і л ы к  а у л а м  ж о н с  с л  л с ц г с й іп д е  р е к р е а ц и я . іы қ  
сыііымдылық дсген түсімік оптммаіьді»! рокрсаци>ыык 
а г ы м і і ы ц  э к о н о м п к іи іы к .  д а м у  д с ң і ^ і і і н е .  х а л ы қ г ы ц  о м ір ін ің  
деиіоіііне, ецбск рссурстарып дсміиіыс пел туризм с(|)ср;ісынп 
т а р т у  м ү м к ін д і к т с р ін с  іо у е л л іл і і і н  к о р с е іе д і .  Р о к р о а м т га р  
агымьшыц молшері слліц (ауданиың) колеміис. туристік- 
рекреациялык ресурстарльпі қорыиа инфрағ;үріл іымның и»му 
сатысына гікелсй тәуелді. Дамуы томен елдер. улкен туристік- 
рскрсаішялык. ресурстпры болса ла, гуризм мои опыц иифрл - 
қүрылымыпа пивесшция жисай :иім;иілы.

С оңғы упкд>ггг:ірла ксшендерді дсградаішялаі і сақгау 
мақсатьімсн жонс рекрсациялык. іс-орскеітің комфорттық 
жагдайын сақтау үіпін табиги ксиіскдсргс рскрсаіиіялык 
сгиімақты оңпиЪіау мосслесі тулы. Ьүнлай моселелсрдііі моні 

r  табипі ксіиснлерге жологиялык салмақтарлы долеллсу, 
цормативті рекреациялык, әссрлсрлі белгілеу.

Дүниежүзілік тәжірибеде гуристік-рскреаішялық табиги 
кспіенлерді ііай;иьчанулагы іюрматиіѵгсрде біраз алшакіык. 
бйіінсді. Мысалы, 1 рекрсаптқл болінетін жагажаіі нормасы әр 

『слле әр түр.іі: 5 м2-ган — 15 м2 дойін.
A K j J1-та м ы i іадай і иарггы стаидарггар қоллаі і ылпды

(6-кестс) / 1/.

6-кесте

Территорияны рекреациялык 
ііайла.іаііудыц і*үрлсрі

Ьір туристке ооліііегіи 
жердід колемі, м2

Юла м ацы ндагы  де \!п ;іы с ю ііп с ы . ой ы н

1 'абиги кешендер жонс ош»і қүрайтыи хіемсіптсрш іц 
«ациялык. са.імаққа іүрақтылыгы жағыпан аиырма- 

ІҺыыктары болады. Поляк географы А. Костровицкий (1970) 
‘  іісримент арқылы 400 осім д іктің  шыламдылыімн аиы к-
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тады, бір апта бпрын-клйту қурғак қарагайлы орман I га 
жеріме 46 адамды анықтады, жас кдрагайлы орма ига 一 50-90， 

жас шабындыккд 一 126-196, жайылымға 一 300 адамды. Жібс- 
риіетііі салмақты А. Костровицкий жогары адам саны арқылы 
амықтап, 8 сагат бойы тынымсыз қозгальш , 1 га жердіц шобін 
лсгра,чацияга лсйін жсткізді.

Салмақ бүл белгілі бір мезгіл ішінде территорияда 
байкллатын рскреаігггар сапы, яғки табиги территориялык 
кеш сш ііц аула и бірлігініц бслгічі уақьгг бірлігі інііндс 
қонақгалуы. Еіср табши кеше川 е түсстін салмак, қалпьша 
ке:ітірілмеіітіидей өзгсрістер тугызатыи болса, бүл критикалық 
салмақ болганы; критикалық салмаққа жақын, алайда 
кдлпьша кслтірілмейтіндсй өзгерістср туіъізбаіітып болса，бүл 
толық жібсрічетін сал.мақ болгаиы; егер сшімақтың 
нәтижссінде калпына келтірілмейтіидей озгерістер болып 
қойса, бүл саіімақ жібсрілмейтін дейді.

Коптеген соцгы кецестік зсртгсулерініц иегізім 
••рекреациялық дигрессияныц" стадиялық срсжелсрі жасады. 
Н.С. Казанская (1972) Мәскеу төцірсгінің орман-тога іі 
зоналарын зсрггеп-оқып рекреациялық дигрсссияның 5 
дсцгсйін жазыгі иіықты / 1/.

1 . Аламның іс-орекеті орман кеиіеліие байк.алатындаіі 
озгеріс әкслмеді.

2. Адамньщ рекреациялык, оссрінеи орман, ксшендерлс 
сирек сүрлеу жолдар, шоп тоссніші бүлінудің алғашкы 
фазасылда шөпті осімдіктердің арасында жарық сүйгіш 
түрлері пайда болды.

3. Сүрлеу жол тораптары жиілснгси, шөгі жамылғысынлп 
жары к  сүйгіш түрлері басым, шшігындық шөптер пайла бола 
бастайды, шоп тѳсенііиі азайган, сүрлсу жолдардан тыс жердс 
орманиың кллгіыіга келуі қанатітш іарлы қ жагдайда.

4. Сүрлеу жолдар торабы орманды орап гастаган, шоп 
жамьииысыида ормаидық түрлеріиің саны бірси-саран, оміргс 
бсйімді жас өсімдср (5-7 жас) жоқтың кдсы, шөп тоссиіштері 
апшітардыц гүбііідс гана кезлсседі.

5. Езіліп-тішталғаіі аландарда жеке-дара арам шоитср мсм 
біржылдық шоп гүрлсрі бар, ал шоп тѳсеиіштері мен ж:\с 
агаштар толығымси жоқ.

Территорияны жақсы жабдыісіаганда, сүрлсмлер мсн 
жолдар жүріізгеяде тсрриториялық сыйымдьиіыгы кеиісннің
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табиги сыйы мдыл ығы меі і с^шыстырганда 6 есс үлксйтілуі 
мүмкін.

Демск, мүнда табиги кешсіщергс экологиялық салмақты 
оцташіандыру, туристік рекрсациялық рссурсгарлы сақгау 
мақсатымсн территориялык аудандар мен демалыс зоналарын 
үйымласгыру жөиінде соз қозғшіып отыр.

2.5 Гуризм жонс экология

Табиги ортаны туристік максат үшіл пайдалану ертеде】卜 

а к. озіне географтар мсн басқа да ғылым окіллеріиіц көңілін 
пударушы сді. X IX  ғасырдың бірінші жартысында гсогруфтар 
ландшафтыц озгсруіме туристік қозғалыстыц тигізетін әсерін 
аңғара бастады.

Оз көркемлігімен ерскшелепстін территорияларға жоне 
аудандарга ағыла бсретін туристік агымдар жергілікті ха іы қ- 
т ы ц  дау шыі аруына оксл согатын. Олар осы территориял ірлы 
турисгік оссрден коргаи, қоршаған ортаны ластаудан амак 
с а к г а и  қ ііл уд ы  уа ғ ы з л а д ы .

Туристік базсшардыц салыпуы жоне туристік агымның 
шамадан тыс шогырлпнуы табітги ортаның туристік қуиды- 
;іыгын томсндстсді.

Жьиі сайын кушейіп отыратын туристік миграция, 
турисгік инфрақүрылымныц дамуы табиғи ортага кдуіи 
іоіідірсді, оньщ оссрін өнеркәсіи, колік пен урбанизадимның 
ламуымен сальютыруга болады. Сондықтан да. y ейле 
гуризмнің табиғатқа, қоршаган орташ тигізетііі о;сріи 
Иаірсссивті" дегі те атайды.

Қоршаған ортаға тигізілстін жағымсыз өсердің байкалуы 
“ р түрлі, олардьщ ксйбіреулері оте кдуіпті. Егср де т>ризм 
ііашар басқарылып, жосиарлаиатын, дамитьш болса，бүндай 
Оссрлср күшсйіп терсндей түседі. Ол экологиялық жагдлйды 
маіііарлатуы мүмкіи, олардың ііиілдегі оте клу іт ілер і 
Кслссілер / 1/:

一 туристік ni a ру a i u ы лы қггы ц дамуы нотижесіиле т<-биги 
•фганың урбандалуы;

t  一 туризм жүйссіндсгі мскемслсрліц жәие үйымдардың іс- 
ирскетінің нотижссіндс қоршаған ортаны ң ауасыиың 
ластануы. Ол кобіне колік күралдарымен жонс коммунальдық 
Кошіыргыпггармсн байланысты. Туристердіц қолданатым
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үінакт ары белгілі бір молшерде ауаны бүзалы (шуылмеіі 
ластаі іу):

- гурпсгік мскемелердіц гіайдаламгаіі суларыпаіг, турис- 
т ік  су колігінеп, машина жуудан жэне тагы баскдлардан 
суларлың ластаиуы;

一 гуристсрліц кои шоғырлаііуынан, қонлырғыштардьщ 
қдтты сой.чеуінері жоие колік қүралдарының пюгырлануыиан 
ла шуѵіеп ластануы:

- ландшафт эстетикасыпыц нашарлауы, мүлдем 
жойы.іыіг кетуі бірқатар факторлардың осерінен болды: 
гурисгік қурылыстыц 川амадан тыс шоғырлаиуы, олардың 
жобасыз жонс тиімсіз орналасуы:

一 табиги орындарлағы туристсрлсн кдлатын қоқыстар 
меп к.иілықтарды тазарту мәсслесі:

一 туристердің игамадан т ы  с  дүрыс е м с с  қолдануы н ө т и -  
жесіндс жоне туристік объектілердің дүрыс емес сшіынуы 
аркдсында табиги зоікиіардыц экологиясыиың бұзылуы. 
Әсіресе, бүл жағынаи теціз жағасы, тау жэне бос дала 
жүйелсрі ерекиіе коңіл аударады, ойткеиі олар туристсрді 
өзіне гартьш түралы;

- туристердің дүрыс колданбауы немесе шамадан тыс 
қолдаиуы нәтижесіндс археологи ялык жэпс тарихи 
ескері кіштеріхі зиян келуі;

- жерді дүрыс пайдалаибау, дүрыс жобаламау жопс 
турисіік объсктілср меи мсксмслерді дүрыс орналастырмау 
нәтижесіндегі экологиялык. кдуіп-қатсрлер мсн мәсслелер.

Согыстан кейінгі жылдары мүндай процестер оте қауырт 
жүрді, оны батыс еуропалык. жоле солтүстік амсрикалык 
географтар табиги ортапың "туристік урбаидгиіуы" лсп атады.

Су-моторлы спортпен байланысты туризм гүрініц 
жылдіш-жылға кец таралып, оркендеуі озендер меи колдср 
және су қоймаларыиың ластануыма әкеліп соқтырады. Бұлар- 
дан баскд, суға туристік мекемелердің кдіідықтары да гүсін, 
оны ластауда.

Жаппай туризм кдзіргі таңда бағалы габиги ксіиендсрліц 
халыккл ашықтыгы мсн оларды қоргәудыц тәжірибелі жәнс 
кылыми моселесін котеріи түр. Рекреациялық территория- 
лардың деірадацияға үшырауыиың себебінс туристік үсыиыс 
пеи сүраныстың сойксссіздігі жатқызылады. Я піи , 
рекреацишіық саланың дамымагандыгы туристердің "сскі 
аудандарда шогырлануына себсн болып отыр.
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Т у р и з м и ің  б ү и д а й  ә с е р л е р ін  к о р с  о т ы р ы н ,  м а м а н л а р  е ң  
м а ц ы з д ы  р е к р с а ц и я л ы қ  р е с у р с т а р д ы  " т у р и з м н е н  ж ^ и іс  т у р и з м  
ү ш і і і "  к о р г а у д ы  м а к с а т  е т іп  о т ы р .  О с ы ғ а н  Г к ій л а и ы с т ы ,  
з е р г г е у ш іл е р д іи  к о б іс і  т у р и с т ік  к ү б ы л ы с т а р  м е н  о б ъ е к т  іл с р л і 
т е р р и т о р и я д а  б ір к д л ы г іт ы  о р н а л а с т ы р у  и р и н ц и г і ін  қ о д и а й д ы ,  
о л  т у р и с г е р  к о п  б а р а т ы н  а у д а н л а р іи  с а л м а қ т ы  а з а іг п ѵ іы .  
К о п т с г с к  м е м л с к с іт с р л с  т у р и с т ік  қ о з ғ а л ы с т ы ң  ж о с п а р л ы  
т е р р и т о р и я л ы к .  с а я с а т ы  ж ү р г і з і ; і і и  о т ы р .  Б ү и д а й  с а я с а г г ы ң  
е р е к ш с л іг і  -  о л  т у р и с т і к  ы қ н а л д ы ц  т е р р и т о р и и  б о й ы н ш а  
б ір к с л к і  г а р а л ь ш ， т а б и г и  л а и д п іа ф т а р д ы  с а қ т а п  қ ;и і \ ы н л а .  
Т а б и г и  к е ш е н д е р д іц  б ір і< ц и іы н т ы л ы г ы п  с а қ т а й т ы н  т у р и з м  
т ү р іи  " э к о л о г и я л ы к  т у р и з м "  д е н  а т а й д ы .

Б ү г ін г і  к ү н д с  э к о л о г и я л ы к  іу р и з м н іц  б а с т ы  м о с е іе с ін с  
т а б и  f  и  р е с у р с т а р д ы  р е к р е а ц и я л ы  к  м а қ с а г г а  қ о л д а и г а  і ш а г ы  
белгілі бір баланстың, яғни тсие-тсц;иктің болуын і•几мга- 
м а с ы з  е т у  ж а т а д ы .

Э к о л о іи я л ы қ  т у р и з м м ің  б а с к д  т у р и з м  т ү р л е р ін е н  ій ы р -  
м а ш ь ы ы г ы  / 4/ :

一  э к о т у р и з м  т а б и ғ а т к д  б а г ы т т а л ы и ,  н е г і з ін е н  іа б и ғ и  
р е с у р с т а р д ы  п а й д а л а н а д ы :

一 бүл туризм гұрі қоршагән ортага зиян ке.ітірмейіін, 
я г н и  э к о л о г и я л ы қ  ж а г ы н а н  т ү р а қ т ы ;

一  э к о т у р и з м  э к о л о г и я л ы қ  б іл і.ѵ ід и и к  ж о н с  а д а м  м с н  
табигат арасындағы үйлесімдиііккс бакьггталган;

э к о л о іи я л ы қ  т у р и з м  ж е р г и і і к т і  э л  с у м е т г і  к -  м  э д е н  и 
о р т а н ы ц  с а к т а л у ь ш  к д м т а м а с ы з  с т с д і;

г у р и з м н ің  б у л  т ү р і  э к о н о м и к а  ж а г ы н а н  э с е р л і б о л і.ш .  
ж ү з е г е  а с ы р ы л а т ы н  ж с р л с р д іц ,  а у д а н д а р д ы ц  т у р а к г ы  д а м у ы н  
к а м т а м а с ы з  е ге д і.

Ж а л п ы  іп іт а т ы н  б о л с а қ ， э к о л о г и я л ы қ  т у р и з м  іц із ір г і  
га и д а  ә л с м д е  б о л ы п  ж а т қ а н  э к о л о г и я л ы қ  м ә с с л е л е р д і ш е ш у г е  
а г салысатын, мемлекеттің тұракты дамуына жстуінің бір 
жолы бола алатын туризм саласыныц бір бағыты (іолып 
табылады.

Б Ү Ү  к д б ы л д а г а н  м е м л е к е п е р д іц  г ұ р а қ т ы  д а м у  к о м ц е п -  
п и я с ь ш ь щ  б а с г ы  м о с с л с с іи і і і  о ір ін е  іү р а қ т ы  э к о л о г і ія и ы і і  
к ү р ы л у ы н  к л р а с т ы р у  ж а т а д ы . А л  э к о л о г и я л ы қ  т у р и з м  о р б ір  
м с м л е к е іт іц  т у р и з м  с а л а с ы іід а  о р н ы ғ а т ы н  б о л с а . о н д а  
• ж о л о г и я н ы ц  д а  т ү р а қ т а н у ь г  б а й қ а л а р  е д і. С е б с б і ,  э к с п у р и з м  
Т о Г ж ги  р е с у р с т а р д ы , г а б и г и  л а л д ш а ф т а р  м с н  к е ш е м д е р л і 
с а қ т а у г а ,  т у р и с т і к  а г ы м л а р д ы ц  б ір к е л к і  т а р а л у ы н а  ү л к е н
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үлесіи тигізсді. Ойткеиі, экологиялык. туризм бүл табиғатьт 
сактіілған аудандарга осем ландшафтарды тамашалау, оларды 
танып-білу жоие сактау үиііи жасалатын саиар болып 
табылады. Ягни, туризмнің бүл түрі табигатқа еиібір зияп 
келтірмей, адамдардыц эстстикалык. ча/ігамдарын қанағат- 
тандырады.

Туризм, рекреация жәие қоршаған орта бір-бірімем 
байланыста болады. Гсографиялық орта мси табигаггыц 
ко те ге іі іуристерді озімс тартатып қыз*лқты элсмспггсрі 
болады, ал туризмнің дамуы экологи я га жағымлы жоле 
жағъгмсыз жағымен де әсеріи тигізуі мүмкін. Туризмиіц 
дамуын экологиялық козқараспеи жосиарлау үшін, алдымен 
туризмпіц экологияға тигізетіи әсерін зсрттсп аиықгау қажет. 
Егер ле туризм жосиарланып, оиың дамуы реттеліп баскл- 
рылса, онда ол мынадай экологиялык жагы мл ы жа ктары мсн 
корінер еді / 1/:

1 ) маңызды табиғи территориялар мен фаунаны қорғаулы 
қаржылаплыру мүмкіндігі，аквальды экожүйелерді қосқанла， 

маңизды туристік көз тартарлық жерлер болыгі келетім 
ұлттык. жәие аймақтық парісгер мен қорыктарды дамыту. Бұл 
жағлай табиғи коргау шараларыиа қаржы моліисрі аз елдер 
үш ііі қолайлы;

2 ) туристік объсктілер ретіиле археологиялык жоне 
тарихи жерлсрдің caiçiunybiir қаржылпндыруга комсктесу. 
Әйтиесе бүл объсктілердіц кобі бүзылып-жойылы11 ке іу і 
мүмкін. Туристік мақсатта к.олданылатын тарихи аудандар 
(кіш і жоне ірі кдлаларлагы) сақтап, одан әрі дамуға комек 
береді;

3) коршаган орта сапасын жоғарылатуға комек беру, 
ѳйткені туристер осем, көз тартарлық, таза әрі кір емес 
жсрлерді көруді ұнатады. Туризм табиги ортаны тазалауга 
түрткі болады. Әуе, су, іиу орі эстетикшіық ластануды тоқта- 
тып. ландшафт нем қүрылысты дүрыс жоспарлау нотижссіндс 
жалны сыртқы келбстті жақсартуды іскс асырады. Сонымен 
щѵгар дүрыс орнал астырьиі ып, жоспарланған туристік 
объсктілер кдла мен ауылды мскендерді әшекейлсидіреді. 
И нфрақүрылымды жстілліру (сумел кдмтамасыз ету， кана
лизация, катты кдлдыктардан арылу) шаралары да қорілағам 
орта сап асы ныц жо гары л ау ы 11 a экеледі;

4) жеріілікті түргындардың экологиялық білім децгейім 
кѳтсругс, әсіресе жастардың экологиялық танымдық
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дсіігейіпің жоғарылауына комектесу. Сонда ғана жергілікті 
түрғындар бүл мәселснің оларды ц аудаиындағы маңыз- 
дылығын түсіне бастайды.

Ьакд>ілау сүрақгары

1 . Туристік-рскреация;іық ресурсгарға аныктама бсріңіз.
2. Туристік-рекреаңиялық ресурстардың мацызды сипат

тамалары қаңдай?
3. Бага берудіц қаилай міндетгі кезендері бар?
4. Баға берудің кдшдай нсгізгі түрлері бар?
5. Территорияны ауландастыру ііроиестері қанлай мак- 

саітармсп жүргізіледі?
6 . КСРО-да сц іиіғаш рекрсациялык аудандасплру 

жөнінле кдндай ғалымдар үсыныс жасады?
7. 'Туристік аудан" мси ’'туризм ауламын дсген 

түсіііікгсрдің айырмаіпылығьт неде?
8. Туристік аудандардыц кдндай ерекиісліктері болады?
9. Туристік аудаіідастырудың кліідай таксоломияіык. 

бірліктеріі丨 білесіздер?
10. Рекреациялық сыйымдылық дегсғг не?
1 1 . Туризмніц табиғи оріаға осері кдндай?
12. 'Туристік урбандалуы" деген түсінікті қа іай түсінесіз?
13. Экологиялық туризмнің кдндай ерекпгсліктері бар?
14. Туризмнің қандай экологиялык» жағымды жактарын 

бшесізлер?



3-ТАРЛУ
ГУРИЗМ Э КО И О М И КЛ С Ы П Ы Ң  ӀӀЕГ13ДЕРӀ

3.1 Туризм зкономикасы і^ралы түсінік.
К^зіргі шакгагы іури jm жүімысыпың экоиомикалық мсхаішзмі

Қогамныц экоиомикалық омірі күрдслі де, ор қилы жолс 
к.арамa - қай шыл ықта больш келеді. Оиың қүрамы да коп 
децгейлі болады，оны тск экономикалык. гылым жүйссі гана 
түсіійп-бьче алады. Бірінші жағынан, туризм оз алдына жске 
шаруашылык. сферасы регіііде экономикалық жалиы 
шцдылық болса (оыдіріс өнімділігін котеру заңыэ сураныс 
жонс үсыныс заңы, босекелік бака шығару жоне т. б.)，скііш іі 
жагынан, туризм 一 бұл адамныц іс-әрекетінің срскшс бір түрі 
жонс халық иіаруашылығының айрықша бір сфсрасы. Осығаи 
байланысты экономикалық дамулыц жалиы заңцылыіы 
туризм сферасында срскиіе сипат алады.

Шаруашылык сферасыныц барлық деңгейіиде туризм 
:жономикасы адамдарлың мінсз-қүлқын зерітейді, өйтксні 
олар туристік онімдерді опдіреді, боледі, айырбастайды жонс 
іүгынады.

Туризм экономикасыныц түйінді мосслелсрі мыналар /5 /:
[ ) адамдардыц туристік кызмстке клжетін тудыратын 

объективті факторлар:
2 ) аламдарлың гуристік кджеттсрінің мазмүиы мсн 

сипаты, сондай-ак кажеттіліктің ор турлі категориялы ісіас- 
сификациясы:

3) туристік өнімдсрді иайдалануиіы адамлардың эконо
микалык козкарасы жоне олардың (туристердің) ынта-коцілі;

4 ) туристік онімдсрді ондіру процесінің экономикалык 
срекшсліктері, гуристік индусірияга жонс пуризм сфсрасыиыц 
оцбек мүмкіншіліктсріие талдау жасау;
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5) кдзіріі ііі ік і жәие сыртқы нары к  жа] даіпіііілаі ы гу- 
ристік онімдерді опдіру, аііырбасгау жоііс таратулың жино- 
миксалық срекшслікісрі:

6) мексмс жоне счьіа дсцгсіілсріндсі і іури：>м жумьк ілы ің 
кдражат жонс жоію м  и кал ы к. е рс к і і іел і к rep i ;

7) микро- жэне макродсцгсйдегі тур іим н ік ок：>иомика- 
лық жоне олеумеггік оссрі.

Туризм экоііомикасын ж о іік  гүсііғім-білу үшін оиыц аргы 
т а р и х ы н а  т о қ т а л ы л  о т к с і і  ж о м . Т у р іп м  э к о н о м и к а с ы  к о ғ а м -  
меп, саяхатисн жонс тур[ізммсм біргс дамыгі отырлы.

Үлттық шаруашьыыкгыц қүрамыіі!>пі бір Гюлііі ретінле. 
баскл озіч;рістермсн бірге іуризмніц экономикасы \и:іі 
олеумсті де озгеріи гүрды.

Тарихи жаіъшан карасақ, туризм дегсніміі бүл соиау 
коне заманнан бүгіш і күнімізгс дейіигі кои жылдардыц 
нөтижесі. Ергс кезеі исрлс т>риз\і окономиклсы саяхаг- 
інылардыц баска елдерліц халықтарыпыц әдет-ғүрлын, даму 
лсцгсйінің сипаттарын зерггсумен шектслсе, ал Рмм 
империясыиыц дәуірін；іс срчсдсгі туризмиің іиіғашмэі 
•жономикалық ресурсгары ретін；чс мемлекстгік жоне 
Жскемеіішік ксрусн сарайлар болды.

Орта ғасырда христиан діні мсн саудалың дамуына 
байланысты саяхаггаушы шіркеуге кызмет етушілср мсн 
ісоисстер пайда болады. Біріншілсрі христиан лініп дамы іуды 
мақсат етсс， екііш іілсріиіц мақсаты 一 баю елі. Туристік 
юссурсіар монастырь түріпе коіиеді. кер>сн сарайлары 
іинітадаіі дами бастайды.

Үлы гсографиялык ашулар дәуіріндс саяхатшылардың, 
Кісцідде жүзушілср мсн алгашқы отушілердің максаіы эконо- 
Ьіикіілық мақсаткд айналады жаца ісрриторимларды басып 
Ш)\ү жөие оны игеру. Саяхат rien экскурсия зкоиомикал»*ік 
РіПіа түрге көіпеді, яш и туризм түріпе. Осылайша, 1908 жылы 
Рссейдс экскурсиялық білім бсру комиссиясы қүрылалы， 

В іы ң  мақсаты — білімді адамдарды Батыс пеп Шьи ыстың 
■К/іе-ііиетімеіі іаныстыру. Бүл комиссияға бірнсіис 
■Ниистерліктер колдау көрсеггі.

. Ондірісгік тоцксріс доуіріндс ііп к і жопс халыкііра;іық 
Ш риімнің ламуыііыц матсршиідық псгізііі қүрайтын жаіці 
К і і к  і*үрлері пайда боладьі.

XX ғасырла тури чм адпм түрмысьшыц иақгы бір факго- 
^ іііл айналады. Уйымдасгырьитш экскурсиялар контсгсл

97



хшіықтыц омір суру ләстүрінс енеді. КСРО-да Ксцес үкіметі 
ксзінде туризм бұрын болмаған к;ірк.ыпмсн дамыды, жаца 
әлсуметтік түріе жстті, халык үіпіп кызмет жасады. XX 
гасырдыц 90-шы жылдары халыщіралық туризм кец дами 
бастайлы. Туризм экономикасы жаңа сипаттарга ие болады: 
коіерме туристік фирмалар, жеке турагеіптіктср мен тур- 
опсраторлар, дуииежүзілік. үлтгык жәие ай.мақтық әр түрлі 
туристік үйғэімдар пайда болды.

К^зіргі шак：іагы туризм жүмысыпың 
экономикалык мсхаііиімі

Туризм жүмысыиыц экономикалық мсханизмін түсіпу 
үшін мынадай екі мәсслеиі іиешу керск: біріншідсн, бүл 
механизмніц барлық жүйелерініц нсгізгі шсцбсрі туралы 
толық мағлұмат болу керск; скіншідси, бүл жүйеиің жеке 
болшектсрін терең зерітеп-білу қажет.

