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А.Ж.НУРАЕВА 

ЖҮК ТАСЫМАЛДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

In this article are investigated the questions of freight traffic in Republic Kazakhstan territory, the basic 
directions of development of the international freight traffic are revealed. Also necessity of development of 
logistics, as a major factor influencing development of transit transportations is opened.

Қазақстанда басқа дамыған елдердегідей көлік саласы экономикалық және әлеуметтік сфералардың 
барлық салаларымен тығыз байланыстағы негізгі базалық сала болып табылады. Республикада 
мемлекеттің территориялық бүтіндігін, экономикалық және геосаяси қауіпсіздігі мен ұлттық 
экономика мен халықтың көліктік қызметтерде қажеттілігін қамтамасыз ететін өндірістік және 
әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі бөлігі болып табылатын заманауи көліктік жүйе құрылып, 
қалыпты қызмет етуде. 

Көліктік кешенде тез арада шешілуді қажет ететін мәселелер көп. Біздің ойымызша, өтпектік 
жүк көлемінің өсуін шектеушілерге: жылжымалы құрамның заманауи түрлерінің аздығын, заманауи 
көліктік-логистикалық орталықтардың болмауын, порттық, кедендік, шекаралық үрдістерде өтпектік 
жүктерді қабылдау мен жіберуде технологиялық, ұйымдық-құқықтық кедергілердің болуын, 
көлікте қызмет нарығының дамымағандығын, мемлекеттік реттеудің формалары мен әдістерінің 
жетілмегендігін жатқызуға болады. 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайы жүк тасымалы мен жүк айналымынан көрінеді. 
Соңғы жылдарда көліктің барлық түрімен дерлік жүк тасымалы мен жүк айналымының көлемінің 
артуы байқалады (1-кесте ).

    1-кесте. Көлік кешені іс-әрекеті көрсеткіштерінің динамикасы

Көлік түрі 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж.

Ауытқу
абсолютті (+/-) %-дық өзгерісі

2009-2008 2010-2009 2010-2009 2010-2009

1 2 3 4 5 6 7 8

Көлік түрі  бойынша жүк тасымалы, млн. т млн.т. млн.т. % %
Барлығы 2188,7 2103,3 2430,08 -85,4 326,78 -0,04 0,16
Оның ішінде:

темір жол 1721 1687,5 1971,61 -33,5 284,11 -0,02 0,17
 автомобиль 269 248,4 265,66 -20,6 17,26 -0,08 0,07

 су 1,2 0,9 1,12 -0,3 0,22 -0,25 0,24
 әуе,  мың т 22,7 22 29 -0,7 7 -0,03 0,32

 құбырлы 195,8 162,9 186,999 -32,9 24,099 -0,17 0,15

Жүк айналымы, млрд. ткм млрд.ткм % %
Көліктің барлық 
түрі 369,7 337 381,02 -32,7 44,02 -0,04 0,13

соның ішінде:

темір жол 214,9 197,5 210,713 -17,4 13,213 -0,02 0,07

автомобиль 63,5 66,3 80,22 2,8 13,92 -0,08 0,21

су 0,06 0,06 0,131 0 0,071 -0,25 1,18
 әуе, млн.ткм 69,4 71,7 93,8 2,3 22,1 -0,03 0,31
 құбырлы 90,3 67,6 86,86 -22,7 19,26 -0,17 0,28

Ескерту: Статистика агенттігі мәліметтері бойынша автормен құрастырылған
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Кестеден көріп тұрғанымыздай барлық жүк тасымалының ішінде ең көп үлес темір жол көлігіне 
тиесілі. Ол шамамен 78,6%-ға тең. Жалпы 2010 жылы көліктің барлық түрімен  тасымал көлемі артып, 
2430,8 млн. тоннаны құрады. Нақтырақ айтатын болсақ, 2010 жылы темір жол көлігімен жүк тасымалы 
284,11 млн. тоннаға немесе 0,16%-ға, ал жүкайналымы 13,2 млрд. ткм-ге немесе 0,07%-ға артқан. 

Автомобиль көлігімен жүк тасымалы 17,26 млн. тоннаға немесе 0,07%-ға, ал жүкайналымы 13,92 
млрд. Ткм-ге немесе 0,21%-ға артқан. Су көлігі арқылы жүктасымалы 0,24%-ға, әуе көлігі арқылы 
тасымал 0,32%-ға және құбыр арқылы тасымал 0,15%-ға артқан [1]. 