Қазіргі шақтагы туризмнің жалны экономикалык 
механизмі келесідсй ережелермен ашылуы мүмкін /5 /.

1 . Қазіргі туризм нарықтық ортада мемлекеттін 
бақьтлауымен жоне рсггеуімен, сонымен қатар баскд да 
каражат，экономика иистиіугымсн жоие үйымдармен жүмыс 
істейді. Мупы былай түсінуге болады, барлық туристік 
фирмалар мсн үйымдар үш мегізгі экоиомикалық таралу 
кагилаларымеи жүмыс істейді:

一 біріншіден, олар басқарудың ерікті болуын және соған 
сәіікес бастамамен жауапкериііліктің бос болуын кдлайды;

一 екіншідеи, олардың шаруашылық іс-орекеттсрі объек- 
тивті түрде туристік иарьтқтыц зандарьша бағынады (құн 
заңына，сүраныс пен үсыныс, бөсекелестік, ақша айналымы, 
бага қүру зацьша);

- үшіншілен, турист жоие табигат үшін туризмге 
әлеумепік жоле адамгершілік бастаманы енгізуге, мемле- 
кетгік жөне қогамлық институттар туризмдегі нарык 
процестсріи і")еттеугс тырысады.

2. Туристік фирмалардың нарық ортасында жұмыс істеуі 
турисгік ішрыктың срекиіеліктсрі мен заңдылықтарым 
обьектииті іүрдс окд^іп-білуді кджет етелі. Туристік иарықгы 
окулаіъі иегізгі аспектиіері кслесілср:

一 т>ристік иарыктьщ жүмыс істсу механизмі, оныц 
с е ш е іт е р і’ маусымдык сииаты;
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—туристік нарық иеи оныц сегменттерипц жүмысы:
一 бағаныц кдлыптасуы жоне туризмдегі баганың күры-

луы;
一 туризм сфсрасымлағы сүрамысқа әсеріи тигі зетіи 

факторларды оқып-білу жо>іе баға меи табыстыц сураныстың 
толем кдбілетіне әсері;

—туристік кызмсіке үсыныс жасауга әссрін тиіізстін 
факторларды оқыгі-бічу, сошіай-ак. қүиды жонс қүнсыз 
факторлардың осерін де қарастыру.

3. Үзақ мсрзімлік болашаққа, туристік иарықтаі ы эконо- 
микіи іык тсцдсстік, туристік иидустрияға объектиіп і кдражат 
一 экономикалық талдау жасаудьг қажет етеді (оиың 
күрылымы, даму тенденциясы мсн жағдайы. функциялык ролі 
мсн бағыты). Туризмнің материалдық-тсхпикалық базасыпа 
жэне ресурстарыиа талдау жасау, накты іске асатьп і турпстік 
ұсыныстарды шешуге, сондай-ақ туристік онімдердің сапасы 
туралы комек бсреді.

4. Туризм экопомикасыиың мацызды мосслесі 一 бүл 
салада жұмыс күш іи пайдалану. Соидықтаи да турисгік іс- 
орекеітіц экономикалық әсері оиың барлық көрімістерінде 
терец талдау жасауды керск стсді. Ецбек оиімділігі мен еңбек 
сыйымдылығына талдау ерекше көціл қоюды қажет етеді.

5. Туризм экономикасы меіізіі мэселе ретінде іскерлік іс- 
орекет пен туристік фирмалардыц нарықтағы тортібі туралы 
такырыіітарды зсрттеііді. Бұл туризмдегі іскерлік іс-орекеттің 
айрык.шы;іыгыііа ссеп жүргізу, коммсрциялық ессіггі терец 
Оілу, бұл жү\тысты жоспарлау, осіресс, бөрінен бурын бишсс- 
жосиар жасау, соіідай-ақ бухгалтерлік жоне басқару ссспгерін 
білу.

Туризмдегі іскерліктің мацызды мәселесі 一 ол туристік 
фирманыц шығыньжа， кірісіне, жалпы пайдасы мен 
і*абысыныц шегінс талдаулар жасау. Іііы гы ниы ц іпегі мсн 
табыстың иіегін білу фирманың туристік нарықтағы тпртібі 
мен орнын шешуге мүмкіндік берсді.

6 . Туризм экономикасыныц маңызды болімі 一 табыс 
факторларыиа талдау жасау: жүмыс ақысы мен еңбектің 
башсы: каииталдың багасы мен пайызы; турисгік つента 
(пайыз түріндс түсетін табыс). Туристік рента мосслесі меи 
…іімдер шегінс ерекше көңіл аудару керек. Бүл турнзмді 
озіндік қаржылаудыц іш кі көздерін аиықтауға мүм^індік
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береді жөне туризм сферасынлпгы өндіру факторларының 
опімлілік шекарасын белгілсйді.

7. Туризм жопомикасы өзінс қаржы мәселесіи ле 
енгізоді: турфирмалардыц озінің кдржы ресурстары, кредит 
алу мүмкіиліктері. банкімен жонс банк жүйслсрімсн озара 
кдтынасы, барлық деңгейдеі і бюджетпсн қатынас және салық 
салу.

Жогарыда айтыл ғандарды қорыта келгенде, кдзіргі 
тури.імиіи экономикасы мацызды экономикалык ғылымпып 
біреуіне аііналды, онысыз бүгінгі күиі экономика ғьиіым 
жүйесінің омір сүруі мүмкіи емсс.

3.2 Турііімнің экономика сферасыпа осері.
Туристік фирмалардьщ қы імстіиің шығынсыздыгыи 

аііықгай гми ксйбір мәселслер

Кдзіргі экоиомикада туризмніц ролі үнсмі өсіи жоис 
озгеріп түрады. Бүрьш туризмдс алдыцпл рольде болғап елдер. 
қазір екімиіі және үшімші орыидарға кетуде. Олардың ориыпа 
жаңа озатгар келуде.

Экономикіиіық жағыиан туризмді былайша карастырады: 
一 онімді өмдіру, айырбастау жәнс болу сферасындап»! 

қоғамдык кдтыиастардьщ белгілі бір жипакы рстііше;
- бслгілі бір ондіріс саласы мен экоіюмикеиіық іс- 

орексітерді қосып, елдің халық шаруашылық ксш сніиің бір 
бөлйі ретінде;

- туризмді елдің немесе аймақтыц шаруашылык саласы 
сияқты зерттейтін экономикалық гылым ретінде;

- туристік оиімді оидіретін, оііы қолданатын, болетіи 
жоне айырбастаулы зерггейтіл коғамлық ғылым рстінде;

- туристік экономика жүйесініц барлық дсңгейіндсгі 
адамиыц міпез-күлқын зерпейтін қазіргі окопом и калы к  
теория ретінде:

Фуидамсііталды экономика жағынан кдрасақ, туризм 
дегспіміз ол жономикалык кешен, оиьщ ламуы іш кі ссбеп 
тсрдсн горі, кѳбінесе олемдік шаруаиіылық процестер мсм 
кдтьшастар арқылы түсіндіріледі. Сонымен қатар, туризм 
коіітсl'eu дамуілы сллердің жономикалык осуінің катали ш 
торы. О ііткені туристер басқа елге лемалыекд баргаида баскл 
оидірісте ондірілген онімніц бір болігіи гаиа апарыи
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қоимаиды, сонымен қатар онда жаңа жумыс орнын да 
қүрады.

K^ sipri туризм экоііомикалық қүиылыс регіііде:
— индустриялдық турдс болады;
一 туристік өиім мсн ісьпмет түрінде корімслі, опы 

жинауга жәнс көлікнсн тасуга болмайды;
一 жаңа жүмыс орыіщарын қүрайды жэне жаца 

аудандарды игерудсгі алгашкы юірлығаіл, соиымен кдтар 
үлтгық экономика川)щ жылдам дамуыныц катализаторы 
болалы;

一 туризмге м a м a 11 д a иды рыл ға 11 еллің пайдасына у.іттык 
табысты қайта бөлу мсханизмі рстінде кіріссді:

一  үлттык  табыстыц осуінс, жергілікті инфрақүрылы ѵіныіі 
дамуы мсп жсргілікті халықтыц омір ленгсіііп іц <х уіпде 
мультипликатор ролін атклрады;

—жогаргы дсңгейдегі оссрлілікпси жәис инвсстицияның 
жылдам қайтарььчуымсн сипатгалады;

一 табигат пен мэдени мұраны қоргаулың тиімді қуралы 
ретіпде жүмыс істейді, ойткені олың негізгі ресурстар»»шың 
базасыhf осы элементтер күрайды;

一 барлық шаруашылық сшіаларымен жонс аламның іс- 
орскет түрлсрімеи соіікес келе Переді.

Сонымен, туризм аітмақтың нсмесс елдіц ж ош 》мик“ сьша 
Оелсенді түрде осер етс алады. онда ол оның шаруаіш.ілық, 
олеуметтік жоне іумаиитарлык нсгізіиле дамиды.

Туристік фирмалардың іо>і імеііііщ  іііыгьііісыідығыіі 
анықгайтып ксйбір іиәсслслер

Иарық экономикасында өнлірістік қорларлыи злттык 
[факторлар қозгалысы к.үнлык. қажеттілігін тугызады. К.үнды 
һісоме матсриалдық қажетгіліктср біргүтас болады. Ьүл (»ірлік 
оидірістік қорлардың мопімеп анықталатын кджсттіліктіц 
i ииапамасы болып табылады.

Затты к  жоне қүндылық формііларыиың бірлігін еокерс 
(ммрып, оігдірісгік қорларға легси қпжетгіліктсрлі аиықтау 
■егсніміз ьиітымактыстығын тсхликачық жәнс технологиялық 
іііісніімдерлі таіщауда қү іи іы қ нарамстрлер дс к;ітысуы керек 
к іс м  соз. Олар қүрасгіэірушылaрдыі\ техникалык. тапсыр- 
ршшрында болуы клжст.
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Ондірістік жабдықтардың элементтсріііің қүнын 
жогарылату жаца онімдер түріи (қіпзмет) игсрудсгі турфир- 
малардың қаражаггарығіа қаіты әсерім тигізеді, ол иічфугс 
кетсгіи жогарғы шығыимсп байланысты, себебі олардыц орны 
түсксп табыспен ор уақытта тола бермейді.

Т урфирман ыі і қаражатылыц түрақтыл і)іғы түсстіі і 
табыстыц молшеріне түі-слімеи тәуелді. Табыс заттыц бірлік 
багасын (қызмет) оныц таратылған самына көбейту арқылы 
аныкталады. Табыс молшері барлық кстірген шыгындарды 
отеуі жоне табыс шіуды қамтамасыз етуі керек. Осынлай 
тапсырмаларды шешу үшін экономика ғьиіымы кслссідсй 
категориялы иііструмеиттсрді жасад]>і:

- отеу сомасы;
- отсуліц орташа молшері;
- отеу коэффициеиті;
- шыгынсыздық нүктесі;
- табыс шсгіиіц нүктесі;
- мықтылык. беріктілік.
Бүл категорияларлы рет-ретімси қысқаша қарастырып 

шығайық /5 /.
Отеу сомасы деп табыс ііен барлык. ауыспалы шыгынныц 

арасындагы айырмаиіылықты айтады, яғни отеу сомасы 
дсічлііміз бүл (шдірістің түраісгы шыгьшь丨 мен табы сы лы ц 
жиынтыгы. Отеу сомасы — ол түрақты шьиътды ѳгеуге жопс 
табыс алуға салынатын қаражат. Отеу сомасын есситеу үшіи 
табыстан барлық ауыспалы шығышіы шегереді (кейде оны 
тікелей шығын дсйді).

Оіеудің орташа мөлиіері дегеиіміз заггыц бірлік бағасы 
мен орташ а ауыспалы ш ығынпыіі арасыіідағы айырмаш ылық. 
Отеудің орташ а молшсрі дегспіміз он ім нің  бірлігінің түрақты 
шығыіииірды отеудегі ж эне табыс алудағы үлесі.

Отеудің коэффиииенті деи откізуден түскси табыстаіъі 
өтеу жиынтығыиың үлесі жоие заггар үшін отеудің коэф- 
фициентіи айтамыз — бүл заттың бірлік бағасындагы отеудіц 
орташа молшерініц үлесі.

Ш ыгынсыз;шк нүктссі бұл турфирманың бслгілі 
моліиердегі өндірісі және онаи түскеи табысы, ол оныц 
барлық шығыидарым жоне иолдік кірісті де өтейді.

Табыс шегі (оны кейде сатулың критикалық молшері 
дейлі) 一 бүл шығынсыз иүктеге сэйкес келетін табыс.
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М ыктылық беріктілік 一 бүл пакты табыстыц табыс 
шепнем найыздық ауытқуьг, яғни пакты жоне табыс шегіпіц 
айырмаиіылық қатынасыныц нақты табысқа пайызы арқылы 
нплгарьиіады.

Жоғарыда керсетілгси категорияларды пайлалану барлык 
мексмслердің өндірістік іс -орексттері нде, оиыц іпгінде 
гурфирмаларда да бірқачар нрактикалық тапсырмаларлы 
шешуге мүмкіидік берсді.

Нсеіггср туралы бірпсиіе мысалдар келтірслік.

1-мысші. Фирма беліілі б ір  қызмеггі ондірелі жонс о і і ы  
рскреантгарга откізсді. Осы қызмеггіц бір.ііппс ауыспалы 
иіыгыны рубльмеи келесідей:

иіикізат, жамармай жонс баскд ла ецбек запары — 200 :
ецбск ақысы — 160;
ауыспаііы өндірістік ілығыны 一 80;
ауыспалы өткізу шығыны 一 40;
барлыгы — 480;
қызметтің бірлік багасы 一 600;
тұракты інығындар 一 136 мыц рубльді қүрады.
32 мың рубль табыс түсіру үиіін фирма кдиша қызмет 

бірлігін огкізу кджет скспін анықтау ксрск.
Ш е ш ім і:1 )Ghey сомасьш табыс пен ауысп.иіы 

иіығыпиың арасындагы айырмашылык ретінде нсмссе 
түрақты шығын мсн табыстың жиыіггып>і рстшде 
кдрастырайық:136 мың + 32 мың ニ 168 мьщ рубль;

2 ) Қызмеітіц бірлік бағасы мсн ортаига ауыспалы 
шыгынныц арасындағы айырмашылык регінде отеудің ортлша 
молшерін анықтаймыз: 600 — 480 120 рубль:

3) Осындай белгіленген табыс алу үшін қызмст бірлігінің 
санын табамыз. Ол үшін отеу сомасы н оның орташа 
мѳлшсрінс б о л см із :168 мың рубль : 1 20  руб/бірлік 丨 400 
бірлік.

2-мысал. Фирма 10 мыц қызмет бірлігіи корсетуді 
жоспарлап отыр. Бір қызметті ондірудіц орташа ауыспалы 
иіыгьшы жоне оны откізу 150 рубльді күрайды, түрақты 
шыгыны — 2500 мың рубль. Фирма 500 мыц рубль табыс 
алуды жоспарлап отыр. Кѳрсетічстін қызмеіті қамдаіі бағамсн 
сатуы керек?
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Ш е ш ім і:1 ) Түрақты шыгынға жоспарлап отырган 
таОііістыц моліперім косым отеѵ жинакын табамыз: 2500 мыц 
рубль 十 50() мың рубль 3000 мыц рубль;

2) Отеу сомасын корсетілстш ьдызмеггіц санына боліи 
отсуліи орташа молшерін аиықтаймыз: 3000 мыц рубль :1 0  
мьщ ニ 300 руб/бірлік;

3) Отсудіц орташа MO-'iuicpine орташа ауыслалы шығынлы 
косы ii кч)рссггілетіи қы зм е п іц  багасын табамыз: 300 рубль + 
150 рубль 450 рубль.

3-мысал. Фирма бсліілі бір кызмет түрін корсстсді. Омыц 
іс-орекстгсрі мынадай корсеткіштсрмси бслгічеііеді (мыц 
рубль):

өткізулеи түсеіін табыс 一 150;
аѵысиалы шыгыиы 一 100;
түрақты шыгыны 一 40;
таоыс — 10 .
Табыс шегіғі анықтау керек, ол түракты шыгынныц отеу 

ко іффиi іиенчтерінс кдтынасы арщ>ілы есеіггелінеді. Соңгы 
өтсу сомасыиың үлесі таратудан түсстін табыстағы үлесі 
болады.

Ш е ш ім і:1 )Өтеу сомасын ессптейм із:150 мың рубль — 
100 мьщ рубль = 50 мың рубль;

2) Огсу коэффициентіл есситсйміз: 50 мыц рубль : 150  
мың рубль = 0,33;

3) Табыс шегін анықтаймыз: 40 мыц рубль : 0,33 121,21 
мьщ рубль.

Eï'cp ѳтеу коэффициснтіиіц соцгы саны бірлік сан болып 
келсе (біздің мысалда 3-саны), табыс шегіп анықтағанда қате 
кетеді. Оны болдырмау үшін отеу коэффициентін есептің 
алгы санына ауыстыру ксрек: (40 мың рубль x 150 мың рубль)
:50  м ы іі рубль =120 мыц рубль.

Жіберілген қате 1210 рубль болды.

4-мысал. 3-ші мысалдыц корсеткіштері бойынша накты 
табыс шсгін гіайыздық ауытқуы есебіііде мықтылык 
бср ікт іл ііііі есептеп шыгару.

Шешімі: (150 мыц рубль 一  120 мьщ рубль) x 100% :150 
мьщ рубль 一 . 20%.

20% мықтылық беріктілігіиің көрсеткіш інің моні келссідс 
- сгср нарык жағдайларыныц озгсрістсрінс карай фирмаиыц
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табысы 20% аз қысқарса, онда фирма кіріс нқіпа а.чып 
ал сгср 20% артык. болса, онда (|жрма шығынға үшыраііды.

3.J гГури диікімикалық, ла>ішміікалыに 

қоғамлық шаруашы.іық жүйс ретііілс*

Кеңестік география іылымьшда территориялык, рекреа
ция жүйепі*і моделі жааыыііға іі. XX ғасырдың 70-im 
жылдарыпыц ортасында B.C. Преображенский (1975) G.ic- 
Клфган nui ымдар т(>бы қарасгырып, кем ін Н.С. Миронсикч) 
мен И. Г. Твердохлебовтардыц ( 1981) жүмыстарынла оікш фі 
дамытылды. Батыста туризммің концептуалдык модслін І . 
Гуибилато ( 1983) жасаған жоне оны Г. Вакксрмаи ( 19S8) 
то；іықтырған. Осыларға сүйспе огырын, туризм жүііесі озінс 
екі шагын жүйепі епгізелі (6-с'урст) / 1/ :  "туристік іс-орсксг 
субъектісі" (туристер) және "турисгік іс-орекст объсктісі" 
(туристік рссурстар, туристік мекемелер мси үйымдар).

Бұл жүйе шецберінде туристер сұранушьиіар немосе 
сатып алушылар роліиде болса. туристік қызмсг корсетушілср 
мсн заттар әкелушілер саіушылар ролінлс болады. ОсьиіаГі 
Гюлганда, туристік іс-орекет субьсктісіне — гурисгкс 一 жүйсле 
клрсы түрагын туристік іс-әрекет объекгісі 一 'туриспк шарѵа- 
іиылық" болмақ.

г Туристік шаруашылық екі болікке боліиеді: турисгік 
1>сч:作  стар жапе тури cri к илфрақүрыл ым; бүларға кіретінлср: 
і7 ристік мекеме, ү ііымлар жоне косіпорыіі.
I 厶 Жалиы туристік шаруашылық туристеріе қызмсг жасай
тын баскд да халық іиаруашылық салаларымеіі қосьип.ш, 
мтупистік индустрия" жүйесім күрайды.

і 1 Туристік и»ідустри5і жүйссінс арнаиы кәсііюрын, уйым 
жіі/гс СТексмслер кіреді:

1 ) т\чіеуіе кызмет көрсететіп мекемелер (қонақ үйі, 
'•отель, кемпинг, жекс потер, санаторий, пансионат, турне ri к

■аза, демалыс уііі);
2 ) тампқтапу мскемссі (мейрамхана, кафе, бар, асхана 

шопе т. б.);
3 ) к о л ік п сл  Kj>i：3Mer к о р с е т с іі і і  м е к ем ел ер  (а в т о м е к е м е .  

Тс Slip жол мекемееі，тсціз жонс о з с іі кәсіііорнының флоты);
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4) туристік оиімдерді шығаратын жәнс гараіатын 
туристік фирмалар (туристік бюро, экскурсиялық бюро, ту- 
ристік фирма, тури cri к  агеіггтік);

5) жариама-ақііараггық туристік мскемелер (жарнама 
агенттігі, жолдама тарататьш бюро);

6) туристік оыеркосіп мекемссі (туристік сувенирлср 
шыпіратын фабрика, туристік жабдықтар, турисгік жиһаз 
шыгаратііім мекемелер);

7) саула мекемелері (дүкендер, прокат нупкті ж оис т. б.);
8) туризмдсгі бос уакыт сфсрасыныц мсксмесі (ь ино- 

коііцерт зал дары, ойын автомат зшідары жонс т. б.):
9) оуескойлық туризм мексмесі (туристік, алыіииистік, 

велосипед клубтары жопе т. б.);
10) туризмлі баскдру органы (комитепер, тури jm д«:пар- 

тамситі, қоғамдық туристік үйымдар):
11)丁уристік оқу орлы (жогаргы жоле орта арнайы г/рис- 

і і к  оқу орлы);
12) ғылыми-зерттеу жэне жоспарлау мскемссі (гылыми- 

зерттсу т^ристік институты, лабораториялар, зерттеу иол и гон- 
дары).

Іури ст ік  индустрияпың басты қүрамы 一 бүл "турисіік 
мекемелер". Туристік мекеме дегсніміз барлык керекті 
өндірістік қүралдарды біріктіріп, (жсрді, ресурстарды，сңбек 
күшін, ак.іланы және 丁. б.) туристррге қызмет корсету үшін 
ондіріс орнып дайыидайтын ұйым.

Туристік мекемелер өз қьіішггтерін үсынып, халықтың 
туристік кджсттілігін өтейді.

Туристер исгізгі, қосымша жәие косалқы щлзмеітерді 
іүгынушылпр ессбінде пайдаланады.

ІІегізгі қызмсггер туристік жолдамшіарда келісіммен 
іпектеледі. Опдайларға жататындар: орналастыру, тамак：гаіі- 
лыру, колік кызметі. экскурсия кызмегі.

Қосымша к.ызметтер туризмніц иифракурылымы дамыған 
жагдайда жалпы кір істің  50% атқарады. Олар: негізгі кызмет- 
œpre кірмейтін сауыктыру кызметі, медицина қызмсті, ойіли 
мскемелері жәие баекяііар.

Қосалқы қызметтерге жататындар: сувенир ѳпімдерімел 
Кдмтамасыз ету, туристік символикамен, сауда. вал юг-кредит, 
акдіарат жоне баскяі да қызметтер.

Қосымша жонс косалқі>і кѳрсетілетін кдязметтердін ара
сында айырмашылық жок.
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1 урисгік мексмслер мтуроііераторларм жәие "турагеттер'. 
болып жіктслсді. Туроператор дегеиіміз бүл да туристік 
мексмс. озіиің жоис басқаның кі>ізмеггеріи араластырып 
озінің жаца туристік онім ін жасайды. Бүл жаца оғіімді 
иаушлльді (кешеиді) тур дси атайды. Гіаушальді тур — бүл әр 
гүрлі мекемелер шыгарған бірнсшс қүрамды қілзмсітср
ЖИЫІІГЫіЫ.

1 уроператорлардыц онімдері турагенггер арқылы 
гаратьыады. Ірі туролераторлардьпі озіиіц тарагу жслісі 一  

саяхаі бюросы болады.
1 уризм жүйссіндс ең күрлелі орыіі сшатын 一 "туристік 

үйымлар”. Демек, тѵристік үііымдар туристік баскліруларга 
арнал丨хш，олар мемлскеттік жопе жеке қүрылымдарды аймак- 
іык, \ ;гп ы к  жәнс Хсілықаралық деіхгсйле қямтиды.

1 уристік үйымдар жоспарлауға жоме туризмпіц дамуып 
басщіруға оте кгіжет.

Жаца рекреациялык территорияны игеру, туристік іс- 
і>рексггі кеіісйту, жаңа туристік объектілердіц қүрььчысы 
үлкен шівсстиііиялық салымды керск етед і.Ір і жобалар ор 
гүрлі коздсрдси ьцфжылансчды: мсмлскет турғысынан, үлггық 
және шетеллік, жеке қаржы мексмелері, біріккем мекемелер, 
халыкар;иіық үйымдар жоне баскд да занды мен жскс 
гұлгалар.

7 уристік сүраныстык көбеюі капитал салуды осіруді жонс 
гурисмік кызмеггің мө.ішеріи котеруді кджет етеді. Бүл 
герригорияиың экономикшіык. іс-орскетіи жацартуға океледі, 
кіріс кобейеді. Түскен кірістің бір бөлігі мемлекетке салық 
арқылы түссді. Бұдал да баскд, мемлекет кдзьшасы кедеп 
салымдары арқылы толық гырьиіынады. Осылай жиналпііі 
ақишіар кдйтадаи жаца туристік жобсіларды кдржьиіаіідыруға 
жіберілсді.

Туристік жүйе 一  оны қоршаған ірі орталармен біргс 
қараспырглида күрделі құрььчым. Экоиомикалық, әлеумсггік. 
гехнологиялық. саяси жэне экологиялык, бір бүтін болалы. 
Сырткы дуние туризм жүйесінс клтгы әссріи тигізеді, оныц 
осері скі гүрлі болады: бір жағдайда туристік іс-әрекеггіи 
ламуыпа мүмкіидіктер гуғызса, басқа бір жагдайда ксрісіншс 
оссрін тигізіп, тііггеіі жойылып кету каупін тугызады. 
Жойылып кетией нәтижелі жұмыс істеу үшін туризм жүйесі 
коршснан сыртқы озгсрістеріч: бейімделіи отыру ксрск.
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Іури зм  еліміздіц белгілі бір территориясыпыц халық 
шаруашылык, саласыныц дамуына оцды түрде оссрін тигізеді. 
иифрақүрылым кұрып, дамуь川 жылдамдагады, оидіріс күиіте- 
рін орналастыруга әссрін т и г із е д і.下уристерліц келуі жонс 
олардьщ шыгыны ауыл түргыішарының оміріліц лецгсйііі 
көтерсді. Туризм территориялык ақіиа баланс күрылымының 
кірісі мен іпыгысына үлксн оссріи тигізеді. оны рскреацлялык. 
аудандар өз пайдасына шепіеді.

3.4 Туристік шаруаніылық

Туристердің кслуіием шаруа川 ылыққа түсстін паіілаиы 
адамдар отс ерте заманда байкады. Соляіі болса да. тск X IX  
жүзжылдыктан гана бастап туризм коптеген айм.іқтыц 
экоіюмикасына слеулі оссрііі тигізе бастады. Туристергс 
кѳрсетиістіі! кызмсттен түсетім табыстыц жоғарылығына 
байланысты, кейбір елдер мен аймақтарда XX гасырдан 
бастап туристерге көрсетілстін қызмст саласын "турисгік 
индустри5і" дсп атай бастады. Туристердің кажсітерін отеу 
үиііи туризм аудаидарымда бірқатар шаруашылык түрлсрін 
игеругс тура келді.