Қазақстан Республикасы Еуропа мен Азия қиылысында орналасқан және Еуроазиялық континент 
аймақтарының негізгі бөлшегі болып табылады. Бұл транзиттік тасымалдауда республиканың негізгі 
артықшылығы болып табылады. Жалпы магистраль желісінің ұзындығы 13 431 километрді құрайды 
және оның 37% екіжолды, 28% электрификацияланған жолдарға тиесілі. Транзиттік тасымалды 
дамытудың бағытты артықшылығы болып әлемдік саудада маңыщды рөл ойнайтын жүк тасымал 
қашықтығын максималды қысқарту болып табылады. Қазіргі таңда «ҚТЖ» ҰК» АҚ-мен көліктік-
экспедициялық сервистік қызмет көрсету компаниларының 130-дан астам келісімшарттары бар. 
Олардың транзиттік, экспортты-импорттық, ішкі республикалық тасымалды ұйымдастыру келісімі 
бар. Енді осы жүк тасымалдарының көлемі мен шамасы туралы 2-кестеден көруге болады. 

    2-кесте. «ҚТЖ» ҰК» АҚ арқылы орындалған жүк тасымалы

Көрсеткіш 
атауы

өлшем 
бірлігі 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж.

ауытқу
абсолютті өзгерісі  
(+/-) %-дық өзгерісі
2009-
2008

2010-
2009

2009-
2008

2010-
2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9

тиелген жүк 
көлемі 

мың 
тонна 227 575,60 219 382,00 234 

990,10 -8 193,60 15 608,10
3,258 -6,642

тарифтік жүк 
айналым

млн.ткм
200 751,60 197 302,30 214 

906,60 -3 449,30 17 604,30
7,051 -8,192

соның ішінде:  

республика

ішілік

млн.ткм
79 351,00 75 539,80 81 923,50

-3 811,20 6 383,70
3,2419 -7,792

экспорт млн.ткм 74 638,30 79 719,70 83 955,40 5 081,40 4 235,70 12,483 -5,045
импорт млн.ткм 24 180,10 17 587,10 22 507,70 -6 593,00 4 920,60 -6,916 -21,86
транзит млн.ткм   22 582,20 24 455,70 26 520,10 1 873,50 2 064,40 17,438 -7,784
тасымал-
данған жүк

мың 
тонна 260 545,60 247 677,40 268 

889,80
-12 
868,20 21 212,40 3,2026 -7,889

соның ішінде:
республика

ішілік

мың 
тонна 140 291,50 131 456,10 139 

959,60 -331,90
-8 835,40 8 503,50

-6,076

экспорт мың 
тонна 84 760,30 85 640,40 93 355,70 8 595,40

880,10 7 715,30
-8,264

импорт мың 
тонна 22 294,50 15 821,70 20 115,00 -2 179,50

-6 472,80 4 293,30
-21,34

транзит мың 
тонна 13 199,30 14 759,40 15 459,50 2 260,20 1 560,10 700,10 -4,529

Ескерту: «ҚТЖ» ҰК» АҚ мәліметтері негізінде автормен құрастырылған
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Жүк тасымалының жалпы көлемінде транзиттік тасымал әзірше тек 5%, ал жүкайналымында-10,9% 
алады. Транзиттік тасымал саласындағы хабарлама ұзақтығы орташа жүк тасымал ұзақтығынан 2,2 
есе көп, ал транзиттік операциялардан түсетін табыс – 16,7%. 

2010 жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ң жалпы жүк тасымал көлемі 268 889,80 мың тоннаны құрады, бұл 
көрсеткіш 2009 жылмен салыстырғанда 21 212 мың тоннаға артқан. 2009 жылы тасымалданған  
жалпы жүк тасымал көлемі 247 677 мың тоннаны құрады, оның ішінде 35%-ы экспорттық, 53%  - 
облысаралық, 6% - импорттық және  6% - транзиттік айналымда. Темір жолымен жүк тасымалы 2008 
жылмен салыстырғанда 12 868 мың тонна немесе 7,9%-ға кеміген. Жүк тасымалы көлемінің аза-
юы барлық бағыттарда байқалады. Ал 2009 жылы жүк көлемі 6,64%-ға кеміген. Бұған, ең алдымен, 
дағдарыс, импорттық жүк тасымалының 21,3% және экспорттық жүк тасымалының 8,3%-ға кемуі өз 
септігін тигізді. Төмендегі 1-суреттен соңғы 9 жыл бойынша жүкайналым өзгерісін көруге болады.