Туристік  іііаруашылық дсгеніміз эр түрлі Гюлім,ісрдіц 
белгілі бір кешені, олардын қүрылуы жоне дамуы турисгерлің 
келуі жоііе тұруымен баііланысты. Бұл шаруашылык. бірін-бірі 
толықтырыи түратын салалардан қальштаскдн，турисгердіц 
сүрамысын біріккен бір кешснде гана отсй алады.

Турисгік шаруашылықты тура және жатіама түрге Һолуге 
болады. Олар бір-бірімсл тіэігыз байланысты жоне бір-бірінсіз 
іс-әрекетін жоюы ықтимал. Ьірінші тоикд туристергс гама 
кызмет жасайтын мекемелер мем объектілср жаталы: 
іурбаза/іар, қонақ үйлер, кемпинггер, приютгар, арнайы 
кол;цф мен кәлік орпиплқтары жәие т. б. Олар, атап аілқаіща 
г- туристік объектілер. Екінш і тоикд жататындар 一  туристергс 
арпалмаган мекемелер мем объектілср, бірақ та жаргылай 
нсмссе анла-санда оларды туристер де иайланаланады. Оган 
статьи i дар: жалгіы мемлекеттік жолдар, колік пеп ком\ту- 
икация, мейрамхана желілсрі, дүкендср, түрмыстық жоне 
іөлениет мсксмслері. Бүндай ксшендердіц барльнъі архара
ми ісіне қарай гор.г базака жіктелген: іүнеу (орналастыру), 
мактаму, коммунмкациялық жоне қосалкы (7-сурст) /1 Л



7-сурет. Туристік шаруашшіык.
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Қанлай бір саяхат болмасын ол туристерді оришіастыру
лам басталады. Кѳп иәрсс осыған байланысты. Іуристергс 
ұсынылаіын қызмеггердің iiuiitue ен бастысьшың бірі — 
түпейтін орымды дайыидау. Оған кіретіндер: қонақ үйлері, 
пансиоиаттар, жергілікті түрғындардыц үйлсрі, турбазалар. 
мсггельдер. ксмпиигтср, сүйреме үйлер. палаткалар жәие т. 6.

Туристерлің азык-түлік нсн сусынларга сурапысын 
кдйіағаттаі»дырудың да үлкен маңызы бар. Жіьчиы тамак- 
таидыру туристік қонак. үйлері жанындагы мейрамхаишіарда, 
кафсде немесе басқа да қоіамдық тамактаиу мскемслеріпде 
үй ы мдастырьиіады.

Туристік орталықтарда қоғамдық тамаетамдырулы үйым- 
дастырғанда жабық, ашық жонс аралас түрлерін айырған жон.

Тамақтандырудыц жабық түрі ү ііы мдастырьығаі\ лсма п,іс 
мскемелері үшін кджет. Дсміі/іушьиіар тамақты белгілі бір 
жсрдс нақты бір уақытта алалы. Тамақтаиудьш ашык гүрі оз 
бетімен жүрген туристерге, ж е р т ік т і халыкха apnajuan, 
сошіай-ақ үйымдасқам демалушылар да акшапі сатыи агіыгі 
тамақтаііа аиалы.

Қогамдық тамақтаііудың аралас түрінде үйымласкли 
түрдегі демплушыларга арнайы орындарда бслгілі бір уақыт- 
тарда тамактаиу корсетілелі, ал басқа уакыггарда келушілердіц 
барлығы ас мәзірі бойынша оздеріне таисырыс бсреді. Тпмақ- 
танудын аралас түрі деп үйымласкгш демалушыларлыц талон 
арқьиіы қогамдық тамақтану мексмелсріиле гамақтапуын 
айта/хы.

Туристердің жүріп-түруында коліктіц  аткдрагын ролі оте 
күрделі. Туристік колік жалпы колік сияқты жсрде, суда жоне 
ауада жүрстіи болып жіктеледі.

Колікчердс үйымдастырылған демалыстып гүріне сәйкес, 
В.И. Азар (1972) мынандай топтарын а й ы р д ы :1 )арнайы 
туристік посздарда пемесе ксмеле саяхаггайтып туристер: 2) 
куіщелікті поездар мен кемелерді пайдаланатын, бірак та 
толық қызмет кешенін толейтін туристер; 3) гек қана жол 
Күжаггарын алым оз бетімеи сапар шегетін туристер.

Халықаргиіық туризмде кои жылдар бойы теңіз арю>ілы 
тасымшідау басым болды. Мысалы, Франциялан 
СЪлтүсгік Атлантика аркылы саяхаттау 80 сагатқа созылса. ал 
үаіақпсн бар болғаиы 8 сағаткл гапа созылпды.



Круизлік туризм 1950 жылдардыц соңынан бастап қаулап 
дами бастеиіы. Круизлі саяхаітыд ең алгаіііқы іиді болған 一  

апллшьш жазушысы Уильям Теккерей.
Колік, түиеу жоне тпмақтанудаи баскд да турисгік 

к.ьгзмепсрдіц ішіиен，кос<иікы кызмсіті бөліп қарау ксрск. Ол 
озіпіи мақсаты жагынан әр түрлі с и іт т а ғы  турисгік мскс- 
мелер мен уйымларды біріктіріп, жеті тоиты күрайды.

Ьірінші топқа жататілыдар 一  гимарат қүрылыстар, турис- 
гсрго сол жердің байлыктарыіі коріл, тамашалауға көмсгін 
тмгізеді, ойткспі кобіиесе чуристсрдіц келу себебі осы бай- 
.чыктарды коріп, таиысу.

Қосалқы кызметтің екінші тобына жататьшы — 
гуристердіц сіюртііел айпшіысуыііа мүмкіндік туғызу.

Үиіінш і топты кураіітын 一  туристерліц коңшін көтеруді 
үйымдастыру.

Тортінші тонка жататындар: туристсрге толық түрмыстык 
к^ізме г корсетсгін түрмыстық қызмет мскемслері.

Бссінші топкд кірстіндср: туристергс керск-жарақ гісіі 
суненирлер иіығаратьш мсксмслер.

Алтыншы гон — бүл ақііараттар желісі немссе туристік 
саяхат жарнамасы, туристергс толыкхан^іы, жан-жақты түсі- 
нік беріп түратьш гидтердің қілзметі.

Жетінші тоиты қүрайтындар: туристік қозгалысты 
бас караты н үйым;лар.

Аимақтагы шаруашылық іс-әрскеттерді бслсснді жүргізу 
үшін, корсетілетіи қызмет түрлерінің осылайша болінуінін 
маңызы зор.

3.5 Туризм инд>стриясы жонс туристік иарықгың срекіиелігі

Турист энциююнедиясыііда туризм индустриясы туралы 
мынадай аныктама берілген: бұл — матсриіиідық-техникалык 
базалардыц күрьиіуын. туристік рекрепциялық ресурстардыц 
гіайдаламуыи, туристік тауарлар мен кызмеггердін 
айырбасталуын, қолданылуын, материалды жопе материалды 
емес сфера онімдерініц ондірісіл кдмтамасыз ететін 
мсксмелср мсп үиымдар жиынтыгы.

Туризм иидустриясыиың мскемелері мел орта-чықтарыи, 
косіпорындарыи үиі топкд болслі /I /:



1.Демалыс орындары мен маріирупардшы гуристік 
экскурсиялык қызмет корсету мекемелері (турбазалар，конак 
уйлер, санаториялар, кемпинггер. самхат жг>не жскурсля 
бюролары; арнайы колік, т>ристік-зкскурсиялык. тасы.vtæiдау: 
деміиіу орындары мсн гѵристік ортсЬіыкгары іуристсрлі 
сауықтыру орындарымеи. сувсмир мсн баскд т>рисіік тауар
лар меп қамчамасьп стстіилср).

2. Демалыс орьшдарыидагы турисгерге. жсргьіікті хялық- 
қа түрм ы сш қ，модсни-ганым,и»іқ. сауда к.ызметгеріп корсете- 
тііі мекемелер (жолпушылар колігі, коиак. үіііср, ауруханшіар, 
дүкеидер, кинотсагрлар. клубтар).

3. Материалдык»-техпика-іық базаіарлы қүру мсіі иаіід.і- 
лаиулы қамтамасыз етстіи оисркосігі орт<иіықгары жопс 
оларға еңбск күралларын, шикізаг, шівснтарь жеткііетіидср, 
сондай-ақ гуризм сфсрасыиа білікгіліі і жоғары мамаидар 
дайындайтын мекемелер.

Туризм ипдустриясы үш айрықіиа қгісііспсрімсн срекіле- 
лснеді: біріншідсн, туристік мсксмемсрдіц орікшасуымдаі ы 
рссурстаріа болжам; екіншідсп, турисгік кызмсг корссіудсгі 
м е з г іл д ік ;  ү ш ін ін ід е и  туризм и н ф р а қ у р ь и і ы м ы і іы  j і д а м >  
лецгейіне жогары талаіі.

Экономиканыц саласы ретіиде. туризмніц озіне 
біркдтар айрықша ерекшелікісрі бар，солар аркылы халык 
иіаруаіныльнъпіыіі баскд да сіиіаларыііан болініи түрады 
Гуризм индустриясының басты айрықша ерекшслігі өндіріс 
пси онімді тарату уақытьиіыц бірлестігі. Колік уакытьшың 
жоктығы, ягни туристік К.ЫЗМСТТСР (туропімдер) бүл жерле 
оидіріледі жәпе бірдсн колданылады. Екіпш і ерекиіслііі 一 

卜》іың ѳлімдсрі артығыпаіі шыпірыльш，қоймада сақталмайды. 
Гурисгік қызмсг корсеітліц келссі Пір ерскшс айырмашылы^ы 

К  қызмет оіиіірісінс дсйін олдіріс обьектісіпс іүгыпушьыарлы 
гасымаллап. жеткізу. Бүл оз гүргысында туризмніц баскд ла 
Врскиіе aйы[)машi»jлыктарымс11 байланысты -  турист алпіп 
ріііімдсрлі ''езімсн æibin кетслі", ягпи жак.саркап демсаулык,, 

оңЬі-кұііі, жаіцідан толтырі>иіган білім, п ікір , акларат 
рід>і-/іы.

[ Туристік қызмст корсетуліц іупк і моічіи түсіну үшін. 
ристік кызмсг корсету проііссініц түрін бі;іу керек. Турисіік 
іічмст көрсету дегеніміз туристсрге саяхат кезіиде, затілр 
i ып алғаи кезде әр түрлі клжсттіліктсріп клиггамасыз етіп.



комектссу. Бүл процестііі кеиісилі түрі келесі анықтауыштар 
арқылы анықталады:

一 туристерге әр түрлі технологиялық ондіріс ней қызмет 
корсетудіц түрлі жағдайыидагы кызметтер мен тауарлардыц 
үсыііылуы;

—туристік қызмет корсету матсриіиідық-техиикалык. 
базаларда (копақ уйлерде, мсйрамхаиала, көлікте, спорттык 
күрылымдарла, демсаулық сақтау мскемелеріндс) орындалады:

一 туристергс ұсынылғаи тауарлар мен қызмепер ор түр.чі 
іс-орекет барысында пайла болган. Олардыц ксйбіреулері 
нрпайғл туристік үйымдарда, скііш іілсрі халық шаруашьиіы- 
гының салаларында: колік, ауыл шаруашылыгы, онсркәсііі, 
лснсаулык сақгаула пайда болган;

— кызмет әр түрлі көсіптік дайыидыктагы жоие білім 
дсңіейіндегі адамдармен кѳрсстиіеді.

Туризмдс усынылган қызмепер территория бойыіпиа 
болінеді. Туристерге қызметтердіи, кейбірсулері түрғылықты 
омір сүрстіи жерлеріиде корсетіледі (ақпараттық қызмег). 
Баскя-іарын турист саяхат ксзіиде (ақиараттық, көл ікт ік 
кызмсттср) алаты. Үш іиш ісін туристер туристік орталықтарда 
(орналасу, тамактаиу, емдеу, коціл котеру, іс ксздесу) алады.

Қызмет корсетуді туристерге бағьптап, үлгі бойынша 
былай болугс болады:

1 .Қызмет пен тауарларға гарту.
2. Олардың туристік онімге қызығушьиіығын тудыру.
3. Үсыпылган тауар мсн қызмсттерді иайдалаиуга 

к.ызыіушььіықтарын тудыру.
4. Туристік қілзмет нсн тауарларды пайдалануда туріі 

іиеінім қабылдауга көмсктесу.
Тѵристік индустрия дегепіміз туристік онім шығару- 

шьиіар, солар арқылы халықтыц туристік сұранысыи отсйді. 
олар аламдардьщ рекреациялык клж сп іл ігіи ің  аркдсында 
қүрылады.

К^шдай бір фирма болмасын оиың нарықтагы табысы 
luыкаратын өнімдсрініц тартымлығына байланысты. Багасы 
да. марыклагы ѳтімділігі жөне жылдам таралуы да соган 
байланысты.

Оиімпіц :жоиомикгиіық категория ретімде терец мазмүшп 
бар, бірақ, осы уақьпкл лей in жалпы кдбьиіданған аиык- 
тамасы жок. ЛК,ІЛ-тыц Солтүстік-Батыс уііиверситетіиіц 
маркетинг профессоры, Америкаиың маркетинг ассошк»
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циясьты ң белсенлі мүілесі Ф. Котляр мынадай аныктама 
бсреді: "Оиім 一 озінс тарту, алу, иайдалану жөнс қоллану 
мақсатымен нарықкд ұсынылатын жәнс адамның ыитасы меи 
керегін өтей алатын кдндай да болмасын зат". Онім 
физикалық объектілер, корсетілстін қызмеггср, ой-п ікір  /кәне 
тағы басқалар бола алады.

Туризмде өнім болатыны корсетілетін ксшенді қьвмет， 
яғни бір гіакеттс туристерге сатылатын қызмсттер жиышыгы. 
Онлірушілерге Караганда, туристер турисгік онімді кең түрде 
үғынады. Туристік санарға шыккднла, адамдар озіие 
корсетілстін қызметтердем баскд да ерекшеліктерді іздестірслі. 
Біреулері үзақ демалыска шыгып, курорткд барын демалып, 
деіісаулығын гүзеп кдйтса，басқалары команлировкаға барын, 
іскерлік келіссөздер жүргізіп, шартгы келісімііер жасайды. 
Дсмек, туристер туристік өмімдерге мұктаж емсс, олар /каңа 
сезімге, қызық оқипиіарга мұктаж нсмссс ө ііі і іц  бизнесін 
ұлгайтуға мүдделі.

Атақты агьишіын туризмологы В. Мидлтонның аиық- 
тамасы бойынша, кешенді туристік онім дегеніміз "сезіііетін 
жоне сезінбсйтін компоиешті иакепер, оның кұрамы турис- 
т ік  орталықтағы аламдардың іс-әрекеітерімеи аныкталады. 
Алган әсерлерініц бағасы ретінде пакетті туристер қабьы- 
дайды".

Туристік онім қүрамы жагынан үш болімге болінсді 
(8-сурсг) /1 /:

-тур ;
- қосымша туристі к  - экс ку рс иял ьгқ қызметтер;
- тауарлар.
Тур дегеніміз клиентке біртүтас таратылатын жәие 

туроператордың еңбегімен ондірілген, беліъпі бір маршруткд 
жэне мсрзіміе арналғаи бірінші туристік өнімнің бірлігі.

Турдың қүрамы келссідсй болады:1 )туристік пакет және
2) маріирутта корсетііістін қызмеггер кешені.

Туристік пакетті турогіераторлар үсынады жонс маршрут- 
іа  міндстті түрде корсетілетіи қызметтсрдсн түрады:

—туристерді колікпен демалыс орнына анару жоне алып 
келу:

—трансфер;
一 орналастыру жоне тамақтаидыру:
一 м інлсіті түрдегі экскурсиялық жоне мэдени Паглар- 

ламалар.
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Гуристік өтіімніц туристік пакеггеіі айырмашылыгы 
нақгылы міндстті жагдайы. Төрт базалық элементтен түратын 
туристік паксггі сатілп алып, турист туролерагорла>і ігдоуір 
жсңілдікпсп басқа ла фирмамыи туристік оніміі? алады, 
^ронсратордан оны басқа ла кызмеітср арқылы кеці-йтуіл 
сүрай алалы немесс оны демалыс орнында озі ле жасай а чалы.

Туроператор туризмдс мацызды роль аткхірады. Оіггкелі 
ол эр түрлі к.ызметтерді (кол ік， туристерді ориіиіастыру, 
тамаісгандіэіру, коціл котеру жопе т. б.) бір турпакеткс жинап, 
тѵронімді шыгарады; омы турагеігг аркылы таратады.

Турагснт 一 туропсратордьиі, туристік онімін іскс асы
ратын, туристік нарықта жумыс істейтін таратушы. 
Т  уроі іератордаі і турагеі ітгің  ай ырмашыл ығы — турагент 
турдың санасына жауапты емес.

Гуристік о ііім н іц  туристік пакетгеи айырмашылыкы — 
туристік пакет туристік ѳнімніц бір бѳлігі.

Туристік онім элеменпсрі бойынша туристіц шыгынын 
кслссідей бѳлуге болады:

— тур — 50%;
一 қосымша тѵристі к - ж  с ку рси ял ы к. қызметтер — 30 й ;
一 тауарлар 一 20%.
Қосымша турисіік-экскурсиялық қызмсггер дсгеиіміз 一 

бүл жоддамада көрсетшмегсн, бірақ，іуристеріч^ кджет (»олса. 
солардыц тілегі бойынша көрсстілеііи кілзмеггер. Бүл 
қызмеггер жолламаның негізгі бағасыма кірмсйді. Оғаи 
жаіатандар: резсрвтік орындар, валюта айырбастау, туристік 
қызмет корсету, прокат，телефон，қогамдық колік, noiirra, 
тауарлар сактау орны жэне т. б. Қосымша кызметтерді 
туристер болекшс оз аюпасыиа алуы керек.

Тауарлар дсгеніміз туристік оиімніц арнайы белігі, оган 
жататынлар: туристік карталар жѳне қалаиың жоспары, 
сувснирлер, буклеггер, сондай-ақ туристіц тұргылыкты '：лдегі 
дефицит тауарлар жэяе 丁. б.

Туристік инлустрияла ондірілетін туристік онім екі 
өдісиен бағалануы мү.мкін:

一 барлык өндірістің шығынының жинағы есебіндс:
一 туристердііі блрлык шығьшьшың жиііагы п :месе 

туризмпси түскеи кіріс есебіпде.
К^аидай бір әдіспеіі багаланса да, соз туристік индустрия- 

ла ѳидіршетін туристік олімдердіц жалпы табысы жоміпде 
болып отыр.
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Озіиің арналуына кдрай гуристік қызметтер мен 
тауарларды үш топкд біріктіруге болады: колік ісызметі; 
туристердіц туристік аудандарда болуымен байланысты 
кызметгер мен тауарлар (рекрсациялы қ рссурстар, түнсу, 
тамақтаиу жонс т. б.); бір ретгік кызмет пен тауарлар (көңіл 
котеру, спорт қызметтсрі, сувенирлер жонс т. б.). Эрбір 
туристік кызметтср мен тауарлар тобы тагы да түрлерге 
жіктеледі. Мысалы, колік қызметтсрі коліктің түріне жоне 
комфорттылыгьша карай жіктслсді.

Туристік сураныс жонс үсыныс туристік қүрылыстың 
экономикалык элементі болып туристік нарыкты, ягни 
туристік кызмет пен тауарларды тарату сферасын қүрайды.

Туристік иарықтың озінше ерекиіеліктері бар. Егер 
дүиисжүзілік нарыкта тауарлардың багасына экспорт шығыны 
кірсс, туристік қызметтердің бағасына туристердіц колікке 
шыгыііы кіреді. Негізгі туристік нарықтың басқа нарықтар- 
дан айырмаиіылыгы, міие, осымла.

3.6 Туристергс көрсстілегіи кі>ііметгің 
санасы мси мәиі

Туризмдс туристерге саиалы қызмет корсету 一 халык 
шаруашьыыгыныц осы саласын дамьггудағы ец озекті 
мосслесі. Туристер белгілі бір елдің туристік кешеніпің қонак 
үйімде, мейрамхамасыида, қызмет бюросында өздеріие 
корсетілген кызметке риза болса, онда олар сол елдің бслсенді 
насихатшысы болады. Олар бірнеше рет кдйта кслігі，озімсн 
бірге баскд да туристерді тартады, өзіне үиагаіі туристік 
ауданның беделіп котерсді. Сапалы көрсетілген қызмет 
туризмнің экоиомикалық осеріиің көтерілуіне септігін
ТИГІіСЛІ.

Әр түрлі категорияда корсетілген саііаға талдау жасау 
оның монін түсіндіреді. Туристік салада заттар шығарылады 
жәпе қызмсггер көрсетіледі, олар туристсрдің материалдық  
жэне рухани қажетін өтейді. Табиги-климаітық, мәдени- 
тарихи және материалдық байлықтарды туризмдс ѳндіріс пеи 
щіжсттілікке қолдаиу арнайы рссурстарды тартумен байла
нысты. Соның аркдсында емделгеиде, ойын-сауықта, мэдени 
жагдайларла, іс к^ірым- кдтыііастарда оз кджеггерін отейді. 
Мунлай процестерде адамныц психологиялык көніл-күйі
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котеріліп, өсе түсслі. Психологиялық факторлардаи туристік 
сапа қызметтері қүралыи жақсарады дегенді аңғаруға болады. 
Солар арқылы туристергс сапалы қызмет корссту деген түсін ік 
кеңейіп толықтырыла түседі. Туризмде жоғары сапада қызмет 
корсету халыктыц саяхатта, туристік орталықгарда, ойі.ш- 
сауық, ор түрлі моден и орыіідарда болғаііда шығынып осірелі. 
Бұдан да жогары салада ісызмет корссту қалтасы қалың 
клиеіптерді тартады, елімізге налютаныц түсімін арттырады.

Туризмдегі сапалы қызмет екі тұрлі игьчікпен (тауарлар 
және қызмсг) жәие екі түрлі кдтынаспен (материалды және 
материалды емес) тығыз байланысты.

Сапшіы туристік қызметтің олілем белгісі бір немесе коп 
мағыншіы болуы мүмкіл. Самалы туристік қызметтіц олиіем 
беліісі мен корсеткішін ор уақьпта ажырата бLiren жон /1 /. 
Туризмнің келешек даму бағыты мсн жіілііы сапалық 
сииапамасы сол олшем белгісімен байланысты (өлшем белгісі 
一 баға беру молшері, сол бслгілердіц негізіне кдрай багала
нады). Оз ретінде ол корсеткіш жүйесі аркылы анықтаіуы 
мүмкін ор деңгейде, гүрде басқаруға бейімделген. Бүл корсет- 
кіш, шынында да, бір туристік ксшеннің аткдраіъін 
кдэізметіпің сапасыи анықтауға мүмкіндік берегін корссткіш 
болуы ксрск.

Орналастыру ортасының көрсеткіштері:
1 )туристерді қонақ үйге, мотельге, кемиипгкс, жеке 

иөтерге тоз арада орналастыру;
2) үйымдасқан туристерді қонак үйгс, кемпингке, м ін- 

деггі түрдс алдын ала бөлінгел номірге жылдам орналастыру;
3) орналастыру ортасында тыныштық сақтау;
4) кең колемдс туристерге қосымша қызмет корсету 

(акіиасыз немссе ақшамен).
Тамақтандыру сферасымдагы қызметгің сапасыныц 

олшемлсріиің көрссткіштері:
1 )берілетін тагамларды кѳркемдік жагынан корсету 

аѳрежесі, оның температурасы, домділік сапасы;
2) кулинарлық азық-түліктің аралас түрлері;
3) туристерге жылдам жәнс сыпайы түрде кызмет 

кѳрсету;
4) таисырманы орындау жылдамдылығы;
5) келушілердің тамақтаиуы кезінлегі корсетілетін қыз- 

мстгіц мөлшері жэне барлык ережелерді ғсызмет корсету 
жсзінле сактау;



6； тлмакгаму залыилағы тазалык псн жайлы жагдайлы 
үсгап туру дорсжесі;

7) К.ОПІМЛЫК. тамақтаидыру мекемесіплегі модеии тортіп- 
іерлі, мілдеггі фирмгыық киімлсрді жоне жске гигиенаны 
сактау лорежесі:

8) корсстілгеи баға бойыииіа тағамдардыц және іш імдік 
сусыыдардыц қүрамы мен салмаплн сақтау.

Туристерге үсыпылатьш азык-гүлік жоне оиеркәсіи 
заітарыи сагатын саула орлындагы ісызмеітін сапасымыи 
корсегкіші:

1 )клиситгерге қүрметпен карау, жылдам кызмет корсету;
2) сагіалы заітпрды ғанп сату:
3) гигиснапы сақтаи. дүкендсрді таза ұстау.
Экскурсиялық қызметтің саласын анықтайтыи корсст-

кіштер. Мынадай жағдайларлы ескеру керек:
1 )экскурсия жүргізуші туристік т о і і п с и  жүмыс істегенде 

лақтылык, коңіл қоюшылық, есксрушілік, сыпайылық 
көрсстуі тиіс;

2) экскурсия жүргізуші турисгік іс-орскеггііі бөлімшеле- 
р іи ің жүмысшылары жагынан кызмет ерсжелсрін бүзуга жол 
бермсуі керек;

3) экскурсия жүргізуші экскурсиялық іс-әрекет ксзіндс 
жүрпзудің жаңа түрі мен одістеріл қолдана білу керск;

4) экскурсия жүргізуші туристерге корсетілетін қызмет- 
тердің санасына бакылау жасап, ол қызмеггер қабылданған 
стандарт пен норматинкс сойкес келуі керек;

5) экскурсия жүргізуші озілің жүмыс уақытын туристер- 
л іц түнсу мерзімімсн, модеии сабактары жоне саяхатымсн 
келісігі жасау ксрек, оларга қызмет жасаудан кдшиау керек.

Туристік кешеидегі, объектідсгі (қонақ үй, мейрамхана, 
дүкен жоне т. б.) көрсетілстін қызмеггің саиасы кобінесс 
матсриалдык - гсх11икалт>ік  базасыныц жағдайыиа байланысты. 
Бірақ，тәжірибеніц көрсетуі бойьшша, бірлей материаддых- 
техникалық базада, ыіггалы жәме тәжірибиелі қолбасшыныц 
аркдсында сңбекшіл үжым туристерге ѳте жоғары санада 
қызмст корсете алады. Кѳрсетілстін қызметтіц сагіасымың ор 
жакты болуы жэне оны олшеудің қиындығына клрай басқару 
органлары сапалы балл мсм бакитауды үсымалы. Әрбір 
корсеткіш жоме ѳрбір іс-орекст бойынша сапаны бакылайтын 
комиссия балл санын аныктап, шешуі керек.
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3.7 Турне гік сүраііыетың геоірафиялық 
срскшеліктсрі мсн мөні

Белгілі бір жерде жоие белгілі бір уақытта тугынушылар 
сатып алғысы кслетіи жгже сатып алатым турислк к.ызмеітср 
мси тауарларлыц саны туристік сұраиыс леи ата-іады

Турисгік сүраиыстыц озшдік сипаты болады: лииамшмі, 
копгүрлілігі мсн кс іиенл іііп . ике \и іл ігі. ксцістік пен уак.ыг 
жагынам біркслкі еместігі жоис т. б. Оныи кхіы іітасуыіш 
коптеген (|)акторлар осер етелі (9-сурет).

Турисгік сүраиыс 一 динамикачық категория. Турисіік 
қажсггіліктср, яғни. сүраиыс коғамиыц дамуымсм біріс o jjc -  
ріп тұрады. Кейбіреулері мүлдем жойылады, сскілері түрін 
озгертслі. жаца-чары пайда болачы. Олардыц шеңбсрі үнсмі 
ксцсйіи отырады, ал кпж ел іл ік үлгая түседі. Согысгам кейіигі 

ト уакытта туристік кызметтерді қолданула саны мен санасы 
! жагыиан елоуір ілгері жылжу болды, ягни ғьиіым мен 
техниканың æira басуы mcîi саяси, олсумеггік жоме эконо- 
микалык сферадаHîi озгерістердіц әсері тиді. Ол халықтың 
жалпы қозпиіысыиан коріиіс тауып, гуризмді кдзіргі кейпіне 
жеткізді.

Туристік қозғалыс жыллам, бірақ біркелкісіз дамьыы. 
Кейбір жылдары саяси шиеленістерлің үлгаюы немесс 
ж о н о м и к а л ы қ  к о н ъ ю к т у р а н ы ц  н а ш а р л а п іііл ы ғ ь川а н ，хіь іы к .-  
аралық туризмнін томсіщегені байқгиіды.

Туристік сұраиыс коптүрлі және кешенлі іүрдс болады. 
Саяхат кезінлс, турист ѳзінс корсетілетіи ор тұрлі к.ы：імеітсрді 
пайдаланады — жалиы. арнайы туристік жоне icocæiKbi. І£ц 
[кцымен, оған тіршілігі үіиін қджетті қызмеггер керск 一 уй， 

гамак, сонымен катар колік. Гуристіц бүл сүрамысыныіі 
Ьксргіпікті тұргындардың суранысынан айырмашылыгы жок..

1'уристік қозпиіысты оячкаи баска бір боліі і соган 
жстелеген мотивтер, газа туристік сүраныс. Дсмалу үшш, 

ко ц іл  котеріп жаңа осерлер алу үшін адам рекрсациялык турга 
Ьлтысалы: косіптік ынтасып қаііағаттандыру үшіп іскерлік 
[саиарға баралы және т. 6. Коціл котсру, косііггік ымтасып 
(Ьінакаггаіѵіьіру, емделу，оку жоне баска да максаггармен бару 
рурнстік сагіарлың ѵютиіпері косымиіа турисгік қызмеітсргс 
күраныс тугызады. Мысалы, пленум мен конгрестергс 
ютысушылар қосыміиа туристік кілзметке сүраиыс жасайлы.
0  іар конгрсстем кей іш і турларга баруга тіііск білдірсді,



кормеге немссе конңертке барады, яғни айтқаіща кәсіптік іс- 
әрскетін мэдени танып-білу демалысымси бірлсстіреді.

Туристік сүраныстың әртурлЬіігі мен ксшенлиііп жиынды 
туристік қызметке — турга усыиыс тугызады.

Туристік суранысташ ик^мділік. Жогарыда айтылгәіідаіі. 
туристік сұраныс тұтылушыныц табысына, бос уақыггьщ 
ұзактығына, көрсстілетін ісызмсттердің және тауардыц 
багасына жәие баска да факторларга байланысты. Сонымсн, 
реітелгсп толепстін лемалыстыц енгізілуі жоне жүмыс ақысы- 
пың көтсрічуі туристік кызмет иен тауарларды пайдалануды 
осірслі.

Дсмск, туристік сүраныстыи иксмділігі дегеніміз бір нор- 
семіц озгеруімси басқаны да озгертстін олшем реакциясы.

Сүранысток иксмділііі баға жагынан жонс табыс жагы- 
нал болады /6 /. Сураныс бағаньщ озгсруіне сезімтал (икемді) 
немесс кдтты ѳзгермсйтін (икемсіз) болады немссе бірлікті 
иксмділік болуы мүмкін.

Баскд да тең жагдай ларда бір пайызга бағаныц осуі 
немесе төмендеуі сұраныс колеміпіц кдндай пайызга 
озгсрстімдігін баға бойынша сураныстың икемділігі (БСИ) 
корсстсді.

БСИ бірмеше факторларға тәуелді: біріншіден, негүрлым 
бәсеке күшті болса， согүрлым БСИ жоғары болады. 
Этникалық жоне ісксрлік саиардан горі, демалыгі көціл 
котеру мақсатымсн саяхат жасауга сұраныс бағаның озгеруіис 
өтс сезімтал кследі. Әсіресс туристік "теңіз-күн-жапіжай" 
оиімііердің бағасыныіі өзі^руіне сұрапыс өзгсргіш кслелі, 
яп іи  айтсақ, бір курортта корсегілетін қызмст ю>імбаттаса, 
адамлар басқа сонымен бәсекедегі арзан курорткд ауысып 
соган сүранысты күшейтеді. БС И-ні озгертетін екінш і фактор 
一 уақытша шсңбер, оныц ішіиде сауда шешімдері кдбьиі- 
лапады.

БСИ ѳзіергіш болып кслсді. Әсіресе, ол шетслдік саяхач - 
тарға жатады, ондага бағалар валютаиың курсыма 
байланысты ѳзгеріп түрады. Олардьтц өзі^рісі хшіықаралінк 
туристік сапарлардыц географиясыпа осерін тигізеді. 
Туристерді клбылдайтын елдегі валюта курсының көтериіуі 
шетеллік туристердің сапарын қымбаггатады. Мысалы, XX 
ғасырдың ЬО-ші жьиідарылдағы Испаниядағы песетіяіц 
ревальвациясы (осуі) халыкдріиіық туризмді азайть川 жіберлі,
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Ж ги іііы  эко н о м  и ка л ы қ  
ф акторлар

М ѳдени  ж өие қо га м д ы к- 
п си хо л о п ія л ы к. сипаттама 

ф акторлары
- копш іл ік гүты 11 y u i »»шарды 11 
матсриа'шық жагдайыпмц 
дсш ^йі
• сңбскиіі халықтып жүмысымси 
бос уақ>>ггымыц ара кя іынасы

• қогамнын рухаіш 
күі іды.чы ютры жүйссі 1ІДСІІ 
бас ы мдьи i ы кглры 
- т ү т ы н у  ІІС И Х О Л О І*И Я С Ы

Сатып 
алушы нын 
санасын ың 

«кдра 
жэшігі»

Әлсумсттік-демоірафиялық
факторлары

жасы 
жынысы 
мамаішыіъі 
білімі
ШІСуМСІТІК П)Г)Ы
жамүялык жагдайы 
матсриачдык. жягдпйы 
жанүядагы күрамы 
түратыіі аймагы 
кдла /  ауы;і;іык жср 
түратын жсрдіи мөлшсрі 
і^гы лш иіаты н жүмыс түрі

Түлғаньщ мінез-күлю і
- жскс-дара срскшеліктср 
- омір cm jji 
- бос уакд»іт мү/uicjicpi 
- рухани күіідылықтар жуйссі 
- м о тм в те р , мақсаггык 
курилыстар

9-сурег. Туриспк сүраііысіарлыц факторлары (В.Ь. Сапруіюна. 1997 / I /
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гуристерге корсетілстіп қі>ізмеітің багасып осірді. Үлттык 
вал ю і ан ыц ревальвациясы туристерді жсткізуші елдердс 
іиетелдерге иіыгу туризміне сүранысты көтереді. Сонымсн, 
баганың осуінс (томсидуіне) байланысты сүраныстыトі  өсуі 
(томендеуі) БС И-нің дүрыс жағлайы болады. Кейде жоғары 
бага сүранысты осірсді. Бүнлай жагдай элитарлық туризмдс 
болады. Мысалы， ксйбір туристер теплоходпен сапар 
шеккенле сң кымбат каютамы сатып алады, яғии шіамлар 
озінін башіыгып корсетіи, престиж сатып алады. Әлсбиетте 
бү.і қүбылысты ''снобизм эффектісі" деп атайды.

І уристік сүраныска түтыііуuіыларділіі табысының озгеруі 
де әсерін тигізеді. Бір корсегкіштіи баскдға әссрі табыс 
бойымша сүраныстыи. икемдііігімен (ТСИ) анықталады. 
丁уріістік тауарга сүраныстың колемініц найыздык. озгеруі 
түтынуіиыііыц жиындық табысымың иайыздық жагыпаи 
озі еру клті>ніасы!г ТСИ көрсетеді.

Адамдардьщ матсрікілдық жагдайыиың жақсаруы саяхат 
жасауға сүрамысты котереді жоне оның шыгыиын осірсді. 
Адам жогары табыс өкелстін жүмыскд тырысады, оның бос 
уақьпы азаады, бірақ оған қарамай ол саяхат жасап тұрады. 
Бұндай адамдар жоғары деңгейдсгі комфортқа талап қойми 
қьісқіі гурларды ra iw m  алады. Туристік сүраныстың азаюына 
материалды қ  қиындықтар көп осерііг тигізе бермейді. 
Демалысын саяхатгіен ѳткізушілср адражат киындыгы болса 
да саяхат жасауы и тоқтатпайды. Мүшіайда олар арзан турлы 
сатып алады.

И ксм д ііікт ің  дорежесі турдың синатына байланысты 
болады. Сауыктыру турларына сураныс икемді болады, ал 
қызмст рстімсп болатын этникалық, ғьиіыми турларға 
сүраиьтс иксмсі і келсді. Табыстыц озгеруіне байланыссы і 
іскерлік жонс элитарлык турларга да сүраныс икемсіз болады.

Ьаскя да факі орлардыц өзі.еруіне сүраиыстыц реакция- 
сьш білу үшіи икемділікті пайдалануга болады, мысалы, 
санарлың кашықтығыныіі, озгеруі. Бірақ қаш ықтық (S) 
километр арқылы белгіленсді. Туристік сұраныстың 
каіиыктыкқа байла-пысын білу үшіи (S) кдшықтықты сапарга 
кететін ақшамен аиықтау керек. Санардың шығынына, 
уакі>п ына жонс акшасына қатысы бар барлык. ѳзгерістер 
халықаратық туризмнің гсографиясына, колсміне, сүраніп- 
сыиа осеріы тигізелі. Олардың азаюы ха,'іыклралык. гуризмлі 
котсрелі.
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Сонымен, корыта келгенде, туристік суранілстын 
иксмділігі тұтьшушылардыц табыс децгсйінің, бағаныц, 
сапаның озгеруіндегі туристік қызметті пайлаланудың к^ры- 
лымғ>піьщ жылдам озгсруімен корінеді.

Бапі мен табыс икемділігі эколомикада жшпіы қ.ібыл- 
дапган, бірақ ол туристік сұраныстың динамикасыіща негізгі 
бір ғана корсеткіш бола алмайды，оған баскд да факторлар 
осер етелі.

Туристік сүраиыстыц уакыт пси кецістікіе шогырлануы. 
Жылдыц бсліі/іі бір уақытыида шыцына дейін жстетін, ал 
кдлпш ашіарда күлдырап кегетін, турисгік сүраныстыи 
мсзіілдік қасисті бар. К,оцыржай климапы слдерлс псгізгі 
гуристік мезгЬідер: жазкы (іииціе-тамыз) немесе ”мезгілдің 
шыңы"， қысқы (кдңтар-наурыз), "мезгіларшіыкм (сәуір- 
маусым, қыркүйек) жоне "олі мезгіл" деп аталынатын (кдзал- 
желтоқсан) мсзгиідср болады.

Туристік бслсенділіктің шыңы мезгіларалык, жоне олі 
мсзгілімсн алмасып түрады. Бүл кезендерде туристік агым 
басылалы，туристік кызмеітерге сүраныс 3-4 найыз болып, 
озіпің төменгі шегіне жетсді.

Туристік сүраныстың бұлай озгеріи тұруы әр гүрлі фак
торларга байланысты:

一 климат пен мотивациялық 一 адамдардың санаі：ында 
қалыптасқаидық, жаз айларында демалыс үшін қолайлы болу 
п ікір і;

— экономикалык. 一 бүл батыс елдеріиде тараган әдет, 
о л а р д ы ң  п ік ір і б о й ы н ш а ,  іп і ід с - т а м ы з ,  е ң б е к  о і і ім д іл іг іи іц  
томендей 丁 ін айлары, сондықтан мсксмелерді профшіак- 
тикачық ремои гқа жабгщы;

— олеумсггік — бшіаларымен бірге демалу үшін ата- 
аналардьщ дсмалысын мектеп каникулы кезінде алуга 
тырысуьт;

— сән факторлары 一 адамдардьщ кдндай бір болмасын 
сѳнді курортқа баруға тырысуы. Кдзан-мамыр айлары XIX 
гасырда негізгі курорт мезгічі болғаны. Оны Жерорта тенізіиің 
Франция жагшіауындагы Ницца, Канны жонс бась а да 
кя/іаларында ѳткізуі.

Туристік сүраныстыц кецістікте шоғырлаыуы туристік 
агымлардың географиясы арқььчы белгіленеді.



Туристік сүраныстың қдзіргі гсографиясы

Гуристік ағымдар дегеніміз, тура айтканла, іскс 
асырылғам туристік сүраныс, ол күрлелі әртүрлілігімен 
смиап'алынады. Іскерлік сапарлар этникалық турлармсіі қатар 
іске асырылса, рекреациялық турлар д іііи  сагіарлармен катар 
жүргізіледі. Туризмиің өрбір түрі өзініц агымьш күрастырып, 
бір багытіъі үстайды.

Гуристік агымным көбісі демалыс жэне коціл котеру 
мақсатымен (рекреациялық ағымдар) іске асьгрылады. Оиың 
негізгі бѳлігі Еуропа, Солтүстік Америка, Оцтүстік-Ш ығыс 
Азия және Ты ны қ мухит бассейиіпің елдеріне келеді. 
Хс\лык.аралық туризмніц 90% осы аймақтың бір болігіпе тиелі. 
Нуропа елдері 一 туристср көн баратьш аймақ. Еуропа 
еллерінен шетелдік сапарга шығатыидар жалиы олемдік 
көлемнііі 70% қүрайды. Бұл елдсрдіц імйлде Германия бірішпі 
орында болса, Үлыбритания — скіш иі орында. Соңғы 
жылдардағы Орталық жәме Шығыс Еурогіа елдеріндсгі 
демократизациял ық процестер туристік сүраныстың геогра- 
фиясына елеулі өзгсрістер смгізді. Тоталитарлық режимиің 
күйреуімен бұл елдердің түрғьтндары ор түрлі мақсатпеи 
сапарға шығуға мүмкіндіюер алды. Польша, Румыния, 
Чехияда шетелге шыгу нарқы кеңейді.

Солтүстік Америка рекреациялык туризмнін шетелге 
шығу нарқында Еуропадан кейін екінш і орында. Ол туристік 
ағымдарлыіі 15% камтамасьп етсді. Бүл аймақта А К Ш  нсгізгі 
туристерді жеткізуші ел.

Шетелге туристерді жіберудің саны жағытіам ІІІы ғыс 
Азия жәнс Ты ны қ мүхит аймагы үш інш і орын алады. Жалтіы 
олемлік молшерлс оның бөлігіие тигені 一 10%.

Демалыс және көңіл котеру мақсаты.иси туризмніц үш 
ерскшелігін бәледі:

1 )аймақаралықтан іш кі аймақтық сапарлар басым келеді:
2) туристік агымдардыц мсридиопалдық бағытталуы — 

солтүстік елдердід туристері жьиіы теңіздіц жағгитуьицш 
дсмалуды каласа, ал жылы елдерден экотуризм жвне 
экстремальді туризм ѵшін Скандинавия елдеріне барады;

3) бурынгы меірополдар мен оның отарларыныц 
арасында кдтынас дамуда. Олардың арасындагы туристік 
қаты настардың улғаюыпың маңыддьт алғышарпары тіл 
кедсргісіиің болмауы, экономи кал ы қ жэне мэдени
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сферсиіарыіща достүрлік байланыстардың иығаюы, 
ағылшындардың， француздардың» иснаидарді.іц бурыі іғы 
отарлардыц өткеп тарихына кызығушььчық таиытуы болып 
табылады. Мысалы, 1996 жьиіы Африка коптинентіне келген 
еуропшіықтарды»і өрбір у іп ін і/ііс і француз боллы. Оларлым 
кобісі бүрынгы францияііың отарларьшда — Тунис пен 
Мароккода демалды. Үлыбритания туристері кобінссе Индия 
мем Шри-Ланкага (бүрынғы Англияның отарлары) барып 
демгиіуды жаксы корсді.

Іскерлік туризм оз агымдарыи қүрастырады. Жыл сайыл 
әлсмдс 100 млп-нан артык адамлар к.ызмст мақсатгарымсп 
Ссіпарга иіығып түрады. Туристік ағьшдардьщ ^еі ізгі болігі 
Еуропаға, Солтүстік Америкага жәнс Оңтүстік-І1Іі>ікыс Азияга 
бағытталган. Еуропа елдерініц ішіиде іскерлік туристсрді 
қабьшдайтын — Германия, Үлыбритания, Франция, Нидер
ланды, Испания. IJLIвейцария, Швеция, Бельгия. Еуроиадлғы 
ісксрлік туризмді жеткізуші 一 Германия елі. Жыл сайын 5 
млн неміс командировкаға кетеді, оныц ііліндс 3% шстеліе 
кетсе, 21% өз елімің ііиіиде саяхаттайды, ал 76% Германия 
территориясында қызмет комаіідировкасыііда болады.

Іскерлік сапардың қүрьыымыпың басымы -  бизнесмен- 
дсрдің комаіідировкасы, кошрестік турлар, корме мси жор- 
меикегс бару. Ғалымдар мен бизнесмеидер форумдарға. 
коііфсреііцияларға, семииарларға кдтысыи, соцгы ақпараітар 
алады, оріптестерімен ксздесігі, п ік ір  алмастырады. Ісксрлік 
туризмнің гсографиясы бизнес-сапар географиясьиіа жәис 
копгрссті-көрме туризміне бөлінеді.

Еуропа мен Лмсрикадағы іскерлік туризмміц ірі 
орталықтарьша Амстердам, Барселона, Брюссель, Вашингтон, 
Вена, Женева, Копенгаген, Лондон, Париж, Мадрид жатады.

Ерекше назар аударатыны — мамандырылгаи гуриотік 
кормелер меи биржалар. Туристік ѳиімдерді ілгері жылжыту 
үшін олар 40 жыл бойы т к із іл іп  кследі. Жыл саііын 
Еуропаныц ѳзінде 200-дсн астам хш іыкдраіық туристік 
кормелер мен биржалар ұйы мдастырылалы :

1 ) Берлипде ѳтетім халықаралык туристік биржа 
(International Tourismus Börse, ITB). Биржа жұмысының тақыры- 
бы ор түрлі， мысалы, Еуроиадагы экотуризміх; арналған 
немесе Лфрикадагы туристік қозпиіыстың дамуыныц 
болапгагы туралы жәнс т. б.;
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2) жыл сайып ақііан айыида Мадридтс отстін 
хаіықаралык туристік корме-биржа (FITUR). F ITU R  — бул 
Испанлык. жопе Латынамерикаидық туристік онімдерді көру 
кормссі: бүл "Еуропа мен Америка арасындагы көпірм;

^) Лондон кдласында отстіи Дүниежүзілік туристік көрме 
(World Travel Market, W TM ).

Лмсрикада ісксрлік агымдар Л Қ Ш -қа  үмтылады; 
О цтүстік-Ш ыіъіс Азияда 一 Сиіігапуріс, Жагіонияга, Тайваиь- 
га. Гонконгке. Африка мен Таяу ІІІығыста ісксрлік туризм 
оіркд-чыпты дамымауда. Оның котерілуі мсп томснлсуі 
аймаклагы саяси жағлашіарга байланысты болыи отыр. 
А(|)рикала ісксрлік гуризм Конго Рсс 11 убл и касы нда, Зимбабве. 
Эфиопия, Египет, Марокко жоне Оцтүстік Африка Респуб- 
ликасында жокаргы кдркында дамыган. Таяу Шыгыста 
ісксрлік тури сто рдің исгізгі агымы мүиай ѳнлірстін слдсріс 
(Сауд Аравиясы, Израиль, Иордания) бағыгпиіған.

Туристік ағымларга елеулі әсерін діни мотинациямеи 
санарга баруиіылар тигізеді. Д іпи туризмніц тарихыпыц 
тамырлары бірнеше ғасырларга кетсді. Ежелгі римдіктер мен 
гректер храмдарга жиі барып түрды. Орта ғасыр дәуіріндс 
күдайга табыну жалпылама сипаттама алады. X IX  гасырда 
кдсиепі жерлерге саяхат ұйымдасқан гүрге коиғеді. Қазіргі 
шақта жыл сайын 200 млн-нан астам адам клсиеіті жерлерге 
барыл, қүдайға қүлшылық жасап клйтады，оның іпіінде 150 
миллион 一 христиашшр, 20-30 миллион 一 үнділер, 40 
миллион — мусылмандар, буддистер.

3.8 Туризмиің мсііс;іжмсіш  мсп марксіиигі

Барлық қызмет жүйесі екі шағын жүйеге болінсді. Оныц 
б ір еу і о з ін ін  қ арауы н дағы  р ссу р ст а р д ы  о іід сг і, тауарға ж о и е  
қызмст кѳрсетѵге айналдыратын шағып жүйс, ал скінш ісі 一 
ш ағы н  б а сқ а р у  ж ү й с с і , о н ы ң  м іл д е т і 一  б ір ін ш і и іағы н  
ж ү й е н іц  іс -ә р е к е т т е р ін  бақ ы л ау  ж ә и е  о г а н  ж ст ек и ш й к  ету. 
Әдебисітсрде екінші жүйсні басқару жүйесі немесс 
менеджмент жүйесі ден атайлы. "Менеджмент" деген соз 
(ағылшын сөзіііеіі 一 management) "баскдрма" дсгсп мағыпа 
берслі. "Менеджер•’ 一 менеджмент саласында копжьиідык 
дайындыгы бар, білім децгейін ордайым котсріп түратын 
мпманланган Г>аск.арушы.
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Кдзір иотижслі менеджмент ипдустриясы ламыг.ш 
мемлекепсрдіц нсгізі. пл ламушы елдсрле сң ксректі ресурсы 
болыи отыр. Жеке мекемслсрдіц экономикалык жагданьг 
жопе толык экономика күиі 3 негһ іі факторларды і*нықт；ій- 
лы: техника мси технология лсцгсиі; жүмыс ку іи ін іц  сапасы: 
өидірісті үйымдастыру жөнс баскдру (менеджмент). Ең соцгы 
фактор, яғни менеджмент аллыңгы екі факторларга осер стслі.

Кдзіргі баскдру жүйесі қарапайым жонс икемді болуы 
ксрск. Бірдеіі, міисіз баскдру моделі болмамды, ойткспі 'орбір 
іуристік фирма өзішис керемет" леи туризм облысі підагы 
мамандар дүрыс айткдн. Ол ѳз молелін іздсстіру керск. 
Амсрикалық компанияларльіц кобі жылына бір per ұйым- 
дастыру жұмысына өзгерісгер смгізіп тұралы

Клзіргі іур іим  мснеджменті сферасындагы турисіік 
мекемелердің іс-орексттсріи жсзие үйы мдасты ру ерекшс- 
ліктерін ссксруі керек.

Туризмнің бірмешс озінс гән ерскшсліктсрі бар /1 /.
Бірінші()си, оның тереціе тарауы (кубылыс ретіндс — 

кдйда адам болса, сонда туризм болады) жоне элемсттерініц 
озара байлаиысының курделілігі. Туристік мекемслсрлің 
кобісі шағыи кслсді. Ірі мекемелер халқы коп жорлердс ғача 
күрылалы. Туристік мнлустрияла копгегсн еидіріс, мекеме 
және үііымдар бар, олар калай болғанда да бір аймақтық 
баскяру жүйесінде істеуі ксрек. онда қойылғап мінлеітср 
туристік қызмст корсету нарыгында үзақ уақыт жүмыс істей 
білу жоне баскдлармен жарыста үта білу керск Барлык турис
ток индустрияиы, барлык, турисгік аймақты бакылаіі，тхгцау- 
лар жасаи тұру қажет. Осылдай жагдайларла менеджментаің 
кѳмегімсн барлык аймақтың, сондай-ақ жске гуристік 
үйымдардың даму стратеги я с і»і жасалыибақ.

Баскдрудыц объектісі ретіндс туризмт ң  скінші ерекшс- 
лігіне өлшеуге қ ііы іі жоне түсііііксіз максаггпрлі»! жатқыч>ға 
болады. Жскс мекемснің ѵіснслжмснті үпііи іс-орекеттсрі 
табыс ajiyfa багытталган、»ткты олшемлі мақсат болуы шарт, 
ол 一 қүидылыкты кобейту, бос акшаиы үнемі айігалыска 
жібсру, табыс кслтіру жоие басқалар. Гуристік үйымнын 
менеджмснті ү川ін оіглаіі мақсаггар мскеме деңгсйінде ;і.е, 
аймак децгейіиде де болмайды. Со.і үіпіи турисгік үйымныц 
өлшемлі мақсаітары болмайды, сондыктаіг о ііы ц омдірісіік 
к л б іл ст ін с  ж ә и с  ж с г іс т ік т с р іііе  иақты лы  баға  б е р у г е  б о л  м айлы .



Туризм менеджмсмтінің уш ітиі ерекшслігі 一 оның ай- 
макхд осеріиің шектеулілігі. Жскс туристік мекеменіц баскдру 
мамандары жаргыда корсетіігси өкілдік бойынша оздерінің 
шаруашылык іс-әрекеттеріііе байланысты барлық жүмыстарға 
тиісті шешім кдбьиідай бсреді. Туристік ұйымның менеджмеі 卜 
тін іц  ондай окілдігі жоқ. Туристік үйым мемлекет қаржысыіі 
пайдаланып, мсмлскеттік шаруашылықпен айналысады, 
сондықтаи да оларға мемлекет саясатының ықпальі басым. 
Менеджмент оз аймагындағы саяси күштсргс коціл аударуға 
тиісті, ойткені онын мамандары сңбек ақьшы ұкімет бюдже- 
тінел алалы.

Туризмнііі тортінш і ерскшслігі 一 мүдделі туристердің 
сырттан тигізетін осері. Туристік мексмс жонс үйым коптегел 
мүдлелі адамдар мсіі клиенггермен жүмыс істейді, олардың 
ісизыгу себептері де эр турлі жәнс олар қаіты  әссріи тигізеді. 
Туристік үйым жоне мекеме креднторлармен, саяси қүры- 
лымлармен, кдла бас ш ыл ары ме н , туристермен бірігін жумыс 
істейді.