1-сурет.   2002 – 2010 ж. аралығында жүкайналым өзгерісі, млн. т-км

Ескерту: «ҚТЖ» ҰК» АҚ мәліметтері негізінде автормен құрастырылған
Сурет бойынша байқағанымыздай, әр жыл сайын жүкайналымының өсуі байқалады. Тек 2009 

жылы ғана кеміген. Тасымалдың жүкайналымы 2008 жылмен салыстырғанда 17 604млн. ткм-ге немесе 
8,2%-ға төмендеді және 197 302 млн. ткм-ді құрады. Тасымалдың орта ұзақтығы 3 км-ге қысқарып, 
797 км-ді құрады. 2008 жылы жалпы тасылған жүк көлемі алдыңғы жылға қарағанда 3,26%-ға артқан, 
оған транзиттік және экспорттық жүк айналымының сәкесінше 10% және 17%-ға артуы әсер етті. 

«ҚТЖ» ҰК» АҚ әрдайым қосымша транзиттік жүкағымын тарту бойынша жұмыстар жүргізеді, 
көліктік-экспедициялық компаниялар үшін жағдайлар жасалуда, сервистік қызмет көрсету артуда. 
Бұның бәрі жүк ағымын арттыруға ықпал етеді. Жүк бақылау уақытын азайтатын жаңа жылдамдатылған 
маршруттар дайындалуда, жүк тасымалына тарифтер төмендетілуде. Қазақстан Республикасының 
тарифтік мөлшерлемелерін басқа елдердікімен салыстыратын болсақ, елдегі темір жол көлігіне 
қабылданған  мөлшерлемелер шамасы жағынан ТМД және Балтық елдерімен салыстырғанда 
әлдеқайда төмен. Тауар тасымалымен байланысты сыртқы сауда қатынастарының негізгі түрлері 
болып транзиттік тасымалдар дамуына әсер еткен импорттық және экспорттық келісімдер табылады 
[2]. Мемлекеттің және халықаралық сауданың қызмет етуші субъектілері арасындағы экономикалық 
байланыстардың дамуы транзиттік көліктік қатынастардың негізгі құраушысы ретінде республика 
территориясы арқылы өтетін транзиттік бағыттарда жүк ағымын ұйымдастыруды дамыту негізгі 
мәселе болып табылады. Транзиттік операциялар негізінде жүкті тасымалдау мен сақтау бойынша 
және де тауарды сату немесе сатып алу бойынша сыртқы сауда операциялары жатыр.

Транзиттік тасымалды басқару ғылымы ретіндегі логистика концепциясын тәжірибеде қолдану 
келесідей сипатталады:

– үдемелі көліктік-технологиялық жүйелердің дамуы және аралас тасымалдарды тиімді қолданумен;
– көліктік қамтамасыз етуге ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктерді енгізумен; 
– көліктік қамтамасыз ету шаралары бойынша құжаттар мен нормативтік актілерді дайындаудың 

халықаралық және арнайы ұйымдар іс-әрекетін жетілдірумен.
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Бүгінгі таңда Еуропа мен Азия елдері арасындағы тасымалдың негізгі көлемі теңіз жолымен 
Суэц каналы арқылы жүзеге асырылады. Ал тауар айналымы 240-550 млрд. Долларға бағаланады. 
Су көлігі компаниялар арасындағы көліктік флоттың тез арада жылдам жаңаруына, тасымалдың 
жоғары жылдамдығына, үнемділігіне әкелді. Қазіргі таңда Азия-Тынықмұхиты аймағы мемлекеттері 
порттарынан Еуропа порттарына (Роттердам, Гамбург, Антверпен, Бремерхавен) дейінгі теңіз 
контейнерлерінің орташа жүру уақыты (түсіру мен көтеруді санамағанда) 35 тәулік. Маршрут 
қашықтығы 23 мың км., 1 контейнерге тасымал құны 3000 доллар. 

Ал Транссіб арқылы Еуропа мен Азия арасындағы құрлық көпірінің ұзындығы одан гөрі ұзынырақ, 
яғни 13 мың км. Транссібір арқылы тасымал мерзімі теңіз нұсқасына қарағанда 17 тәулікке аз. Жалпы 
алғанда, Германияға контейнерлерді жеткізу 20 күннен аз уқытты алады (ол дегеніміз теңіз арқылы 
уақыттың 69%). Бірақ, ол бойынша контейнердегі жүк тасымалының тек 1%-ы тасымалданады. 