Басқару объектісі рстімде туризмнің ең маңызды бесінші 
ерекіиелігі 一 туристік өнімнің айрыкдиылығы, оның өндірілу 
көзімем біргс кллыгітасуы. Ойткені туристік ѳиім көрсетілстін 
туристік қызмет арқылы ғана ѳндірілелі, жогарыда айтылған- 
дай, оііы қоймада сақтау немесе колікпсн басқд бір жерге 
жібсру мүмкін емес. Бірлсн туристер коп келеді дсіі те болжам 
жасауга болмайды. Сол себептен де туризм мемеджмснтіндс 
оз ю»ізметкерлеріне коцілді кобірек бол ген жон.

Туризмнің алтыншы ерекшслігінс туристік өтіімнің 
сыргқа тигізетін оссрін жатқызуға болады. Мұнда соз болатын 
— туристердіц қоршапш адамдармен кдтьшасы. Бос уакыты и- 
xvd ѳткізгел саяхат 一 бұл басқа саяхатшылармеп және жергі- 
лікті тұрғындармеи әңгімелссін，қатынас жасау. Жүргізілген 
зерттеулер кѳрсеткендсй, келгеи қонақтың (туристіц) мәдени 
қатынасы оиы кзбылдауиіыларга және басқа да туристерге 
үлкеи оссрін тигізеді. Егср келген гуристің тортібі нашар 
болса, о;і жергілікті халықтыц оған қатынасын нашарлатады, 
осыдал оныц демалысы да бүзылады. Туризм адам оміріиің әр 
түрлі сфсрасы на үлкен өссрін тигізелі 一 экономикаға, 
:ж о л о г и я п қ  саясатқсі, о л а р  о з  р ст іи д е  т у р и зм г е  ә с с р іи  т и г ізс д і.  
Гуристік аіімақ келген туристердеи табыс табады, ол 
жергілікті экономиканы котерсді. Егер дс түсксн табыстан 
жср бедсріп. коркін сақтаука, қорғауга ақша бѳліисе, туризм
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аймақтыц экологиясы үшін де пайдалы. Бірақ та кейде туризм 
жерііл ікті түргыидардың клрсылығьш туғызуы мүмкін. онда 
аймақта туризмді дамыту қиын болады. Бұндай жағлайда 
туризмді жоспарлау және қалыптастыру үіиін жалпы қоғамды 
тарту ксрек, соның комегі керск. Бүндай процестеріх^ барлык 
топтардың (экопомистер, экологтар және т. б.) қатысқаны 
жон.

Туризмиің жетінш і сректиелігі 一 бұл туристік сүраныс- 
тьщ айрықшьиіығы, негізгі үш ссбебіис кдрай біркелкі смес. 
Ьірінш і себебі 一 туристік өиімді не сезіиуіс, ие сакгауга 
мүмкін емсстігі болып табылады. 1'уристік корсе 丁 ілетін 
қьтзметті кслісім жасағанда кѳрѵге жәнс опы тауарлар ре гіндс 
дәмін білугс мүмкін смсс. Туристік фирманыц мснеджерініи 
ж ү м ы сы н д а ғы  к үр д ел іл ік  一  ол  о зд е р і к о р сст ет ін  кдэізметтің  
сатын алуиіы үшін пайяшіылыплиа сендіру. Екін іи і себібі 一 

туристік кызметті пайдаланушылардың әртүрлілігі. Әр гүрлі 
категориялагы туристер сапар мақсатымен, туристік қызмстке 
қоятын талабымен, толем бағасымен бір-бірінен аиырма- 
шылықта болады. Туристердің әрбір түріне сойксс гуристік 
иарық түрі керек, сондыктан да туристік қызмсттің онді])уші- 
лері демалушьиіардьщ белгілі бір, ягни табысты мол өкелетін 
түрлсріие бейімлелуі жөн. Уш іш иі себсбі 一 қогамдык. фактор
ларды ң монінің жогарылылығы 一 елдегі экономикалык жаг
дай, экология, олеуметтік факторлар жәие баскдлар.

Туризмніц сегізі/іші ерекшел ігі 一 басқдру обьсктісі 
рстіндсгі туристік қызмсттердің кеиіенді түрде көрсегілуі. 
Ш ы ііы н айтқанда, туристік қызмет дегеніміз 一  бұл сляхат 
ксзіндегі жәие демалатын орыидардағы туристке үсыиьшатын 
ісызмст. Бүида кейбір жеке туристік кызмсггер бір- біріи 
толықтырып түрады. Гуризм менсджменті үіп ін сң 
маңыздысы — "толықтырушы" деген түсінік. Мысалы, т/рист 
дсмалыскд шьткханда, егер де баратын жсрінде түнейтін орын 
мен тамакланатьш жері болмаса, онда оныц саяхагка шығуы 
да мүмкін болмайды. Шаңғыіиы баратын қонақ ^й іи ің  
осында шацгы тсбуге мүмкінлік болмаса, бүл қопақ \ йдегі 
орынға тапсырыс бсрмейді. Бул туризм сферасынルіғы жеке 
қызметтердің озара тыгыз байл ан ысгьиі ы ғыі і корсетеді.

Туризмніц пюгызыншы ерекшелігі 一 оныц мезгілдік 
болуы пемесе туристік қызмеггің мөлшерінің табиғи-климат 
жағдайына байланыстылығы. Туризм менеджменті бүндай 
күбылыстарды м індепі түрле есксруі қажет， ойгкені
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сүраиыстыц күрт озгеруі барлық туризм индустриясыиыи 
жүмыс жағдаііын нашарлатып жібсруі мүмкіи. Сонымеп, 
туризм сфсрасыидағы баскдрма озінін табиғаты жагынаи 
біртекті смес: ол кейде жекс жәие үжымдық еңбектің озара 
башіаиысының фуикииясыныіі бірлігі рстінде дс корінуі 
мүмкін. Басқарма легеніміз жстскші оргаимыц максатты 
түрлегі ықп<иіы: сервис к.ызметінде туристсрдіц кджеттерііі 
толыһ отеу. жүмыстьщ сапасын котеру жонс табыстыц түсімін 
кдмтамасыз ету.

Жоғарыда айтылган туристік саланыц ерекшсліктері 
6аскд)іудыц обьектісі рстіиде, турисгік. бизнсстіц менеджмент- 
тері келесі моселелерді жақсы түсіиуі керектігіи корсетслі: бүл 
сапа голығымеы баскд салаларға үқсамайды, сонлықтаи да 
баскдрудьщ молелін баскл Г)ір енбек сферасьгнаіі туризм 
сферасына аудара салу мүмкіи смсс.

Кдндай болмасын туристік бір мекемені басқарудыц 
келесщсй ерекіие сииаітарын боліп корсстуіміз ксрек:

一  т у р и сг ік  іс -ә р е к е т т і (ш ар уаи іы л ы қ ты ) ж о сп а р л а г а н д а  
ең алдымен туристсрдіц мүдделерін. қажетіи және тілектеріп 
ойласгыру керек;

一 туристік кызметтің бірінші кджеттілік еместігі. 
Туристік онім тірш іл ік үіиін ең біріищ і кджетті зат болгап 
емес жәмс жақыи арала ондай болуы да мүмкіи емес. Мүиы 
былайша түсінуге болады: казіргі әлемде сауыктыру жоис 
ламу қүралы рсгінде туризмпіц маңызы оте зор болғанымен, 
ол экономика, экология, саяса т ко і п>юi fктурасына оте тәуедді;

一 туристік салада маркетингтің мацызы едөуір жогары. 
Онын себебі, туристік қызмет көрсетуші оз тауарының үлгісіи 
турисгің көз алдына келтіре алмайды, соидықтан да ол өзіпіл 
тауары (қызметі) туралы делел табуы керск. Бұны тск жақсы 
жүйсіе қойылғап маркетинг ғана орыидай алады;

—туристік кызмет мәііі жпғыиан озіиің сшбір асиск- 
тісінде кдйталанбайды. Тіптен бір фирманыц екі турыныц озі 
бір маршрутмеи өтетін қілзметтеріміц мәні жағынан бір-біріне 
үксамайды (сапар маршруты， корсетілетін қызметі, колік 
қүралдары, барған еліцдегі оқиғалар жоне т. б.).

Туристік фирманыц күрылу ережелерін оның алдына 
кой га и максаттары мсн стратеги ясы анықтайды. Туристік 
фирманың мақсаты 一  онын жақсы болашагы. Туристік мскс
мслер мақсаттарына байланысты ұш класқа боліиеді — э к о н о 
м и к а л ы к , ф и р м ш іы қ  ж ә і і с  о л с у м е т т ік
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Экопомикш іық максаты табыстың үзақ мерзімге жоғары 
лсі ігейде болып осуін коздсйді. Фирмалық ѵіаксаттлры 
фирманыц атаіъиі шыгарыи, имилжііі жақсартады (жердіц. 
аймактыц, слдін атағын шыгаралы). Олсумеітік максгптарі>і 
табыстары томен халықтар үшіи туристік онімдерді опліруді, 
дамытуды міндетіме алады.

Туризм маркетинг!

Маркетинг 一 уйым максаттары мси ресурстарыпыц 
сыртқы орта мүмкіннгіліктсрі мен қажепіл іктсріііс байланыс
ты процестер. Соцгы 40 жылдың іиіінде маркетинг тусіиігі 
үлкеи озгеріске үміырады. Бірінші кезде ол ондіріі. нсн 
м е к е м е л с р д ің  о и ім ін с  б а ғ ь п т а л га и  бо л а т ы н . М ақ сагы  一  к ір іс ,  
ал сатудагы табысы 一 тауарлар боллы. Опімпен іү іы -  
нушыларга бағытталғаи маркетинггің жаңа түс ін ііі 1960 
жьишары Батыста лайда болган; мақсаты — баяғыдай кір іс, ал 
оған жету шецбсрі ксцейіи, омім, баға, тауарларды парыкка 
шығарады. 1980 жылдарда Батыста стратегиялық маркетинг 
түсінігі ii айда болған，сонан ксйіи эаолюциялык, марьстинг 
жалғасты. Маркетшігтің стратегиялық концепциясы дсг^німіз 
козкдрасты азык-түлік нсмесе түтынушьщан сыртк.ы с»лемге 
аудару. Түтынуіпымы жан-жақты білін кдиа қою жеткіліксіз. 
Жетістікке жсту үшін түтьшуиіыны белгілі бір ортпда ті кссру 
ксрск, онда бәсекедс, мемлекеггік рсітеуде экомомикалық, 
эколопіялық, саяси, әлсумепік жэне баскд да үлкен оріаньщ 
факторлары болуы шарт.

Маркетинг тсхиологиясьш, қа кидал арын, концегшияла- 
рын туризмдс 1971 жылы алгашқы қолдангаи танымал 
швейцарлык зерттеуиіі X. Крипнендорф болды. Бүл пшым- 
мьщ туристік маркетингке берген түсінігі мынадай: "Туристік 
маркетинг дсгеніміз үнемі ѳзгерістер мсн туристік мекемеиіи 
іс-орскетінің координациясы, сондай-ақ туризм облысыидағы 
жскс жәнс мемлекеттік саясаг. Бүіідай өзі^ерістердің мақсаты 
一 белгілі бір топтардыц кджсттсрін отеу жоне оны отсй 
отырьш，соган сойкес табыс түсіру" /1 /.

Сонымсн, маркетинг 一 бул концепция, стратегия жоле 
мсксмсміц нарықтағы тактнкалық тортібі. Маркегпнггіц 
мақсаты — ларықтыц тшіабын жоне қажсттиіігін дер ю.'зіііде 
білу, қокамиың жәис қорш агаі ортаныц талабьша сай 
нарықта өзініц огратегиялық торгібін орнату.
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Туристік маркстинг-бағдарламасьшла бірінен кейін бірі 
келе гін келесідей кезсңдср қарастырылады:

一 бірінші ксзсц: нарық зсрттсулері мен талдауларыныц 
иегі：ііне кдрай қыска және үзак, мерзімдік аспсктілср 
белгіленеді, жекемсншіісгік және бәсскелік туристік опімдсрге 
ұсыпыс нен сүраныстар:

—екінші кезең: озініц жеке ұсынысының ілңғайына 
сәйкес жәие туристік нарықкл шьи7  мүмкіпдігіие қарай 
кешспді сауда саясатының максаты бслгілемеді;

一 үш інш і кезсц: алға қойылған максатқа жстудің орекет- 
тері белгілсиеді. Ол үшіы:

а) үсыньшып отырған туристік онімге тәм кескінді озі 
ж а с а й д ы , о н ы ң  б а с қ а л а р д а и  a  р т ы к і i î ы л ы қ т а р ы  д ә л е л д е н е д і ;

б) парыққа дифференциация жүргізеді, рекреациялық 
кджстін отеугс болатын түтынушы тоитарын жинайды 一 

снорттық демалыскд бсйімдслген туристерді, ауруларын 
емдсгісі келетін адамдар тобын жэне т. б.;

в) үсыныстар топтастырылгідьі, соғаи сойкес туристердіц 
уакытша болу кезіндегі барлық кджегін өтел, күш-қуатын 
қалгіына келтіретін кешен, туристік тауарлар мсн қызмсітер 
түрі үсынылады;

г) туристік онімлі таратудың пайдалы түрін таіідайды: 
үйым;іастырьиіма^ан туристергс тікелсй пемесе турагенітср 
арқылы сатады:

一 тортінші кезең: тандау жүмыстарыи жүргізіп, аралас 
откһу к^ралдарын пайдаланады 一 онімді безендіру, бағалау, 
сатуға көмектесу, тарату жолдары, жарнама, экскурсиялык. 
ғсызмет кѳрсету жоне т. б.

Нарық зерггеулері арқылы ақііарат жинайды. Оны талдаіі 
нарыктыц жагдайы туралы, оның келешек дамуы туралы 
қорытындылар жасайды.

Осылайша, босекелі үсыныстарға талдау жасалынады. 
Оларды салыстырып кдрағанда，"бағасы жэие сапасы" қай 
е л д е , қай ж е р д е  т у р и ст ер  үш ін  о т е  қ ол ай л ы  с о н ы  ам ы қтайды . 
Еічф де талдау нақты корсстілгсн акдиа санына турист 
жанүясының бюджетіисн саяхаткд деп бөлінгсн ақіііа ііы  алса, 
онда оныц озіне жоғарғы сапада кызмет корсетілді деуге 
болады, яғни оны жетісгік деп атаймыз.



3.9  Туризмлегі ж аңа ақііараітық тсхнологиялар

Үшіш пі мын жыллыктағы ламу бағытын апыктайтын XX 
ғасырдың соңында әлемдік туризм иішустриясыида өзічзрістср 
басталды. Комиыотерлік ақпараітық технология】[ьщ арка
сында туристік нарык қызметтсрі субъскіілеріиің арасындагы 
кдтьшастар мүлдем озгсрлі.

Туризм жәнс Интернет. Аз уақыттың іш інде-ак 
электронды жүйелср дамудыц үзақ жолынан отті: сонау 
іиағыы опсрацияларды автоматтаидырудан бастан, соңгы 
кездерде халықаралық туризмпіц дамуына үлкен әсеріп тиі ізіп 
отырган күрделі ақпаратты Интернет желілеріие лсйіи жстгі. 
Интернет өзініц даму жолын 1960 жылдардыц соцынла 
қүрылған А Қ Ш -ты ц  қорганыс ксшені АРПАНЕТ дсгсм 
б а й л а н ы с  ж ү й е с іи с и  б а с т а й д ы . У а қ ы т  ө т к с н  с а ііы н  И н т е р н е т  
желілсрі кецейеді, оган үкімет дсиартаметтері меп үкімеітсн 
тыс үйымдар да (университеттер, зерггеу л аборатор и ял ары) 
қосылалы. Бірақ та кои жылдарга дейін пайдалану жүме- 
л с р ін іц  к ү р д ел іл іг ін с  б а й л а н ы ст ы  о н ы м е н  н е г із ін с н  галы.ѵщар 
мен мамандар гана жумыс істелі. Тек жакд>ін арада гана 
дүнисжүзілік ақпарат торлардың сигізілуінің аркасында (World 
Wide Web, the Web, немесе WWW), Интсриетке барлык 
i іайдалaiіушьшардыц мүмкіндіктері туды.

Интернет ақііарапар сактайтын сң ірі қойма секілді. ол 
кем, қауымды қызықтырып, өзіме тартатын аса зор электрон
ды супермаркет. Оныц олсмді ѳзілс бағынлыру жыл дам- 
дыгына танданасыц. 50 млн адам аудиториясын жсңіп алу 
үшіи радио 38 жыл кджет етті, ал Интернсткс 一 барлыгы 4-ак 
жыл. Пайдаланушылар саны ай сайын 15% осудс. Пгер ле 
авто-мобиль ѳплірісі осындай жылдамдыклен ламығанда, 
техію-логия индустриясы ретінде, онда ец қымбат жэне сэнді 
автомобильдің құпы 2 А Қ П І доллары болар еді, ол дыбьтсгың 
жһи丨дамдыгьшдай жьиідамдықпен жүрер еді және оның бір 
күйган жанармайы 600 мильгс жстер еді /6 /.

Интернет аркылы жиі қойылатыи сүрақтардыц бірі 一 
туристік онім.

Дүниежүзілік ақгіараттық торла туризм ипдустриясы 
толық кѳрсетілген. Ірі-ір і компаииялар Интернеггі жақсы 
түсініп қабьищады және оның желілеріне үйренді. Олар 
оздеріпің жекс сайітарын аіиты (Web-сайты).
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Комақ үй тізбектсріміц кобісін ің жске отсльдердеи 
түратьш， б ү к іі компания туралы аки арат бсретін сайттары 
б о л а д ы  ж о н с  к ер ск  оте.чьді т а б у л ы ц  м е х а н и зм д с р і к о р сст іл г сн . 
'Гуіынушы қонақ ү іііп  таіідау туралы Интернсггегі арнайы 
үлгіге корссткіштерді ешізсді (орналасқан жері, күтуіиічері 
тура-чы  м о л ім с т т с р  ж ә н е  т . 6 . ) ,  с о д а н  к с й іп  с а й т т а  к о р с е т іл г е п  
сүрақтар бойынша отельдсрдін тізімі пайла болады жәпе 
отсльдерге кысқпша сипаггамшіар бсрілсді. Керек болғап 
жлғлайда түтьшушы орынға тапсырыс бере алады (телефон, 
факс аркылы. электронды поштамсп) немесе броі іьдаѵ 
процесін сайттыц "Оп-лайпм режиміиде жүргізе алады (10- 
сурет). Бұл жүйе арк.ылы уак,ыт үтып, бронь туралы жауапты 
20-30 секундтеі і кегіін алуга болалы.

2000 жылы Берлипде отксн Халықаршіық турѵістік биржа 
келесі фактіні куэландырды: Интернет арқылы туристік 
қызметтердіі{ сатьиіуының осуі турагеігггердің жағдайына 
қауін тугызады. Кормсдс болған ірі туристік компаниялардыц 
жартысыиыц дүпиежузілік ақнарат торында оздерінің 
сайттары бар. Жаңадан құрылгаи шағыы фирмалар өздеріиің 
қызмсттсріи Интернет арқылы сатқанды жон кореді. Сойтіп, 
олар турагенттермен босекеге тұседі, кейде олар ірі туристік 
ком паниялардыі{ жолына келергі жасайды. Дегенмен, бү;і 
күндсрі туристср (клиент) туристік өиімдер туралы 
мәліметтерге қаны қ，бірақ та затты сатып аларда маман- 
лардың түсінігін керек етсді. Дұмисжүзшік акларат торы үлксн 
колемде молімепср бере алады, бірак отель, мейрамхана 
немесе іурисгік орталықтар таңдауға кепілдеме бере алмайды. 
Интериепен айырмашылыгы — турагент озінід білгснін жоне 
гожірибссін сарапшы рсгінде туристке (клиентке) бере алады. 
Соиымен, қазір турагент барлық жагынан да бьчгір жоне 
жстік болуы керек.

Қазір тѵристік нарықта каноэмсн озеиде жүзіп оту үшіи 
сүцгушілср мел ксцесшілерге сұраныс тугызады, соидай-ақ 
орнитологгар мсн зоологгарға да сүраиыс туып отыр, онысыз 
Ә)есқойлар құс 】іен киттсрді бақылай алмайды. Кслсшектс 
туристік фирмаларға өз жүмысыіта мамаыдарды таріуга тура 
келеді, себсбі жумыстары иәтижссіз жәие дәлелсіз болуы 
мүмкін.

Кейбір турагелттердіц айтуынша, Интернет пайда 
болғалы жордсміиілердіц ролі азайгаи жоқ, клйта ості дейлі.
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"Он-лайн" рсжиміиде туристік онімдсрдің сатылуы оссе де, 
тапсырыс б е р у ш іл е р  туристік сапарлы үйымдастыру ү п і іи  
турагептке жолығуды жон санайды. Дегсимсн, Интернеітің 
күшеюіне қарай керекті акларатгы іздестіру жоне 
электрондык. әдіспен бронь жасау жеңілдетілуде.

Иіітерпеттің дамуымсн туристік бизнестің ормы гана 
емсс, оган қатысушылардың ролі де езгсруде, олардыи; өзара 
қатыиастары да，барлык шаруаиіылыктыц философиясы да 
кайта қдралула, яш и оны туристік маркетинг дсп атаймыз. 
Дүииежүзілік акларат торыныц аркдсында маркетиштіц 
бүрыпғы әдісгсрі күшін жая бастады.

Элсмге жайылган компьютер жслісі жср шарыныц, 
барлык, нүктелсрінен тоулік бойы туристік акларатқа кіруге 
мүмкіидік гуғызады. Интерпетке еіігізілген жарнама 
ешііорссге де тецдесі ж оқ эсер тугызады. Оиы олемдегі 
барлық клиеігггср озінс ыңгайлы уақытга коре алады.

Жарыамаиы Интсрнеттіи сайттарына орналастыру 
қымба丁 емес. ол баспа арқылы шығарудан әлдеқайда арзан 
түралы.

Интернет классикалык жарнама іс-әрекетіндегі коптеген 
ксмшіліктерді жоюға комегін тигізеді. Біріншіден, болып 
жаткан жағдайлы маркетолог емсс, тапсырыс берушінің озі 
бакьикійлы. Сиітсмслсрлі пайдаланып, клиент озінс ксрегііі 
озі тандап алалы. Егер де сайіта корсстілген ақііараттар 
кднагаітандырмаса, клавиатурадагы кпопканы  басады да 
іиыға салады.

Екішійдсн, бүрынгыдай маркетолог смес, клиент 
Іһітернетте акдіарат алу үиіін комнанияны өзі іздейді. Сайткд 
кір іп, клиент үсынылыи отырган опімге қызығатынын, егср 
де кім  оның тілегін қанағаттаіілырса, сатыи алуға дайыи 
екендігін корсетсді. Сонымен, Интернет бел ri л і бір компания 
туралы кобірек білгісі келген кісіге комнаниякы тауып берелі.

Үшііииіден, Интернет әрбір клиенток тиіегінс сай ыңпій 
таба білелі. Бұііда аклараттар кл и с т т ің  талабына сай оңай 
табылатындай орііаласқан.

Төртіншіден， комиаиияныц сайтына кіру жэне онда 
жүмыс істеу озар«і бслсоіділікте жүргізіледі. Екі жақты 
ақпарат алмастыру диалогты түрдс жүргізілін, юіиенттің 
тілегінс сай келіи отырады. Туристік онім туралы акларат алу 
үіиін, сұрактар беру үшін, багасы туралы келісім жасау үіиііг 
турист тікелей фирмачармсн байланыса алады жоне бүлардыц
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барлығы бірнеше клавишалы баскднда санаулы уақыттың 
іш інде-ақ орындаладьт. Сүрақтарын аныктау ү т ін  немесе 
жана онімдер туралы хабарлау үшін компания озі түтынушыға 
шыга алады. {Оіисііттерден түскен мөліметтерді компьютер 
есте ұстайды, оны өіщейді жэне тапсырыс бсрушһііц тілегіне 
сай жауап бсреді.

Ақпараттық тсхнологиялар, жекс шіғшіда И іт*рнст, 
батыс елдерде белсенді к.олданыла ксле, бірте-бірте 
отанымыздың туристік бизнссіне сне бастады. Саяхат 
жасайтын елдср фирмаларының көрсстьіетім ьу>ізметтері 
туралы акдіаратгык аныктама алу үшін Дүииежүзілік 
акііараттық тордың комегін сүрайті»ш ка за қста і ід w ктард »>і ц 
саны жыл сайын осуде.

Интсрнстке салыиған ақпаратгы алу ұшін, т>рға бронь 
ж а с а у  ү ш іи , эл е к т р о н д ы  гю ш там ен  хабар  а л м а су  ү ш ін  о ііы іі  
желісіие қосылу ксрск. Онымен ировайдерлер, а[,найы 
комгіаниялар, айналысады (Релком, Демос және т. б.).

Келеиіекте ақпаратты алмастыратын арнайы электронды 
технологиясыз туристік бизнестіл омір сүруі қиын.

Бақьиіау сүрақгары

1 .Туризм жономикасыііьщ  тұйінді мәселслері кдіід.ш?
2. Туризм экономикасыныц тарихи ерекшеліктері 

кдндай?
3. Туризм жүмысының экоіюмикалық механизмі меде?
4. Туризмнід экономика сферасына әсері қандлй?
5. Туризм қоғамдық шаруашылық жүйе ретііиіе озін 

қалай көрсетеді?
6. 'Туристгік мекемелер" деген не?
7. "Туристік үйымдар', деген нс?
8. 7'уропсратордың турагсіптен айырмашыльиы кдндай?
9. Туристік шарушиылық деген не?
10. Туристік иіаруашылықтьщ кліілай база іарын 

бйіесіздср? Эр базасына толық сииаттама беріңіздер.
11."Туризм индустриясы" дегеп нс?
12. Туризм индустримсыныц мексмслері мен о с іг і-  

орындары кдлай жіктеледі?
13. 'Туристік нарық' дегем нс?
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бар?
15. "Туристік ѳнім" деген не?
16. Туристік онімніц қүрамы кдндай?
17. Туристергс көрсетілетін қызмсггіц санасына толык 

сипатгама беріціз.
18. Туристік сураныстыц қаидай ерскшелікіеріи бшесіз.
19. Туристік сураныстың қазірі і гсографиясына сипаттама 

бсріңіз.
20. Туризм менеджментініц клндай срекшеліктері бар?
2 1 .Туризм марке*пінгі легон не?
22. Компыогерлік акпаратгық технологиялар туризмле 

қандай роль агклрпды ?

1 4 .1 'уризм индустриясы  ны ц  кдндай epcKUje ка си сп 'ср і



4-ТАРАУ
ХАЛЫ КДРЛЛЫ Қ Т У Р И З М Ш Ң  Д А М У Ы Н Ы Ң  Ж АЛПЫ  

БЛҒЬПТЛРЫ

4.1 Халыкдралық туризм сыртқы экономикалық 
кдтыиасіың бір іүр і реіінде, оның срекшелікгсрі.

Халыкдралық туристік нарық

Халықаралық туризм — бул оте күрделі жәнс сирек 
кездесетін қүбьиіыс. Борімізге белгілі, мемлекеттің сырткы 
экономикалык байланысы айырбастын, әр түрлі (|юрм;иіары 
гіркылы іскс асады: аманат кассасындағы акдііа, шегеллік 
салымдар, халықтардың кош іп-қонуы，мөдсниет төиірсгіндегі 
айырбас, сауда қілзмет корссту және тағы басқалар.

Қандай бір ел болмасын оның ең күрделі эколомикалык 
іс-әрскеті сыртқы экономикалык айырбас, жске ашанда， 
нәтижесі вааютамен түсетін сыртқы сауда. Халыадршіық сауда 
сскілді халықаралық туризм экономистсрді іш кі туризмнен 
буры h қызықгыра бастады. Олар, туристік козғалыс тѳлем 
балансына тауар айырбасы секілді эсер етеді деген қорытын- 
дыга келлі. Сондыктан да, халықарапық туризмді сырткы 
э к о н о м и  кал  ы қ  б а й л а н ы с т ы н  б ір  т ү р і д е л  б іл г е и  ж о м , я ғ н и  ojj 
сыртқы сауданыц арнайы бір түрі болады. Халыкаралык 
туризм халыкдралық қатынастардың бір түрі ретінде шетел 
т у р и с т е р ін е  к с и  к ө л ем л е  м э д е н и  ж э н е  р у х а н и  к аж ст т іл іь т ер іи  
OTeyi'e бағьгл алгән туристік қызметтер көрсетеді.

Халықаралық туризм сыргқы экономикалық байланыс- 
тың бір түрі болганымен, біркдтар өзҺідік ерскшеліктсрі де 
болады.

Халыкдршіық туризмде турист озініц слінеи ил.іғып, 
баскд бір шетелдік елге барады. Кеденнен оту үшім туристік 
күжапарды толтырады (паспорт, виза жасау), валюта жонс 
медицина；!ы қ бакылаулан отсді. Бүл хальгқаралық тури ім н ік
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ерекш елііі болыи сансшалы ж ән е ііігкі туризмием си  басты 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы .

ДТѴ туристік қүжаттарлы толтырулы кыскартып, 
реттеуіне ерекше маңыз бере отырып, жаңадаіі үсыныстар 
жасаи, оны қабылдады /6 /:

паспорт формальдылықтары: паспорт қызметін бір 
ортапыктан босату; шетелдік паспорітарды жасаулың 
жумьгстарын рсітеп, мерзімін қыскаргу; акдіа жинауды 
реттеу: пасиортгыц жарамдылы қ мерзімін 5 жылдал кем стпсу 
және самар саиын ігюктемсу; иіегелдік пасііорпъщ иесі оиы 
озііілс сақгауы жомс конфискацияга тыйым салу; паспорггы 
компьютер жүйесі арқылы тексеру үшііг ИКАО стандартыиа 
бейімдеу;

一  в и за  ф о р м ал ьды л ы қ тар ы : р ү қ са т сы з к ір у  ұіи  ай ға  д е й іи ;  
визапың мсрзіміи 12 айға дейін үзарту жөне бірмсшс 
саиарларға рүксат ету мен көліктің ксз кслгеи түріи 
пайдіиіануға болатындыгы; көрші мемлексггердің ізизаны 
мойындлуы; өтс сирек жағлайда бакъілау бексггеріидс кіруге 
рүқсат ету; туристердің азамаггыгына қарамастам, бірдей 
коисульдык, жинақты бекіту;

—валюта формальдылықтары: кеден деюіараииясында 
корсетілгеи валюта мөлшеріие рүксат ету; қазіргі валюта 
айырбастау туралы туристергс толық молімет беру; кірудің 
бақылау-жіберу бекеггеріндс толық молімеітерді іліп кою; 
барған слінен кетерде кдйтадан валюта айырбастау 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету: алып келген валюталарын оз 
еркшен ғама айырбастау; елден кетерле туристерге оз елінде 
сапарын жалғастыру үшін ксрекгі молшерде үлггтык 
ақшаларына рұқсат ету;

一 кедендік формшіьдылықтар: кірсрде және шьнарда 
туристерге салық салу; туристік объектілерді жаңарту ушін 
кейбір Сіиіыктар мсн акдіа жинаудың түрін енгізу;

—медициналық формал і>д ы л ы қтар мен туристерге 
медициналық жәрлем корсету: үлттық туристік әкімш іліктің 
делсаулык сақтау органдарымсн келісіп жүмыс істеуіп 
кеңеііту，ксрек жағдайда туристсрге медицинаға байланысты 
толық мәліметтер беру; туристерге жәрдем корсету жэне 
мемлекетпен медициналық кдуіпсіздік туралы жан-жақты 
келісімдер жасау; туристерге жедел медиииналық комск 
көрсстуді үйымдастыру; қатан түрле ауырып қалгаи жағдайда 
немесе қаіітыс болганда консуллық пен туыстарына хабарлау;
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жерлеу немесе алып кету үиііи қажетті қужаттарьш тез арэда 
дайын дау.

Бүңдай үсыныстар, туристік формал ьды л і>і ктард ы қыс- 
қартудын негізгі каіилалары Будапешт конвенциясынам 
алынып отыр жѳме ол туризм туралы Гаага дскларациясьшда 
да колдау тапты.

Туристік формамьдылықтар мсмлекеггік шекараны кссіп 
отумен байланысты халықаралық туризмиің ец басгы 
срекшеліісгері больш саналынады. Иеғүрлым мемлекеггің 
акдиа жүйесінде айырмашылық жэмс адамдардыц қозпшу 
жолыида ксдергілер көп болса, соғүрлым халыкаралық 
туризмніц іш кі туризм ней айырмашылыгы басымырақ 
болады.

Әлемдік иарықта сырткы сауда айырбасына тіке;іей 
кірмейтін тауарлар мсн корсетілстін қызмеітсрді сатуға жспіе 
сатып алуга болмайды. Бұл жерде тск тауарлар мон қызмеггер 
ғала смес, сонымсн қатар табиғи және әлеуметтік- 
э к о н о м и к а л ы қ  т у р и с т ік -р е к р е а ц и я л ы қ  р есу р ст а р  д а  са 丁 ы лады  
жоне сатылып алынады. Бірақ, дәстүрлі экспорітагыдай, бул 
сату мен сатып алу территориядан айырылмайды. Баска 
осындай ерекиіелігі 一 тауар мен қызмет ондірісіне жұмсши ан 
зат пен ецбек қүралғаи жерінде іске асады. Бүл жерле 
тауарлардыц түтьшушыпі жылжуы емсс, керісіншс 
туггынушыныц тауар-ісызмет оіідірілетін жерге кслуі 
орындалады. Бул капиталдың айырбас шеңбср уақытыи 
№ісқартады жэне халықаралық туризмді басқа экспорпы қ 
статьялардан пайдалы ерекшеленстін бірнеше шарттарды 
қүрайды. Бірінийдси, сатьш алуіиы (турист) кол ікт ік 
шығыидарды озіне алады. Екіншілсн, шетел туристсрініц 
келген уақытында сувенирлср мсн тауарларды сатып алуып 
сыріхы сауда операцияларыиың пайдалы түрі рстіиде 
қ а р а с т ы р у ғ а  б о л а д ы . К ө п т е г е н  е л д е р д е г і  ә р  т ү р л і с а л а л а р  о с ы  
іш кі экспортқа жүмыс жасайды. Мысалы, Жааоиияла шсгел 
туристсрі елдс шығарылатын радиотауарлар мен бейие- 
аппарагуралардың, фотоа11параттардым көп бөлігін сатып 
алады; Швейцарияда — сагатгарды; Францияда — парфюме
рия заттарьш; Италияда — аяқ киім мен тері заггарын; 
Үлыбританшіла — арақ (виски) және т. б.

Халықаралык туризмге сырткы саудада қалыпгаскдн 
оиерациялар түрі тэн: экспорт, импорт жэне реэкспорт. 
Халықаралық экономикалық кдтыиастың бір ч*үрі ретінде
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хч и іы к л р а л ы қ  т у р и з м ы іц  ө з ін д ік  б а с т ы  е р е к іп е л іг і  т у р м с т ік  
ф叩 ма мемссе шстел туристсріиіц озі бола алатьш барлык, 
с]>іртк.ы са у д а , к ел іс ім  си яқ ты  кл)іхметтерді и е м д с н у  ш ст сл  
іурагенггіктсрі арқьиғы жүрслі. Осығаіг байланысты халық- 
іірплық туризм,чс эксіюртты шетсл қоиақтарьт қабылдау, ал 
импорт»! осы мемлекеггіц туристсрін шегелгс жібсру ретіплс 
түсіпсді. Халыкдралык. туризмде реэкспоргты түсілуле 
к.иыншылыктар бар. Теория боііыпша осы катсгорияға бүл 
мсмлскепііі туристік ұііымынан үшіпші мемлекетке сапар 
іпсгу үіиін тур сатып алган бпрлық 】іістеллік туристср жатуы 
керек. Бірак клзіргі кездс санақ жүйссіиіц жстілмсі^ндігіпен 
бұл катеіориялы туристсрді корссту отс к.иын.

Хаіыкара.аык туризмніц гагы ла бір срскіиелііі 一 елліц 
телем балансына таіізстіи осері. Соидык：гаи да шетелдік 
гуристсрдіц кслуіи "бслсенлі“ туризм дсп атайлы. Оғаи қарсы, 
туристсрлің шетелге кетуі үлттық ақша молшсріпіц азаюына 
осерін тигізеді. Бундаіі туризмлі "белсенді емес" лейді /1 /. 
Туристерліц белссиді жонс бслссиді емес больш болінуі 
туристік іс-орекепін қаражат ііәтижесімен байланысты, ол 
халыкдралық туризмдс гана болады, іш кі туризмге тара майды.

Кейбір жағдайларда тетелдік туризмнііі, дамуы елдің 
экономикалмк жәис әлеумсттік дамуын жылдамлаіуға ла 
жібершуі мүмкін.

Шаруашылық жүйесінде туризм сңбектіц боліпетіігін 
корсетеді, бұнлайяа басты рольді экономикасы жоғары 
дамьнан елдер аткдрады. Сырткы саудапыц басым бѳлігі 
оисркосібі дамыган елдсрлің арасымлагы тауар алмасуға 
келетініи білеміз. Халықаралық туристік алмасуда да нақ 
солай болады. Әлемдегі негізгі туристік сапарлардыц кобісі 
ондірісі жогары дамыған елдер арасында журеді, өйткені 
оларда азамаггардыи шетелге шыгу пайызы жогары (А Қ Ш , 
Франция. Үлыбритаиия). Сондай-ақ, солар жоие экоиоми- 
касы орта дсцгейде дамыған елдер (Греция, Португалия， 
Түркия) жэме дамуиіы елдер де (Тунис, Гаилавд жэие т. б.) 
арасында журеді жонс іскс асырылады. Осыған байланысты 
Дүмисжүзічік туристік үйым келесі аныісгамаііы қабылдады: 
"туристерді жіггкізуші еллери жоие "турисгерді кдбылдаушы 
слдери.

Экономикіиіық жагынан белсенді туризм (туристерді 
кдбылдау) туристік игіліктсрді ^ксхіоргіау, aji бслсенді смсс 
туризм (азамал ар шьн'у) — импорттау деугс болалы. Бслсеіщі
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жопе бслсевді емес туризмнің экономикалык осерін ecemcy 
KHWH， өйткені шетел туристсрініц жсргілікті ош іірістіц 
онімдерінс сүранысы мси колемі туралы хабарлар ж оқ Бул 
сүраиысты ессике алу мүмкік емес, оны тек болжауға болады. 
Статистикалык есеп ч іц клыидығы иемлсиу кабыллаушы 
мсмлскегге жүреді, ал исмдеш^ен тауарлар түрак：гы гүру 
мемлекетіне әкеліисді. Бүл гаупрлар шекартіы отксндс тглмгс 
алынбайды. Бүл жерле бслсенді туризмлі "корінбейй" 
:жсіюрт". ал белсснді емес туризмлі -  "керіибеіггін импорт" 
леуге болады. Шсгсл 丁урнзмін экчшомикалық ノіамулы тездсіе- 
丁іи ，төлем балансын жылдамдататын жоне мемлекечтік қорьш 
улкейтуліц к^ійнар кезі дсугс болалы.

Халыюіралық гуристік нарық jko] іо\ ш калық категория 
рстіпде озім тауар-акша қагыпас сферасы есебіііде үсынады, 
опың озіііс тән срскшсліктерін кслесі к.ағидшіарымсі! анык- 
тауга болады /1 /:

一 нарықтыц кешсмлі скпаты болады, яш и онда көрсе- 
тілстін қызмст иен тауарға сұраныс және ұсыныс орыи аладі.г, 

一 көрсетілетіи »сьимет пен тауарларды пайдалану 
ол;ііретін елде болгіды. Бул жагдайды сырткы сауда операция- 
СЫИЫҢ пайдалы түрі ретіиде кдраука болады, ойткені іш кі 
парықта сауда жекс бенамен жүргізіледі жоие ол котерме 
багадан сдоуір жогары:

— сұ р іш ы с су б ъ ек т и в г і түр л е  б о л а д ы . 1 у г ы н у д ы ң  ハ pi 
рстінде сүраиыс тура түтыиушылардыц жекс табысы па 
тәуелді. Түрмыстың жақсаруымен, соган сойкес, түрақты 
жсрдегі жонс демалыстағы шығыиның да өзара кдтынасы 
өзіереді. Демалыстагы турисгік шыгыіімыц осуі. орипе, 
түрақты жеріндегі іиыгынлы қүлдыратііайды. Туристіц лема
лыс кезіидеп шыгыны оның түрақты жерішіегі шыгыпыііан 
әлдеқайда жогары келеді. Қогәм омірінің денгейі жоғарь卜 
лагалда гаиа туризмге деген иіыгын ѳссді. Туристік қажеггиіік 
гтайда болалы жәнс ои/іірістік күштің дамуынын беліілі бір 
деңгейінде соган қоғамдык-экономикалык жағлай сойкес 
келгенде гана щшыитасады. Бірте-біргс күш іе^ікті бюджет 
туристік бюлжетке ауыса бастайды. Мүнлай процестер 
экономикасы дамыган елдерле гана анык байкдлалы:

一 туризмдсгі үсыныс отс икемсіз. Бүлай болу себебі 一 
мүнла ондірістің мүмкіндіктері нақты аиықталған, 
сүраныстыц озіеруіис карай жыллам озгерс алмайды. 
Сүраныстыц кѳбісі туристсрге кѳрсстілетін қызмет
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болғаігдыктам, үсыныстарды дамытып іске асыру үшін 
туристік инфрақүрылымга жанс иегізгі қорга коп кагштал 
кажет болады;

—туристік мекемелер жүмысыныц озіндік ерекшслігі 一 

стратегиялық қорды күрудың мүмкіи емсстігі. Онысыз ”өлі 
мезгЬГ' ксзінлегі жұмыссыздықты отсу үиіін Ммезгілдіц шыңы" 
кезііідегі үсыныстарға сай жүмысты үлғайта алмайды. Мүныц 
барлыгы мекеме үшіи отслмейтіл иіығын.

Сондыктан да, туристік потенциалға, туристік к.ызмсггсгі 
сүр ан ы с【іен ұсыиысқа кешсіщі бага бсру арқылы туристік 
шаруаиіъиіыктыц казіргі тиімділігіи анықтауга жәме оныц 
ламуына үзақ мерзімдік болжам жасауга болады.

Сыртқы экономикальгқ іс-әрекеттің мацызды жаплның 
бірі ретілле, хаіықаралық турисгік агымдардыц осуі мемлекет 
арасындағы сыртқы экономикш іық байланыстарды кедсйтуге 
осерін тигһеді，матсриалдық байлықтар мен мәдени қүндь卜 

лықты кұр>;да басқа үлттардың тәжірибесіи пайдалануга 
мумкіндік бсрсді. Осыныіі арқасьщда，сыртқы экономикалық 
байланыстың бір турі ретіііле, халыклралық туризмнің 
маңызы үзліксіз осе береді.

4.2 Халыкдралық турю м иің  дамуыпың негізгі 
факторлары мсн шарттары

Халықаралық туризмііің дамуына жәрдемш тигізетін 
негізгі факторларды стати калы к  жоне динамикалык дсп екііс  
болуге болэды. Опың біріншісіне жататындар: табиги- 
географиялық  факторлар жиынтыгы. Олардьщ ѳзгермейтін 
жоне келе бермейтін мацызы бар. Адам оны тек қана озінің 
ксрегінс ыкғайлап, пайдалануга қолайлы етеді. Екіншісіле 
жататындар: демоірафиялық, әлеумеггік-экономикалық, 
матсриаллық-техііикалық жонс саяси факторлар. Бұл фактор- 
лардын бағасы мен маңызы кеңістік пен уақыт аралығында 
ө з г с р іи  т ү р у ы  м ү м к іл .

Халықаралық туризмнің дамуыныц табиғи- географиялық 
факторлары сүлу, бай табиғат, климат, жер бедерлеріиіл 
көріиісінен табылады. Табигаттыц жаратылысы бойынша 
рекреациялык шаруашылыкқа леиін табиги элементтер мсн 
кешендер алгашкыда рскреаци>иіык. іс-орекеттің жағлайы 
ретімдс болады. Рекреациялык сүраныстың пайда болуьшың
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арқасыида оларға баға бсріліп, технологиялық децгсйгс лейін 
жеткізіліпсді, содан кейін туристік-рекрсацшілық ресурскд 
отеді.

Сол сияқты процестер ол еу м егг ік  -экон о м и кал і лх оГ>ъек- 
тілср экскурсия；] ы қ туристік-рскрсациялык ресурс гарға 
откеиде де қайталанады.

Сүраныстыц көбсюі жэне рекреациялы қ  қүпдылық 
м о л ш с р ін ің  д а м у ы  хал ы к ты ц  м о д с н и  д е іи ^ й іп іц  коті-рілуі 
п ай дал ап ы л ат ы н  о б ъ е к т іл е р д іц  ш е ц б с р іп ін  к е ц е ю іи е  ө с е р іі!  
т и г ізе д і, о л а р д ы ц  к о б іс і ар н а ііы  ө іід е у д е н  о т к с н п с іі к сй іи  
э к с к у р с и я л ы қ  L iia p æ ia p ra  ұсы н ы л ады .

Әлемдеіі демографишіык факторларлың екінш і Дүние- 
жүзілік согыстап кейін бірқатар жалпыға бірдей сшіаты 
болды. Бұл кезеңнің ерскшелігі — олемдегі, суропалык. 
е л д с р д е г і  ж ә и е  л а м у ш ы  е л д е р д с г і  х а л ы қ т ы ң  с а н ы и ы ц  о с у і .  
Әлемдегі халыктыц саныяың өсуінің қарқыныиа тура сойкес 
туристердің де санының осетіндігін зерггеулердің нәтижесі 
көрсетеді. Жердегі халықтыд ориаласуының жылламдьнъі 
тұтынушылар санын өсіріп, туристік нарықты кеңеіітеді. 
Соңгы он жылдықтағы демографиялық жарылыс дамушы 
елдерде ғаиа болын жатыр, ондағы томенгі өмір децгейі， 
кедейиіілік жалпы дсмалыс иен туризмді үй ы мдасты руды ц 
жолындағы басты ксдергі болын табылады. Тѵристердіц 
негізгі санын осіріп отырган индустриясы дамыган елдерде 
окан керісіниіе, туудыц тѳмендеуінен халықтың саны нашар 
осуде. Экономикалық жонс демо і рафи ял ык өсудің полюс- 
тсрініц болуы әлемдегі туристік сүраныстың қалынтасуына 
территориялық тсңсіздік туғызады. Халықтың жас қүрамы 
туристік сүранысқа елеулі әссрін тигізеді. Оркенлегсн Ьатыс 
слдерінде туристік сурапыс негізінен 30-50 жастыц арасына 
келеді. Дегенмен, сонгы жылдары туризм нарқыила жаси 55- 
тен жоғары адамдардыц да салы ѳсуде.

Урбандалу процесі кдлаларда корініи келе жатыр. Әсіресс 
ғы л ым и -тех н и кал ы қ  прогресс доуіріиде халқы өсіп. 
экономикасы дамып, урбандалу процесі индустриализация- 
иың басталуымсн едэуір жылдамлады. Жер шарының түрғын- 
дарының жартысы қалаларға жиналған, оньгц саны осе і飞 суде. 
Қазіргі ірі кдла адам ѳміріие скі жакты осерін тигізеді. Бір 
жағынан, адамдардыц магериалдық-техиикалык., олеуміттік- 
：жономикалық жагдайлары жақсарса, екінш і жагынан, кала 
оміріиін жі>иідамдығыііан, ауасыныц ластануынан адамныц
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жүйкссі мен психологиясына қілсым кобейеді. Туристік 
сұрамыс пеи рекрешшялық кджеттіліктіц калыптасуыпда 
урбаыдалудыи ролі зор. Қала негұрлым үлкен болса, оиың 
тұрғындарының демсілысты кападаи ты с жерде откізуге 
ынтасы соғурлым жоғары болады.

Халықаралық 丁уризмнің осуіиде әлеуметтік-экоі юми- 
калық факторлардыи, ерекше маңызы бар. Оның ішінле басты 
орьш алатыны 一 үлттық табыс. Үлттық табыстын осуі меи 
саяхаттарлыц көбеюініц озара бай л ан ысты л ы гы әбдсн 
қисьшды және түсінікті. Бірак та гуристік саяхаттың кобеюі 一 
мда\шың жақсы тұрмысына ғана тоусллі емес, сонымеп кдтар 
бос уақыггыц үзақтығына да байланысты. Соцгы 15-20 жылда 
Еуроііа елдерініц көбііідс адамларлың бос уақыты едоуір 
узарды. Толенетін жыллық демалыстың ұзаруы қазіргі болып 
жатқаи ғылы.\іи -техникалы қ революцияға байланысты болыгі 
отыр, өйткені оіща ақыл-ой еңбегі артады, өндіріске жоне 
түрмысқа ыігга қою күигейеді, қоршаған ортаның жагдайы 
нашарлайды. M i не, осыныц барлыгы адамдарга физикалық 
жэне психологиялық қысым тугызады жоле олардын еңбек 
кдбілетіи қалиына келтіруді кджет етеді. Бел сеид і дсмалыс — 
туризм арқылы, бұл мақсачтар жылдам жэне тиімді орын
далады.

Хіиіықаралық туризмнің осуіне осерін тигізетін әлеу- 
меттік - экономикалық факторларга жатқызуға болатыидар: 
халыктың білімі мен модениет деңгейініц жогарылауы және 
эстетикалык талғамыныц өсуі. Әрине, халықтың оидай 
талғамлары туристік саяхаттар кезінде ғана толыктьфылалы.

Туристік іс-орекетгің жиілігі мен бслсенділігіне жоне 
мәлшсрініц котерілуіне жасалынатын маңызды жағдай — ол 
халықтың нақты табысының осуі. Қазіргі иіакга жср 
шарыньщ орбір тұрғыны X IX  -  XX ғасырларда түрған өздері- 
н ін  ата тсгінен орташа есеппен 4,5 есе бай турады. 
Материаадык. тур.мыс жағдай деңгейінің осіп жақсаруымсм 
жеке түтьшу қүрылымында заіщылық түрде өзгерістер болады.

Мамандардың таллауына қарасақ, жан басына шаққан- 
дагы ұлттық онімніц жаігпы көрсеткіші мен азамаггардьш 
көшіг卜кону рекреациясыныц арасыіщагы тура сәйкестіктігіл 
байкдіімыз. Бүіщай зерттеулер елде ѳмір деңгейі исғұрлым 
жоғары болса, соғұрлым демалыс кезіидегі саяхатшылар да 
коп болатындығын кѳрсетеді.
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Откен дәуірлерде бос уақытты қоғамиың жеке түлғалары 
гана пайдаланса, онан айырмашылыгы 一 XX ғасырда әлеу- 
м с іт ік  сфершіа нағыз төңксріс болды, ягни ол жаипай халық 
үшін туризмге даңғыл жолы ашылды.

Халыкдралық туризмнің котеріпген шагы XX ғасырдьщ 
30-шы жылдары болды, бүл кезде иіілустриалды дамыган 
елдер жалдаған жүмысшылардьщ еңбек жағдайын ретгейтіл 
заіиіар қабьиідады. Ол адамдардыц демалысқа қүкы гап 
бскітті.

Туризм үшін ерекше маңызы болғаньт 一 твлснеііи 
демалыстардың снгізілуі; олар А ҚШ -та  (1914), Австралия меы 
Жаңа Зсландияда (1919), КСРО-да (1922) жэне баска да 
бірнеше елдерде енгізілді. Қазіргі шақта 500 млн-на?т астам 
жалданғаи жұмысшылар, осіресе Еуропа мен Солгүстік 
Америкада, жыл сайын тѳленетін демалыс алуга құқы қ 
берілді, бұл дегсніміз накты гуристік көрсетілетін қьтзметті 
түтынушылардыд пайда болуы.

Бслсенді туристік іс-орекст үшін бос уақыт қорының 
болуы жеткіліксіз. Жаппай туристік қозғалыстың қалыптасуы 
үшін ең бастысы — өмір деңгейінід котерілуі, ол екіиш і 
Дүмиежүзиіік согыстан кейін ғаиа басталды.

Қоғамныи, әлеуметтік-кәсіптік құрылымы баскд да 
факторлар сиякты туризмнің дамуына озінің оссрім іигізеді. 
XX [асырдың басталуы на дейін туризмдс аристокраггық сииат 
болды. Туризм туралы оте ерте мәлімет Антикалық дәуірге 
жатады. Еже л ri ерте замандагы гректер мен римдіктер ен 
алғашқы больш теңіз арқылы да жэне жер бетімеп де са5іхатқа 
шығып тұрды.

К ей іш і ортағасыр дәуіріиле ағылшын қоғамытіың 
аристократтар шеңбсрінле гранд-тур леген жаңа қопімдьтк 
құбылыс и айда болды. Ауқатгь] ағылшынлар балаларының 
оқуын піетелдерде жалғастыру үиіін 2-3 жылға балаларын 
оқука жіберіп түрды.

XX ғасырдьні 50-иіі жылларьі】!лал)і Еуропадагы туристік 
сүранысіъіи қалыптасуы төмендегіпердің үлесіле жатты /1 /:

一 американдык омір стилін кдбылдаған басқарушылар 
мен бнзнесмендер;

一 өндірістегі жоғаргьг топтардың, мсмлекегтік ашіарат- 
тардың, технократтардыц, курорттарға барып демалуды 
коғамдық статустың белгісі ретінде саііайтындардыд;
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一 қоғамдағы кдтарын м о й ы іід а у д ы  ацсайтын，сол үиіін 
барлығын төгігі демалуға барып, өзіншс байлыгын корсетугс 
тырысатын әлеуметтік аз топтар (мысалы евройлер);

一 Үлыбритаиия, Франция жэне баска да Батыс слдерінің 
туризм секторларына орналасқан иммигранттар (итальяндар, 
египеггіктер, гректер, армяндар). Олар осы слдсрдіц 
туризмінің дамуына себебін тигізді.

Жаца олеуметтік топтьщ әссрімсн, әсіресе жастарлыц 
бастауы мен 60-шы жылдары туристік үлгінің түрі мацызды 
озгеріске үіиырады. Хиппи, папки, ал ксйінірек "жасыл" жоне 
кейбір солшьиі мәнді қозғалыстар адамның ойлау кабілстіие 
жоііо қоғамыың түтыну түріне тура осерін тигізді.