Жүк жеткізумен байланысты тәуекелдер, нақтырақ айтқанда жолда болуы мүмкін форсмажорлық 
жағдайлар темір жол және теңіз көлігін таңдауда үлкен рөл ойнайды. Мысалға, темір жол көлігіндегі 
жылжымалы құрамның құруы 3-8 вагоннан көп емес, 2-5 вагондарында жүк толығымен зақымданып, 
өз құндылығын жояды. Ал, теңіз тасымалындағы жағдай қауіптірек. Мысалға, егер 2-5 мың контейнері 
бар контейнер тасымалдаушы апатқа ұшырағанда жүктің барлығы дерлік суға кетуі мүмкін. Әрине, 
мұндай жағдайлар өте сирек кездеседі. Сыртқы экономикалық жүк маршрутын таңдауға әсер ететін 
факторлар бұл – жеткізу уақыты, тасымал, бағасы, сервистік қызмет көрсету, тәуекелдің төмен деңгейі, 
тағы басқа факторлар. Егер негізгі тасымал құны сияқты маңызды факторды алатын болсақ, онда 
маршрут таңдауы төмендегідей болады: 

3-кесте. Факторлар бойынша бағыт түрлері

Бағыттары Қашықтығы, 
км

жеткізу мерзімі, (тәулік) 1 контейнер 
тасымал құны, 
АҚШ долл. 

тоқтауларды 
есептемегенде

тоқтауларды 
есептегенде

Транссібір магистралі арқылы
Роттердам – 
Ляньюньган 13000 17,8 19,8 3400

Трансазиат  магистралі арқылы
Роттердам – 
Ляньюньган 11600 14,8 16,8 3000

Суэц  каналы арқылы
Роттердам – 
Ляньюньган 23000 35,0 35,0 3000

Ескерту: ҚР ККМ мәліметтері бойынша құрастырылған

Ұзақ теңіз жолының тартымдылығына тағы бір әер ететін фактор, ол – отынға әлемдік бағалар. Олар 
төмен болғанда Батыста құрғақ жол баламалар туралы сөз болмайды, ал олар жоғары болғанда Еуропада 
құрғақ жол арқылы өтетін еуроазиялық маршруттар туралы үнемі айтылады. Теңіз маршруттарына 
бәсекелес көлік коридорлары: Транссіб, Қазақстан-Ресей-Беларусь-Польша коридоры. 

Тарнссібір маршруты арқылы темір жол маршрутының артықшылықтары: 
•	 Уақыттың екі есе аздығы: тәжірибе көрсеткендей, Транссібір арқылы Қытай-Финляндияға 

контейнерлі поездің өту уақыты 10 тәулктен кем, ал теңіз жолы бойынша 28 тәулік;
•	 Забайкальск арқылы жүк жеткізудің транзиттік уақыты (12 күн) 18 күнге азырақ, тарифтері 

1,5 есе арзанырақ, ал тоқтау саны (біреу) теңіз жолынан (Суэц каналы арқылы) 3 есе кем;
•	 Саяси тәуекелдердің төмен деңгейі, маршруттың 90%-ға жуығы Ресей Федерациясы, яғни 

– басқарудың тұрақты демократиялық жүйесі, тұрақы жағымды климаты және өсуші экономикасы бар 
ел территориясы арқылы өтеді;

•	 Жүк кідіруі санының минимумге дейін қысқаруы, жүкиеленушінің шығындарын азайтып, 
жүктің тоқтау уақытында кездейсоқ зақымдануын болдырмайды.

•	 Транссібірде көліктік қызмет көрсету сапасы жоғары халықаралық талаптарға сай келеді. 
Жүк тарту мақсатында ұйымдық-технологиялық мәселелер шешілген, мысалға кедендік рәсімдеу 
шаралары жеңілдетілген (ол контейнерлердің тұрып қалуын 3-5 тәуліктен бірнеше сағатқа азайтты) 
[3].

Қазақстан республикасының 2015 жылға дейінгі Көлік стратегиясында мультимодальді тасымал 
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логистикасы негізінде: «Қазақстан әлемдік көліктік-коммуникациялық жүйе бөлшегі болуы тиіс. Ол 
үшін мемлекеттің барлық көліктік инфрақұрылымы үдемелі даму керек. Біз территориялық дамумен 
логикалық байланысқан ұзақ мерзімді көлік стратегиясын қабылдауымыз керек. Солтүстік-Оңтүстік 
және Батыс-Шығыс бағыттарында континентальді және трансконтинентальді транзитті жүзеге 
асыруға әсер ететін заманауи магистральді желіні құру қажет» делінген. 