Хшіықаралық туризмиің өсуіндс матери алдық-техн и - 
калық факторлардың маңызы зор. Олардьщ іпйндегі ең 
бастылары: орналастыру орындары, көлік, қоғамдық тамак.- 
тащіыру мекемелері, болшск саудалар жоне т. б. Туристерлі 
орналастыру үілін арналған материалдық базасы туристік 
инфрақүрылымды қүруда ец басты орын алады. Олар қонақ 
үшіері, иансионаттар, мотельдер, турбазалар， кемпиштер, 
жеке пәтерлср жәнс т. б.

Туристік саяхаггар кезіиде түнеу орнымсн қатар 
туристсрдің тамағыи ұйы мдасты ру да мацызды роль атқарады. 
Сондықтан да, туристердің көптігіне қарамай жылдам қі>ізмет 
көрсетуге болатын үлкен мейрамханалар салынғаны жөн. 
Туристердің тамағын үйымдастыруда туристік саяхаттардың 
мезгілдік ерекіисліктеріне байланысты күрделі моселелер 
туындайды.

Әдеттегідей，жаииай туристік ағым жазгы айларга келеді, 
сонлықтан да азық-түліктін кейбір түрлерін жинап，қоймала 
сақтауға тура келіп тұр. Ол үиіін арнайы тоңазытқыш 
қондырғылары керек. Кдзіргі техникалық жстістіктер коптели 
тамактыи түрлерін іиагын паксттерге салып, ұзақ қатырыи 
консервілсй алалы. Ол туристерлің тамақ мәселесін uieiiryix* 
комсктеседі.

Колік материсиідық базаның иегізін қүрайды. Қазіргі 
техникалық жетістіктер колік сферасына елеулі әсерін тигізіп 
отыр. Қаіілай бір көлік болмасын оны к динамикалық сапасы 
— жьиідамлық. Адамдарды тасымаддайтын көліктердің жыл- 
дамдығы 1815 жьиіы 15 км/сағат болса, ал қазір олардыц 
жылдамдыгы 2000-2500 км/сағат. Әр түрлі коліктер үшін сапа 
корсеткіиіі деи тасымалдаудың тұрактылыгын білеміз，бұл
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саяхатиіылардың уакытын үиемдеуіне мүмкінлікгер туғызады. 
Темір жол колігі қаркыилы дамуда. Басқаға клрағанда томенгі 
баға тарифі темір жол колігіи жагіпай туризм үшін пайда
лануга мүмкіидіктер бсрсді.

Теңіз жәие озен жолаушы көліктерінің дамуы мен оныц 
модсрі іизаі іиял аядырылуы сумен саяхаггаушы туристерге 
жақсы жайлылык. жасайды.

Автомобиль колігі өзііііц  тура байланысу мүмкіпдігімеіі 
туристік саяхаггардың кобейіи өсуіие мүмкіндіктер жасауда. 
Тасы\киідау бағасыныц томендігі, темір жол колігімен та-часа 
алатындыгын корсетеді. Оның таіъі бір артыкліылыгы: бір 
экскурсовод 30-50 туристке кызмет корсете алады.

Соңғы онжылдықта жске мсииііктегі жеңіл машшіалар 
саныныц осуі，уақытпен, маршрутпен жэне қозғалу график- 
терімен санаспайтын, жсңіл машииамем туристік саяхаттың 
артықінылығын асырды.

Егср де олемдс, жеке алғашіа Еуразия колтииентіилеп, 
саяси жагдайлар түсініксіз болып қала берсе, туризмнің 
дамуына себсбін тигізетіи барлық саналыгі айтыл ғаи 
факторлар өлі капитал больш қала бсрер сді. Халыкдралык. 
туризм, тіпті елдер арасындагы сәл гана болатын шиеленіске 
де，ѳте ссзімтал кследі. Мемлекеттер арасындап>і саяси озара 
кдтынастың тұрақсыздығы бұндай аудандарға туристік ағымды 
бірдсн қысқартады. Елдсрдің арасындгиы екіжақты немссс 
копжақты турақгылық, бейбітшілік туристік апмасуды кобей- 
тіп, осіреді. Статистикшіық мәлімет бойынша, соцгы екі 
оижылдыкта Еуронадагы халықаралық туризмиің мөлшері 
жыл сайын осуде.

Парсы шыганағындағы әскери қозпиіыстың кезіилс 
Африка конти нситіпде халы карал ы қ туризм сфсрасында 
қүлдырау байкдлды. Жогары дәрсжелегі кауіптіліктен көіі 
адамдар Египет иен Мароккога саиар шегулен бас гаріты. 
Тунис 1991 жылдың бір ііш іі тоқсаиынла келетііі туристік 
агымныц 80% жогалтты.

4.3 Халыкдралық туризмиің статистикасы

Статистикалық есеи — туризм зерттеушілерінің оргақ 
мѳселесі болыи саналады. Халақаріиіық туризмді зерітеу 
саыдық кѳрсеткіштерді кджет етеді, оныц негізін статистика
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қүрайды. Туристік ai ымдарға жүиелі ессп жасау XX ғасырдыц 
бірінш і жартысынан басталады. 1929 жылы Австрияға 2 млн, 
Швейиарияға 一 1,5 млн, Италияга 一 1 млн аргық адамдар 
барды. Турпстік қозғалъіс ксзіңлс Еуропаның кейбір елдсріпде 
саяхатқа статистикалык» есеп жүріпзілді. Бірак ол ксзде о и ь іі і  
озіадік маңызы болмалы. Молімеітерді жшгау жоие оны 
€)іідеу ү л п ъ ік  қ а у іп с ізд ік , к о ш іп -қ о м у  п р о ц е с ін  бақ ы л ауга  
және салық салу ережелерін сақтау үшін жүргізілді. Гуристік 
мақсат еске алыибады. Туристер баскд да саяхатшылармеи 
бірі с ессптелінлі.

Хшіықаральгқ туризммің статистикасы)іың жаца даму 
кезсці XX ғасырдың 40-шы жылдарьшыц соңы м с іі 50-ші 
жылдарыныц басында басталды. Соғыстап ксйінгі Еурона 
елдері көитегси шаруаиіылық қиьшдыктарына таіі болды; 
күйзеліс, басқарудағы ретсіздік， қдржы-кдражат жүйесіпің 
күйреуі және басқалар. Елдердегі осыидай жағдайларды 
түрақтандыру үш ііі бүтіндей бір кеиіеіщі іс-әрекеттер керек 
болды. Осыіідай ауыр жағдайда үкімет үлкен үміт артып 
хашықаралык, туризмге үндеу тастады. К^ржьшың тұрақта- 
иуын, төлем баіцшсының жандаиуын, үзақ мсрзімдік эконо
ми кш іы қ өрлеудіц болатынын солармен байланыстырды.

XX гасырдыц 60-шы жылдары Батыстыи индустриалды 
елдерінің үкіметі мси халықаралық ұйымдары барлық 
назарларыи дамушы елдерге аударды. БҰҮ-иың Бас Ассам- 
блеясы I960 ж. отарланған елдер мсн оныц халқына бостан- 
ды қ беру туралы Декларация қабьиідады жэне алдағы о л 
жылды "Даму декадасы" дел хабарлады. Ксңесшілср әлемнің 
Үш інш і еллеріиіц артта қалган экономикасын когерудіц 
бағдар-лама;іарын жасады, онда туризмге елеулі орын берілді. 
Туризм экономикасының маңызы мен молшерінің осуімен 
катар оньщ статистикасы да дамыды.

Туристік ағымларльщ статистикасы

Халы каралы қ туризмнің статистикасы непзінси екі 
белімнел түрады /6 /: туристік ағымдар статистикасы және 
турисіік табыс пен шыгьш статистикасы. Туристік ағымиыд 
мегізгі корсеткііитері 一 келуигілердің (кетушілердіц) саны мен 
болуының үзақтығы.

152



К ел у н ш іер д ік  (к ет у ш іл ер л іц ) сан ы  л е г е н ім із . ка іии ііі ла 
бір елде белгілі бір уакл>гг ішіндс (одегіс бір жыллағы) болпш, 
қ о н ы с т а и г а м , т ір к е у д е н  о т к с н  т у р и с т с р д ің  са м ы .

Келушілср (кетуиіілср) статистикасы әлемлеп. туристік 
ағымдардың самым жазумен шектелсді. Оларлыц молшері 
өсуде. Егер де согыстан кейінгі 50 жылда олсмдеі і халыктың 
саны скі есе оскен болса, гуристердіц саны 27,5 есе котериіді, 
1950 жылы 25,3 ш ш  болыи, 2000 жылы 696, і млн адамга 
дейін, 2001 жылы 692,9 млн адамға дсйіп котерілді. 2002 ж. 
халықаралық туристік кслушйісрдіц саны 700 млп алампан 
асып, 715 млн адамга дейіи жеггі. Бул 2001 жылмен 
салыстырганда 22 мли артық, ал 2000 жылмен с<иіысіъірканда 
19 млн-ға артық.

1950 жьиі меи 1999 жылдың арасыидиғы туристік кслу- 
出 ілердіц орташа жылдык осу жылдамлы ғы 7% боллы. 
Дүниежүзілік Туристік Үйым олсмшц туристік ірі аймақтарын 
шгіъіға бөледі:

】. Еуропалық 一 Еуропаныц Батыс, Солтүстік, Оңтүсгік, 
Орталық жәнс Шығьіс елдері, бүрьшғы КС Р О -ііы іі барлык. 
рсснубликалары, сонымен қатар Жерорта тсцізін іц Ш ы ғы - 
сі>індагы мсмлекеггер (Израиль, Кипр, Турки я);

2. Аліерикандык 一 Солтұстік, Оңгүстік, Орталық Амери
ка елдері, Кариб басссйиі территориясыныц аралыидагы мем
лекеттер;

3. Азия-Тынык мүхитіъіқ 一 Азияныц Шығыс жопс Оң- 
түстік-Ш ыгыс елдері，Австралия және Мүхит аралдары;

4. Африкалық 一 Африка слдері, Египет пен Ливиядан 
баскдсы;

5. Оңтүстік-Лзия 一 Оңтүстік-А іияныц барлық елдері;
6. Таяу Шьиъіс 一  Азіі5іиың Батыс және Оңтүсгік-Батыс 

еадері» Египет жэие Ливия.
Халықаралык. туристік ағымныц аймақгық болінуі 

ертеден-ақ кяпыитасқан. Жаппай туристік алмасудан бастап 
кдзіргі шакқд дейін өлемиің туристік нарығында көзге түсіп 
жұргені 一 Еуропа (402,8 mjiii келуші — 2000 ж.). Бұл аймақты 
еуропалықтардьич өздері дс, сондай-ак А Қ Ш  йен Каиаданың 
түргыидары да жаксы кореді. Екімші орынды көп жыллардан 
бсрі Америка алып тұрлы (128,3 млн кслуші 一 2000 ж.). 
Еуропа мен Америка，оның Солтүстігі ігағыз әсерлі турисіік 
аймақ больш саналады. Әлемдегі бар;іық іуристік 
келушілердін 4/5 осыила кследі.
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Әлемиің аймактары бойыніиа халыкдралық туризмнің 
динамикасында сощъі 50 жылда елеулі айырмашылықтар 
байқалады. Жср шарынлагы туристік ағымдардыц 20 есс 
өсуіие қарамастан, Еуропа мен Амсрикадағы оның осу кдр- 
қыиы орташа олсмлікке жақыл ғана болды (6,6 және 5,9% 
жылына). Жаңалан ашылгам туристік аймакпар 一 Азия- 
Ты ны к мүхит, 丁аиу-ІИығыс жэие Африка слдсрі жьиідам ламу 
үстінде.

Соцгы оижылдықта өте қарқынды өскені 一 Азия-Ты ііы қ 
мұхит аймагы болды，ондагы келушілсрдің жылдық орташа 
осу саны, олсмдік орташа корссткіштсн 9 есе асып түсті. 2002
ж. статистика бойыиша, Азия-丁ьшық мұхит аймагы кслуші- 
лсрдіц санынан Америкадан озыи кстгі (130,6 млн келуші 一 
2002 ж., ал Америкада 】20，2 млн кслуші 一 2002 ж.). Элемде 
Еуропа бір ііш іі орыіщы сактап отыр (411,0 млн келуші — 
2002 ж.).

Халықаралық туризмніц территориялык жағынан біркелкі 
қарқыіща осгіеуі оның аймақтық қурылысыиың озгеруіне 
әссрін тигізді.

XXI гасырда халықаралық туризмнің территориялык 
қүрылысы онан орі озгерс түседі, бірақ даму бағытын 
жоғалтпайды ДТҮ 2020 жылға болжамы бойынша, Еуропа 
туризм иаркыыда озінің басымдылыгаи жоғалтпайды — 717 
млн келуші. Лзия-Тымық мүхит аймағы екіниіі орыңда —
397.2 м іж  кслуші, ал Америка шііъі үіиеудің соңы болмақ 一

282.3 мл и келу 川 і. Келушілер (кетуіишер) саны туристік козга
лыстыц иегізгі корсеткііиі болады.

Туристік ағым статистикасыныц баскд бір көрсеткііиі 一 

келуиішсрдін болуыныц үзакдъіғы. Бір кұндік саиар мен 
түисуге ғана келгепдер үш ін ол сакат санымен олшенсді.

Түнеу дегенііміз бір туристің сол слдегі өткізген бір тоулік 
уақыты.

Болуының үзақтығына кдрай (түнеу саны) саяхат нарқыи 
біриеше сегментке боледі (7-кссге) /6 /. Қыскд мерзімдік 
сапар (1-3 тунеу) демалыс пен мейрам күндсріидегі дсмалып, 
көңіл котеру, сонлай-ақ іс максатымсн келуі. Екінш і тогікд 
жататындар (4-7 түнсу) 一 шагын демалыс кезлсріндегі эр 
түрлі себептермен сапар ш егуш ілер.トІарыктыц бул сегменті 
угымды қаркыимен дамуда. Орта мерзімдік санар (8-28 түису) 
一  бүл  н с г із ін с н  ү за қ  д с м а л ы с  у а қ ы т іл ід а ғ ы  н ағы з д е м а л у  ү ш іи  
келуиіілік. Y іактыгы 29-91 жәме 92-365 түнеу самары, ол үзақ
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мсрзімдік туризмге жатады. Ксйбіреулері, долірек айіклнла, 
экономикасы томендері ұзақ сапарларлы демалу, коціл котеру 
және емлелу үшін колданса, басқалары ісксрлік және кәсіитік 
мақсатпсм қолданады.

ДТҮ-лың мәліметі бойымша, түнеу туралы статис
тикалык мәліметтер ай тізбегі, орігаласу түрі мсп категорлясы, 
соіиіай-ак территориялы қ белгілері арқылы топталымады. 
Туристердіц болуыиың үзақтығы өр елде ор түрлі. Бүидай 
айырмашылықтар қабьиідайтын елдердіц туристік мамандық- 
тарына байланысты (іскерлік туризм немесе демалу мен коңиі 
котеру үшін саяхат) және олың іш кі нарықтагы бага децгейіне 
де, туристік агымдардыц ерекшсліктеріне де байланысты.

/ -кс с тс
Келушілсрдің болуының үзак^ы қ шкаласы

К сл уш ііе р  каіч?гориясы Гүііеу саны
Экскурсаиттар 0

Туристср 1-3
4-7
8-28

29-91
92-365

Туристік агымдар туралы жалпы мөлшерде молімет 
берстін келушілср статистикасынан болуын ың үз^қтық 
статастикасының айырмашылыгы 一 ол туристік саяхаттардың 
мазмүнын сипаттайды.

Кдралған туристік агымдардың корсеткіштері шеіелдік 
туристерді статистикалық есепке алып кдна қоюға колда- 
ііылып қойылмайды, сондай-ақ жергілікті халықтарп» да, 
шетелҮе кететін иемесе оз елінің ішінде саяхаггайтындарга да 
қолдаііылады. Солар арқылы келу, ілыгу жәпе іш кі 
туризмдердің мәлімет базасын салыстыруға болады.

Туристік табыстар мси шыгындар;хың статистикасы

Туризм стат и сти касы н ың екінш і күрлелі бөлімі — 
туристік табыстар мел ілыгыіідардыц статистикасы. Ьүнла 
туризмнің канша түратындыгы багаланады, елліц ѳлем 
б а л а н сы н а  т и г ізет ін  әсері, сонлай-ақ халыкдралық т у р и  ім н іц  
шыгыны жоне онан түсетін табыс кдрастырылады.
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1'уристік шығынлардың концспциясы. Туризм статис- 
тикасынык екінш і бөлімініи негізгі түсінігі 一 туристік 
шығьі丨丨 дар.

• Турнстік иіыгындар 一 бүл саиарға дайынлық жоне саиар 
кезіндсгі іске асырылатын тұтынушьиіар шыгыныныц жалгіы 
жинаіъі. •

Туристік шыгындар концеггциясыиың исгізіне біркдтар 
қагидалар алынган. ДгГ \-н ы ң  үсыиысы бойышиа келушілер- 
діц, туристер меи ^кскурсанггардыц экономикалык маңызы 
бар шығыидары гама есопке алыналы.

Оны көтеретін келушініц озі, не болмаса оның атынаи 
баскд бір жске немесе занды түлға.

Кслушілердің шыгыиы озініц қажсттеріи отеуі^ альшғап 
тауарлар мси корсетілгсн қызметтің бағасымеи анықталады. 
Ол сүраныстар сияқты оте ор түрлі болады: тасымалдау, 
орналастыру, гамақтандыру, ұзақ қолданылатын шағын 
заттар. сондай-ак күнделікті туристер қолдамылатын заттар 
мен сувенирге дейін. Бұлардыц барлыгын, тек сыйлықтардан 
басқасын, келушиіер озі үшін пайдаланады.

Туристік шығындардың молшерін тауарлар мен 
корсетігіген кызметке кегкен айкын шығьшмен белгілеуді 
ұсынады.

Туризм статистикасьшың ең басіъі және ең күрдслі 
проблемаларының бірі 一 туристік шыгындардың қүрамыы 
реттеу. Ол келуші шыкын шығаратьтн уакд>ггпен (лайындыкта, 
сапар ксзінде немесе соңыида), сондай-ақ туризмніц түрімен 
де шарттасады. Соған сәйксс іш кі және халыкдралық туристік 
шығындар больиі болімеді. Ш ығу туристік ағымы туристік 
иіығынның халыкдралык. категориясына жатады, ал кіру 
туристік ағымы халыкаралық туризмнен түсім тусірсді.

ДТҮ-ны ц материал ьшда， иіетелдегі саяхат кез?іТлсгі 
халыкдра/іық туризмге кстетін шығын кдндай ел болмасын 
соның түрақты түргындарымыц шығындарыньгң қосынды- 
сьшаи тұрады. Оғаи кіретіндер: халыкдралык тасымал 
бойьишіа шетелдік колік компаииясының кызметіне төлеу, 
сондай-ақ шетелден алынатын заттар мсн қызмсггсргс алды и 
ала тѳлеу.

Туристердің демалыс кезіидегі шыгындарынын куры
лымы мен мѳлшері бірқатар жагдайларға байланысты. 
Ка'Фоскари университетінің (Венеция， Италия) туризм
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экономикасы бойышиа халыкдряііьж к рі іг \  о|»ы >іы іі.імым 
м а м а н д а р ы  м ы н а д а й  б с с  ф г ж т о р л ь】 а н ы к：пі/іы

— туристіц шыкхлті елі. Оның шіеумсгпк \іо ；іі ііи кгііГн^и 
туристердіц сатып алу кдбілетіне үлксн «кгриі і " " _  
Сонымен кдтар "валюта айырбастау күші" турне пң іш.ікк.пі 
жағымен байланысты. Кдндай елі^ барулы о;і о и 
егер аиыкталса. турисгіц шығаратып шыгыныиың мощюрщ  
жоспарлайды. Бұлар сң алдымен доллар нсмесе гп|н> 
зоналарына кіретіи елдсрге қатысты;

一 дсмалыс ауданы мен ор川 )】. Италияда жүргі шиѵп 
зер т т е у л ер г е  с ү й с л с е к , т у р и ст ер  ү ш ін  т ауд а  н е м е с е  т е ц із б с н  
жэмс колдерде лсмалгаинан гѳрі онер қалаларыиа сапар жасау 
кымбаткд түседі. Туристік орталыктар бойынша да шыгымныц 
молшері эр түрлі. Падуе мсн Веронага карағанда Венецияда 
олар эллеклйда жогары;

一 орналасу түрі. Ш ығынның молшері орналасудың 
түріие және оиың катеіч)риясына байланысты (отель, кем
пинг, туристік деревня жэне т. б.);

一 демалыстыц үзақтыгы. Ол курорткд бару үшін колік 
гүріл жэне орналасудыц түрін таидауға, сондай-ақ демалыс 
кезіндегі тауарлар мен қызмет түрлеріи дс таңдауға осерін 
тигізеді;

一 демалыс уакд>іты (мезгіл, меэгілсіз, мезгіларалық). 
Туристік шығынның молшері туристік демалыс уакытының 
мсзгіл етісімеи өзгереді.

Осы бес фактордыц озара байланысьшьщ аркдсында әр 
сапардыц өзгешелігі болады, тауарлар мен қызмет түрін 
таңдауға жәпе соғап сәйкес шығынмың мөлшері мен 
құрьшымын да анықтауға көмсісгеседі жэне ол туристерге 
эсер етеді.

Халықаралық туристік шығынның колемі 1998 жылы 400 
млрд А Қ Ш  долларыиың шамасында болды (колік тасымалда- 
рып есептемегенде). Оның үлкен бөлігі Еуропаға келеді (200 
млрл шамасында). Ол жагынан Еурола бірінші орында болса, 
екінш і орынла Америка түр. Соңғьі уақыггарда оған Азия- 
Ты ны қ мұхит аймағы таялыл кдлды, кейбір жыллары оны 
басып та түсуле.

ДТҮ-ныи мәлімсітсрі бойьшша, халықаралық тури ш нің  
легізгі іиыгьшыіі индустрия с ы дамыған елдердің халқы 
котеруде, сң басгьиіары А Қ Ш , Германия，Үлыбритания және 
Жапония (8-кесте). Осы торт елдің болігіне барлык.
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ш ы ғы иііы ң  1/3 тиеді. Олардан баскд халықаралық туристік 
шығьшның кдлымтасуына елеулі үлссін қосып келс 
жатқандар: "үлкен жетЬііктің" баскд да мүшелері, яғни 
Франция, Италия жоне Канада.

XX ғасырдын 90-шы жьиідарыиың е к ік іп і жартысында 
халыкдралық туризмге елеулі қаржы жүмсаушылардыц тобына 
Скандинавия елдері де кірді (Швеция, Норвегия, Ф инлян
дия). Батыс Еуронаның біраз елдері де (Австрия, Швейцария, 
Бенилюкс елдері), Латын Америкасыиың жаңа индустриялы 
елдері (Бразилия, Аргентина, Венесуэла), Азия слдсрінсн 一 

ІСытіій, Сингапур, Малайзия да кірді.

fi-кесте
Халыіоіралық туризмге шығыіі боиыііша озат елдер, 2001 ж.

Клдер
Шыгындар, 

млрд ЛҚІІІ доллары
Шыгынныц осу 

кэрқыны 
2001/2000, %1998 1999 2000 2001

AKJ1J 56,1 59,4 64,5 58,9 -8,7
Германия ^ 46,9 48,5 47,6 46,2 -3,0

Үлыбритаиия 32,3 35,6 36,3 36,5 0，6
Жапония 28,8 32,8 31,9 26,5 -16,8
Франция 17,8 18,6 17,8 17,7 -0,2
Италия 17,7 16,9 15，7 14,2 -9,4
Қытай 9，2 Ю?9 13,1

Голландия 11,0 І1，4 12,2 12,0 2’6
Канада 10,8 11,3 12J 11,6 2,5
Бельгия 8,8 I0 J 9，4 9,8 2，1
Австрия 9,5 9,8 8,5 8,9 1,9

Ресей
Федерациясы 8,3 7,4

Оцт. Корея 6’2 . 6,9
Швеция V 7?6 8,0 6,8 1,5

Швейцария 7，1 6,8 6,2 6,6 1,4

Халықаралық гуристік шығьшдардыц жашіы мөлиісрінде 
Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің үлесі әзірге шағып 
ғана болып отыр. Олардыц іш іш іс козге түсетіндері 一 Ресей 
Фсдсрациясьг мен Польша болып табылады.

Халықаралык туризмніц табысы. Құиды кѳрсеткіштсрдід 
талдауына қарасақ, туризм өлемніц шаруашьиіық саласыпың 
лидсріне айналганын байқаймыз.
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Халықаралық туризмнен келетіи табыстың молшері 
үдайы өсуде. 1950 жылдан 2001 жьшдыц арасында ол 200 
сседен артық өсті, яғни 2,1 млрд амерѵікалык до.тлардан 463,6 
млрд долларға лейін. Туризмнен түсетін табыстан Еуропа 
біріпш і орынды алады (230,4 млрд американ долл. 2001 ж.), ал 
Америка скінш і орында (122.5 млрд американ долл. 2001 ж.) 
түр. Халықаралық туризмнен ке.четін табыс — ол елге уақытша 
к ел г ен  ш е т е л д ік т е р д іі{ іш к і тасы м ал  га ж э н е  саты п  алуга  
кеткен шығындары. Халықаралық келік тасы мал ына кетстін 
а кта  клражаты турдыц шыгьш жэне табыс статистикасында 
жекс есксріледі.

Хшіықаралық туризмнен түсетіи табыстыц, аймаюық 
бөлінуі туристік келушілсрдіц географиясымсн сойксс кслоді. 
Соіъістан кейіигі барлык кезенде, 1950 жьиіды алмағанда, 
Еуропа туристік аймакгағы ец табыстысы болып түрлы.

XX ғасырдың 60-шы жылдарыныц ортасынан бас ran 
Азия-Тынық мүхит аймағыным, салмагы котеріле бастады, 
онда туристік табыстың ең жоғарғы орташа жылдық  осу 
қарқыпы байқалды (18,5% 1985-1995 жылдары).

Туристік табыстағы Американыц үлесі А К Д І-ты ц  бел- 
сеиді туристік саясатыиыц арқасыііда болып отыр және 
АКД1, Канада мсн Мексика арасындағы іш кі жиі туристік 
алмасуда болыи тур.

Халықаралық туризмнен тұсетін табыс Солтүстік 
Американың дамыган елдер тобында (А КД І, Канала) жэие 
Батыс Еуропаның (Франция, Германия, Ұлыбритания), 
Жерорта тецізіиің (Италия, Испании) жэие Альпі слдерііщс 
(Австрия, Швейцария) шогырламуда. 2001 жылы солардыц 
үлесіне барлық табыстың жартысы тиді. Ең табысты слдсрлі 
ÀKJII бастайды.

Халықаралық туризмиің статистикасы ор түрлі формада 
мәлімеггер жинайды. Олар статистиксшық бакылау ессбі 
аркылы нсмссс арнайы жүргізілетіи тексерулер арқіллы 
жүргізілуі мүмкін. Кѳбіиссе статистикалык мөлімсітер 
бскітілгеи формалар бойынша бслгілі бір уақытгарда 
кәсіпоры ндардан， мекемелерден， үй ы мдарда н ал ы і іады. 
Бухгалтсрлік есепке қараи, олар есеп кдгаздарыи толтырыгі, 
оны статистика органдарына жібсреді. Дол сол есептер туризм 
туралы негізгі мэліліепсрді береді. Дегенмен, ол бүидай 
күрделі қогамдық-экономикшіық қүбьиіыстыц барлык, Жсиъін 
кдмти алмайды. Сондыктан да туризм туралы моліметтіц бір
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болігін арнайы статистикалық бақылаудыц, көмегімеи алады. 
Олар хат жазу немссе тексеру түріидс үйымдастырылады. 
Осьиіардың арқасында келіп түскен моліметтср есепгсрді 
толык：п>ірады, ол туристік іс-орекеттердіц жеке аспсктілеріи 
то.іығырақ білуге комек бсрсді.

Т  урисгік ағы мдарлың статистикасы \ іда келушілердін 
самы мен болуыиың ұзақтыгы туралы мәліметтерді осындай 
есентерлсн алуға болады. Статистикалық бакдллаудыи ец кең 
т ар аған  ә л іс і 一  ш ск ар адагы  сссг і ж э н е  о р н а л а су  о р ы н д а р ы н д а -  
іъі келушілерді тіркеу.

Қазіргі такта  әлсмнің 60 еліиде шстелдік туристерді 
шекарада, ал 40 елде орналастыру орьшдарында тіркейді. 
Шекарадаіъі есем слгс келгсиле жәмс піықаднда кеден бақы- 
лауында жүргізіледі. Барлык бакылау рұқсат орынларілида 
болады. Саяхатшылар туралы пакты мәлімет алудың негізгі 
көздері 一 олардьщ келу карточкасы, паспорт псн визасы жонс 
баскд да сол сияқты формалар. Олар туристердіц жасы, 
жынысы, азаматтығы жэне сапардьщ мақсаты туралы 
мәліметтер береді. Шекарадаіъі есеп әлісі А Қ Ш , Канада, 
Үлыбритания, Ирландия, Испания, Греция, Франция, 
Үндістан, Алжир жэне басқа да елдерде қолданылады. Бул 
одіс кең тараганымен, оның елеулі кемшілігі бар. Туристсрдіи 
ссеіі саны шекараны кесіп откеиде кейле қдйталанады, сонын 
аркдсылда туристік ағымдардың жалпы мѳлшері бірнешс ссе 
KOTcpL'iùi кетеді.

Туристер есепке шекараны ѳткенде ғаіта алынып 
қоймайды, олар барып тоқтагаіг орындарында да алынады. 
Сондықтан шекарадагы есептеуден басқа да статистикалык 
бакылау әдісі қолданьигады 一 келушілерді орналастыру орым- 
ларынла тірксу. Отель және басқа ла орналастыру орындары 
күнделікті келушілерді тіркел отырады. Әрбір кслуіиі ессп 
карточкасын толтырады. Онда келушілердің саны, сонымен 
қапір азаматтыгы немесс турақты туратыл елі, келген күні 
жоме отельде болуының ұзақтығы кѳрсетіледі. Осылай 
статистикалық бакылау кезіііде алынган мөліметтср қонак үйі 
базаларыныц толық жұмыс істеуін реттегі түрады. Бүл әдіс 
халықаралық жэне іш кі туристерді де есептеу үшін 
пайдаланылады. Бірак алда олардьщ болғандығы туралы 
толық мәлімет бермейлі, ойткені барлык, орналасу орындары 
сойкес түрдс есем жасамайды.
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Туристік табыс пеп шыгылдар, физикалык. туристік 
ағышіар ретілдс эр түрлі әдістсрмен сссптеліислі. Ха.чык- 
аршіық туризмнен түскен валюта»п>щ көлсміп баиктің ссел 
м ә л ім е г і арқы лы  ж и н е  гаң/іап альш  т е к с е р у  аркғ>иіы ая ы к тауга  
болады. Банк од ici халыкдралық туристермел жүріізілгем 
валюта операциясы туралы молімеперді жинаумеіі шокгслсді.

Үлітык. (орталык) банк коммерциялық банктер жоне 
в а л ю т а  а й ы р б а с т а у  о р ы п д а р ы  а р № ш ы  т у р и с т ік  ш ы г ы н д а р д ы  
есепке алып отырады, ойткеиі олар туризм каналы арқьілы 
сатылған жэне сагып алыиған шетелдік банкноттар туралы 
ул іты қ банкке молімеггср бсріи гүра/ш. Банк әдісі Фрашшя- 
да жоие басқа да Еуропа мемлскеттсрінде қшцишылалы. 
Оиыц кец түрде к.олдаиьиіуы 一 бірқатар аргықіаылықтары- 
кы ц болуы. Ол туристерден қосымша мәлімеггі кджет стиейді 
және статисгикалық оргаидардьщ жүмысыи қиьіндатпайды. 
Түскеіі мәлімслсрді телсм балансьш жасагаііда Үлттық бамк 
өіідейді. Солай болгаиымен, статистикалык бакылау ііро- 
ілесінде банк одісінен қателікгер туыіідайды. Себсбі, кара 
иарьгқ" барлык елдерле дс бар. Ол аркылы валюта агымьшыц 
бір болігі банк канальи i айналып ѳгеді. Банк одісі 
тсрриторияларға боліи қарагашт шетелдік туристердсн іүсксіі 
вшіютаиыіі колемі туралы дүрыс тұсін ік бермейді. Есеп ақша 
ксліл түскен елдер бойыпша жүргізіпеді. сондықтаи қатсліктер 
кетеді.

丁уристік статистикаиың негізгі одісгсрі 一 келушілерді 
шекара мен орналастыру орылдарыпда тіркеулі біріктіріп 
және оған таіідап тексеруді қосқанда турисгік ағым мен 
шыгыішың дәлдік есебі котершсді. Тандап тсксеру шстслдік 
саяхатшыларды бакылау-жібсру орындарында сұрақ беру 
арқьшы үйы мдасты різілады. Таңдаи тексеру одісі AKJLU, 
Канада, Үлыбритания, Ирландия, Швейцария елдерімде үнемі 
жүріізілсді. Мақсатын таңдаумен кагар бақылау обьскгісі 
шығады. Бақіллау объектісі 一 бар-7ык кслушЬіердііі жиыи- 
тығы. Арнайы анкеталгір ел；хе б(х,иан іистслдік гуристер 
туралы толы қ мәлімет бсреді. Тұрі жагылан aiiKeræiap аш ы к 
және жабық болады. Жабық анкетада барлык. сүрақтарга 
жауаптыц тізімі болалы. Мысалы, "Аэрофлот-Рессй әуежолы" 
авиакомпамиясының үиіақ бортында көрсстшгсн қызметі өге 
жақсы, жаксы, орташа, коціл толмайды деп бакалаймыз. 
Аш ық анкетада берілген ашық сұрақкд эр респондент оз 
п ік ір іи  айтыи ашық жауап бсреді. Сондыктан да ашық

161



берілгсн сүрақгар арқылы мазмүны жағынаи бай моліметтер 
жинауға болады.

Туристік ілығындар туралы статистикалык молімеггер 
жинагаііда, сондай-ақ, ор түрлі басқа да әдістер қолдаиылады. 
Сопың бірсуі — кұнлелік әдісі. Сол арқылы бір келуіиінің тоу- 
л ік ішіндегі шыгынын анықтайды. Сапар басында келу- 
шілерге арнайы блаикілер саяхат ксзіиде толтыру үшіп 
таратып береді (күндсліктср), содан кейін саяхат біткен соң 
кдйтарыи беруім сүрайды. Онда келушінід күііделікті шығыпы 
жэне жалпы ш ы ганның жшіағы көрсетіледі, сонымен кдтар 
келу мақсаты, баратын орны. болғам аудандары мсн түнейтін 
күмдер сапы корсегіледі.

Күнделік әдісінің жақсы жэне нашар жактары бар. Ол 
туристердің шығыны туралы толық мәлімст алуға мүмкінлік 
береді. Бүл әдістің жетістігі барлык толем операциялары 
толенісімеи күндслікке жазылады, сондықтан ла дәлдік 
моліметтер болады. Солай болганымен, күнделік өлісіміц 
бірқатар кемиііліктері де бар. Оның ішіндегі ең бастысы — 
кундслік формасын кслушілердің барлыгьшың міндетті түрдс 
толтырмауы.

Халықаралық туризм статистикасыныц онан әрі дамуы 一 
молімет базаларының жетіспеуіиен шегерілуле. Кдзіргі іиақта 
әлемдік туристік алмасудың барлық корсеткіштеріне бірде бір 
сл жүйелі түрде бақылау жасамайды. Статистикалық жүмыс 
жақсы жолға қойылғаи Фраіщияның өзіңде ле есеи жүмысы 
үлкеи моселелермен жүргізіледі.

4.4 Халыкдралық туризмпің кдзіргі даму тсіілснциясы

XX гасырлың 80-ші жылдары батыс Еуропаиың мемле- 
ке ітерініц туристік сүранысында жаңа теиденциялар пайла 
болды. Олар эконом икал ы қ және әлеуметтік факторлар 
түрғысынан туындады, сондай-ақ қазіргі адамдардың 
ітсихологиясыиың ѳзгеруімен де байланысты еді. Туристік
i  үгы  11 у ш ы л ы кты 11 құрылымына басты әсерін тигізгсні 
экономикалық коііъюиктураііың нашарлауы болды. Инду
стриясы дамыған елдердегі тоқырау жүмыссыздықтыц самый 
кобейтті. Сонымен қатар нсгізгі турисгік қызмстті 
иайдаланушыларға — қогамның орта буьшына да оссрін
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тигізді, олар бос уақытын дүрыс найлалаііулыц жоллорын 
іздеуге можбүр болды.

Экономикалық конъюнктуршіағы нашарлау әлсумігггік 
сфераны өзгертті, ол оз ретінде турисгік сүраныскд осерін 
тиіізді. Зейметксрлікке шығу жасы томендетілді, деміілыс 
уакьіты үзартылды, аиталық жүмыс мерзімі ісысклрыи, икемді 
жұмыс кестесі снгізілді. Бұныц барлығы халыктьтң бос 
уақ ы ты іі ү зар ггы  ж о н е  т у р и ст ік  қ ы зм етті п ай  д  ал ан  у  і н ыл ар д  ы ң  
санын кобейтті. Осындай жагдайда туристік қызміптіц 
п о т е и ц и а л д ы  т ұ т ы н у ш ы л а р ы н ы ц  ш с ц б с р ін іц  к е ң е ю і  б ір іи и іі  
тенденция больш табылады. Халыкдралык іуризмніц екініиі 
тсидснциясы 一 егдс аламдардьщ туристік сүранысының 
кецеюі. Солардыц ііиінен толығырақ зейиеткерлік жасқа 
токталық， ойткені егдс адамдар жиі туристік бслсенділік 
корсетеді. Зсйиеткерлік жас дамыган елдердің кобінде 60-65 
жас аралығында болалы. Экономикалык томендеуге 
байланысты кейбір өидіріс орындары кдражат дағдарысыиа 
ұшыралы, сондықтам да 60 жасқа толған адамдарды да, т(»луга 
таялгандарды да зейнеткерлік демалыскд жібсруге мә/кбүр 
болды. Бүлар иағыз мыкты, үнсмі қозгалыстаіъі адамдар， 
олардың бос уакыты мол жэне сапар иіегуге ѳр уак?>птада 
дайын болды. Олар іи ік і жэне халықаралық туризм ііарқының 
дамуына өз үлестсрін қосты. Бүгінгі күндегі егде туристер 一 
тожірибссі мол саяхатшылар. Өмірге қызыгы басылм іган, 
тынымсыз адамдар, кейде қьтзық оісига мен щіуіпкс голы 
сапарларға да шығады: шацгымен таудан сырғанау; 
бүрісі^іраған озендермен кдйық есу; шол даламеи саяхат а:асау 
жоне т. 6.

Кдзіргі егде адамдардың туристік сүранысы өздерінің 10 
және 20 жыл бүрынғы кдтарларының сұранысынан ерекиіе 
болып кследі. Бүрымгы аталарынан гөрі，олар батыл да, Kjait- 
ратгы келеді.

Мүгедек егде адамдар да саяхаттап, өзіне жаца сезім，эсер 
алғысы келеді, бірақ оған мүмкіндіктсрі жок. мдаіі 
катсгориядағыларға арналган "тортіииіі жастағьиіарга" атты 
багдарлама бойынша арнайы қүрылыммен Данияда "Дайнэдж 
Ассоциэшн", Нидерландыда "Сснье Ваканти П л а н ",I IIв і ция- 
да "Сверилжес Пенсионарсфорбинл" атты демалыс клубтары 
жүмыс істейді.

Осындай факторлар туристік түтынушылыкты け ігері 
жылжыпъі. Жалпы экономикалык жагдайдыц нашярлауымсн
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жэне бос уақыт молтерініц улғаюына байланысты халыклыц 
рекреапиялық сипатында келесі тснденциялар байкдлады 一 
демалыс уақьітының бѳлшектелуі жѳне қысқа мерзімдік 
сапардьщ кѳбсюі. XX ғасырдың 80-ші жылдарыныіі басында 
Австрияда жэне Ұлыбританияда халықтыц 20% демалыска 
жазда жоне қыста шыгып тұрды, ал 10% жьиіьша үш жэне 
оиан да артық саяхаткд шығыи түрды. Осындай жағдайлар 
Германия, Италия жэне баскд ла Еуропаның дамыган 
елдерінде байкдлды. Турлар қыскд, бірақ жиі болып түрды. 
Батыс елдерінің әдебиеттеріндс бұган "үзілісті саяхат" деген ат 
берілді. "Үзілісті саяхат" туристік фирмалар үийн оте тиімді 
болыгі отыр. Ойтксні кыска мерзімдік саяхапъщ бір күні жаи 
саяхат күнінси едѳуір жогары. Онымен қдтар "үзыісті 
саяхаітьГ' адамдар жыл бойы пайдаланады, ол туристік 
саладағы қиын мәселслсрді иге шуге мүмкіндік тугызады 
(мезгілдік кезіндегі қонақ үйі мен кол ік моселслеріи 
жеңілдетеді). Батыс Еуропаныц халықтары демалыс жоне 
мейрам күндеріндегі маршругтарды жиі пайдаланады. Олар 
кѳрме, мүражай, галерея және дүкендерді аралап, экскурсия 
жасауды үііатады. Үлттық паркте уик-энл ѳткізеді нсмесс 
ж акм 】і жерлердегі фестиваль, карнавал, ор түрлі тағамдардьщ 
доміи анықтауға кдтысады.

Батыс Еуропаның нарқына қыскд мерзімдік сапарға 
туристерді жеткізуіиілер негізінен Германия мсн Үлыбритания 
болып отыр. 1993 жылы бұл екеуінің үлесіне 35 және 10% 
келді. Олардың кѳбісі Франция, Аистрия жэне Германияда 
уақытын өткізеді. Қысқа мерзімдік келушілер жағынан 
бірінші орынды Франция алады. Ол жақын туризмді дамыта 
отырып, уақытиіа қыскд мерзімге келушілерді Германиядан, 
Үлыбританиядан, Белгиядан, Испаниядан және Италиядан 
кдбылдайды.

Демалудың түрінде де тамырымен озгерістер снуде. 
"Коц іт көтеру мсн қозғалыскді қызығушьиіықтың жарылысы" 
келесі тенденция болып табылады. Жагажайда жатып иассивті 
уақыт ѳткізу, демалысты откізудің кѳп тараган түрі болса да， 
бірте-біртс жаца талаптарга орын беруде. Бүрынғы "Үш S" 
(Sea-Sun-Sand) 一 теңіз 一 күн—жағажайдың орнына жаца 
формула 'Т ш  L" (Lore-Landscape-Leisure) — ұлттық традиция— 
нейзаж一бос уакд>іт келуде. Бүл жаңа күндылықкд сәйксс 
келіи, алам психологиясында бскітілуде, кдзіргі туристің ойын 
және мінез-қүлқын білдірсді.
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Күндслікті ақиқат пен шындықтан қалмау үшін турист 
жергілікгі колоритке ыиталаналы, басқа халықтың түрмілсын， 
әдет-ғүрііьш、мөденистімдегі ерскшеліктерлі білуге тырысады. 
Соиымен кдтар белсенді демалып, күш-қуатын калпына 
келтіруге де ұмтылады.

4.5 Халыкдралық туризм ііланетарлық 
экоиомикалық күбылыс рстіидс

Дүниежүзілік Туристік Үйымныц сараі іта машыл ары 
әлемдік туристік нарыктаң динамикасын былайша сипат
тайды:

一 қызмет кѳрсету мѳлшерініц осу кѳрсеткіші иегізінен 
Азияга, Орта Шығысқа, Орталық жэне Оңтүстік Америкаға 
жопе Еуроиаға шыгу иарқы арқылы жеткізілуі керек;

- баскд аудандардыц барлығы орташа ѳсуде болғашлмсн, 
гуристерді қабьиідауда оте комфортты жағдай Азияла болмақ;

一 іш кі (үлттык) туризм оте жоі^рғы  қарқында өсуін 
жалғастырады;

一 қыскд мерзімдік туризмге кдрағанда, ұзақ халыкдралык 
туризм жылдам қарқыимсн ѳседі;

一 сыртқы факторлардың туризмге әсері күшейеді: 
экономикалық оқиғалар, саяси жағдай，саяхаттың кдуіпсіздік 
деңгейі;

一 туризмге елеулі әсерін тигізеді: 
компыотерлік нарық қорғау жүйесі; 
технологиялық дамуы; 
үшақ тасымалының жетілдірілуі; 
электрондық мәліметтер; 
коммуникациялық жүйелер;

一 әлемнің әр түрлі елдеріндегі әлеумеітік-демоір.іфия- 
лы қ динамика туризмнің дамуының маңызды факторы (іолып 
отыр;

— туристік саясатты реттеп отыратын маркетингтік зерт- 
тсулсрдің рөлі котеріледі.

Халықаралық туризм иланетарлық экоиомикалық 
құбылыс ретіиде өзінің жеке статистикасымен силатта- 
лынады, ягни туризм агымдары мен тенденциялары т/ралы 
мәліметтер, оның аймаклык. қүрылымы, туристерді жі&фетін 
елдер мен кдбылдайтын елдер туралы, бұлардыц барлыгы
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жинастырылып, талданады жэне жыл сайын ДТѴ-да басылып 
шытрылады.

Келушілер саны 25 мли адамнан (1951) 714,6 млн адамға 
(2002) дей in өсті、яғни 29 есс.

Табыс 2 млрд лоллардам (1951) 463,6 млрд лолларга 
(2001) дсйін ѳсті, я т и  232 есе.

Әлемдік туризмнің күрылымдык. дифференциациясьшан 
гѳрі, оныц кѳріністі территориялык лиффсренциациясы үстем 
келсді. Баска экономи кал ы қ салалармен салыстыргаида, 
туризм экономикасы ғана географиялық түрде болады, 
сондыктан да, Дүниежүзілік туристік үйым арнайы туристік 
аудандастыруды ұй ы мл асты рады.

Аймақтыц кұрылымының келушілері мен табысына 
талдау жасау (9-10-кестелер) келесщей туракты  
т е т )е н ц и я л (!р ()ы  к о р у г е  м ү м к ііщ ік  т у г ы за д ы :

— к сл у и ііл ер д іц  ж о н е  т у р и зм н е н  т ү с е т ін  т а б ы с ж агы н ан  
Еуропаның үлесі үиемі қысқаруда;

一 мұндай жағдайлар Американың туристік аймағында да 
орын алады, япш  Америкада демалу Еуропада демалудаи 
арзан болуда;

一 UJbiFbic Азия мсн Мухит аралдары елдеріидс туризм 
жылдам дамып келеді. Бұл әлемлік тури cri к нарықтың "осу 
иүкгесі" өзінің қайталанбайтын рскреациялық рссурстарымен 
жэне экзотикасымен гана сипатталынып қоймайды, соиымен 
қатар элем бойынша отс жогаргы децг'ейдеп сервисімеи дс 
ерекшеленеді. Бүлардың барлыгы, Еуропа мен Америкага 
қарағанда, оте төмен деңгейдегі шыгын аясында жүргізілуде;

一 Африка бірте-бірте туристсрді озіне тартуда, элемдсгі 
ец арзан туризм еліне айналып келеді. Алайда арзанньщ 
барлыгы да жақсы емес. Егср де көрсстілетін қызметтіц 
сапасы жогарыласа, Африкада туристік ағым кдрқынды өседі;

一 Орта Ш ыгыс жоне Оңтүстік Азия туристік инфра- 
кұрылымы нашар дамыган аймақкд жатады. Дегенмен, келе
шекте бүл байлығы мол туристік аймақта туризмніц жылдам 
дамуын күтуге болады. Еуропаның жақындығы (нсгізінен 
туристерлі жеткізетін), таза Жерорта теңізі， үзақ туристік 
мезгіл 一 міне, бұлардың барлығы бүл ауданды белсеияі 
туристік аймаққа айналдыруға болатындығын корсетеді.

11-кестеде туристерді кдбылдайтын олемнің 10 негізгі 
елдері көрсетілгсн. Көңіл аударарлыгы 一 бүл ондықтың 
жоғары конссрватизмі. Ш ы н ы н д а ,10 жылда оғаи небары 3
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9-кес тс
Халыідіралық іуризмиің аймақгық 
кслуиіілер күрьыымы (ДТҮ, 2002)

Аймақ

Келушіісрдііі саны, 
млн алам % озгеру, 

2002/2001
1990 1995 2000 2001 2002

Еуропа 282,2 324,2 402,8 401.4 411,0 2,4
Америка 92,9 108,9 128,3 121,0 120,2」 -0,6

Азия-
Тынык

мүхиітық
57,7 85,6 115,3 121,0 130,6 7,9

Африка 15,0 20,0 27,0 27,7 28,7 3,7
Таяу

Шыгыс
9,0 13,1 22,7 21,8 24，I 10,6

Оңтүстік
Азия

3,2 4,2 6,1 5,8 5,9 2,0

Элем 456,8 551,7 696，1 692,9 714,6 3,1

10 кесте

Халықаралық туризмнсн гүсстін 
аймактық табыс мөлиісрі (ДТҮ, 2002)

Лймақ

Табыс, 
млрд АҚШ  ло^іары % озгеру, 

2001/2000
1990 1995 1999 2000 2001

Еурона 143,2 212,9 233,2 234,5 230,4 1,4
Америка 69,2 99,6 122,3 132,8 122,5 7,8

Азия-
Тынык

мүхиттық
39,2 73,7 74,3 82,0 82,2 0,2

1
Африка 5,3 8,1 10，6 10,8 11,7 8,3

Таяу
Шыгыс

4,4 8,7 11,5 12,2 11,8 3，3

Оңгүстік
Азия

2,0 3,5 4,6 4，7 5,0 6,4

Элем 263,4 406,5 456,3 477,0 463,6 2,8
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ел косылды (соған сэйкес ұшеуі кетті): Қытай, Рессй жәнс 
Мексика. Мексика гажайыгі қадам жасап, J7-uii орыннан 8- 
ші орынга кѳтерілді.

Францияның бірінші орында болғанына ешкім де 
күмәнданбайды, ол жыл сайын 50 млн аса туристерді кдбыл
дайды (бүкіл әлсмдегі туристердің 11%) жоне туристік 
индустрия ны орташа еуропалык нормадаи асатын кдрқынмен 
дамытуіиы болып отыр.

Сонымен, туризм оте әсерлі индустриалдық  кеіленніц 
кд тары на жатады, оған, әсіресе экономиканы дағдарыстан 
шыгаруда, немкүрайлы қарауга болмайды.

11-кесте
Ш етелдік туристерді кдбылдайтын 

олемнің жетскш і 10 слдсрі (ДТҮ, 2002)

Ѳлсмдсгі орны Еддер
Кслушілср;ші сапы, 

млн адам
1990 2002 1990 2002

1 1 Франция 50,0 75,5
2 2 АКДІІ 39,8 50,9
3 3 Испания 34,3 48,2
4 4 Италия 26,7 41,1
11 5 Қытай 10,5 31,2
7 6 Үлыбритаиия 18,0 25,2
16 7 Ресей . . . 7,2 21,2
17 8 Мексика 6，4 20,6
9 9 Канада 15,3 20,4
8 10 Германия 17,0 19,0

Туризм — бүкіл әлемдік кұбылыс. Кдзір туристерді 
қабылдамайтын, туристерін саяхаткд жібермейтін ел жоқ. 
Рекрсациялык ресурс барлық жерде бар, оның деңгейі 
экономикалық теорияға сәйкес суранысқа қарай анықталады, 
ол өз ретінде елдің туризм бойынша шыгыны мен табысым 
бслгілейді. Бүныд барлығы статистика арқьілы корсетіледі, 
яш и нақты туризм туралы мөліметгер, оның құрылымы 
туралы аиыкгамалар.

Баланс кѳрсеткіиітері ѳте кджет, ссбебі оны туристік 
нарықтың жагдайына, туризмнщ территориялык дифферен- 
циациясы мен құрылымыныц тенденциясына талдау жасау
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үш ін және өлемдік нарықтағы стратегиясы мен тактикасын  
аиыктауға қолданамыз. Еурона аймагы үнсмі оз ін ің  жағымды  
балансын жақсартуда, Солтүстік Америка эконом икалы к  
жагдайьпі түрақтандыруға тырысуда жәнс жақын уақытгарда 
халыкдралық туризмиің ш ығыны мен табысын тецестірмск 
дегслді озірге айтуға болады.

Жалония мен Австралия өз туристерін көбінесе іиег 
елдерге жіберетін, ѳздеріпе туристерді оте сирек қабыл- 
дайтыи елдер, экологиш іы қ  жағдайларын наіларлатгіау үш ін  
гуризм индустриясын дамыткьісы келмсйді. Ж аиония меи 
Австралия туризм индусіриясынан іѳр і, экономиканы ц басқа 
түрінсн мамандануды таіідауы (элсктроидық техмикапы  
омдіру, автомобильдср, ки ім  жѳнс т. б.) сол себептен чс 
болатын шығар.

Бак^ьіау сүрақгары

1 .Халыкзралық туризм сыртқы эконом икалы к  
байланыстьщ бір түрі ретінде қалай сипатталады?

2. Халыкдралық туризмиің кдндай ерекиіеліктері бар?
3. Халыкдралық іур и с т ік  нарықтыц ерекшеліктері неде?
4. Халыкдралық туризмнің дамуьша кдндай факторлар 

эсер етеді?
5. Халыкдралық туризмнің статистикасы кдндай болім- 

дерден түрады?
6. Кслушілердің болуының үзактығьша кдрай сапарлар 

кандай сегментке болінеді?
7. Туристік табыстар мен піыгыидардың статистикасьша 

сипаттама беріңіз.
8. Халыкдралық туризмиің статистикасында мөліметтер 

жииаулыц кдндай түрлері бар?
9. Халыкдралык туризмніц дамуында қаидай жаңа 

тенденциялар бар?
10. Халыкдралык туризмнің шіаиетарлық эконом икалы к  

қүбьиіыс рстіндсгі ролі.
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