Транзиттік әлеует дамушы тауарлар мен қызметтердің одан әрі дамуына әсер етіп, жалпы және жеке 
мақсаттарға қол жеткізу үшін нарық субъектілерінің өзара тиімді әсерлесуі мен интеграцияны қажет 
етеді. Тарихи, географиялық, демографиялық ерекшелктеріне байланысты Қазақстанда меммлекеттің 
сыртқы әлемімен көлітік байланыстары жүзеге асырылатын магистральді бағыттардың шектеулі саны 
қалыптасқан [4]. 

Бұл бағытта даму келесі ерекшеліктерді ескере отырып бүкіл жақты талдауды қажет етеді:
– Трансконтинентальді транзиттік коридор өз алдына көліктік инфрақұрылымнан, құқықтық және 

технологиялық реттеу нормаларынан құралатын бүтін жүйені көрсетеді;
– Әлеуетті транзиттік коридордың қалыптасуы территориясы арқылы осындай коридор өтетін әр 

елдің саяси таңдауына байланысты болады;
– Трансконтинентальді коридорлардың құрылуында Қазақстанмен транзиттік жүк ағымын тарту 

бойынша бәсекелес мемлекеттер қызығушылықтары ескерілген.
Жоғарыда айтылғандарды ескере келе, Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін аймақтық 

және трансконтинентальді деп екі түрде қарастырған жөн. Аймақтық тауаркөліктік ағымның 
анықтаушы факторлары болып посткеңестік мемлекеттердің бірыңғай бизнес кеңістігін сақтау 
табылады. Аймақтық аспектіде Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін жоғары және тұрақты 
деп бағалауға болады. ХХ ғасырдың 90жылдарындағы посткеңестік экономикалық кеңсітіктегі 
белгілі қайта түрлендірулер өндіріс пен тауарқозғалысы саласында дезинтеграциялық үрдістерге 
әкелді. Отандық тауар қозғалысын ұймдастыруда тасымал үрдісіне қатысушылар іс-әрекетінің әлсіз 
координациясы көп уақыт бойы шешілмеген мәселе болды. Көтерме қоймаларда, көліктерде жүк 
өңдеудің эксплуатациялық параметрлер бойынша координацияланбайтын қалыптасқан дәстүрлі 
технологиялар қолданылуда. Темір жолда қоймалық шаруашылық жүк өңдеудің, үздіксіз көліктің 
болуын, тауарды жылдам қабылдау мен түсірудің заманауи талаптарына сәйкес келмейді. Өндіріс, 
сауда және көлік үрдістері логистикалық қағида қажет ететіндей жоспарлаудың бірыңғай жүйесімен 
байланыспаған. 

Логистика дамуының заманауи шарттарында транзиттік көлік қызметі тұрмыс нарығына бәсекеде 
тауар бөлуші және тауар өтуші жүйелердің негізгі құрамы болып табылады [5]. Темір жол көлігінде 
тауар қозғалысын ұйымдастыруда логистикалық әдісті қолданудың негізгі шарты – тауарқохғалысына 
қатысушылардың ұйымды-экономикалық бірлігі. Қатысушылар қолданылатын техника параметрлері 
туралы келіседі, тасымал тізбегін бекітеді, қосымша түсетін табыс бөлудің тәртібін анықтайды. 

Еліміздің экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі көлік инфрақұрылымын серпінді 
дамыту және жетілдіру болып табылады. Республиканың көлік кешенін реформалауда позитивті 
үрдістер сәтті іске асырылуда. Қазақстандық көлік кешенін халықаралық көлік жүйесіне бірігу 
процестерін жеделдету және еліміздің транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында көліктік қызметтерді 
көрсетудің бәсекелі ортасы қалыптасты. Қазақстан көлігі экономика салалары мен өңірлердің өзара 
байланысын қамтамасыз ете отырып, республика халық шаруашылығының салалық кешендерін 
(агроөнеркәсіп, отын-энергетикалық, кен-металлургия, құрылыс және басқалары) қалыптастыру 
ескеріліп дамыды. 

Қазақстан Республикасының қазіргі даму кезеңінде экономиканың көлік қызметі саласын 
мемлекеттік қадағалаудың әлсіреуімен байланысты осы нарықтағы бәсекелік ортада түбегейлі 
өзгерістер орын алды. Тауар қозғалысында, сондай-ақ тауар бөлінісінде біртіндеп жаңа көлік - 
логистикалық жүйелер нығая бастады, ол ішкі және сыртқы жүк айналымына қызмет көрсететін әрбір  
көлік ролінің өзгерісінде айқын көрініс тапты. Халықаралық жүк айналымына қызмет көрсететін 
мульти- және интермодальді (аралас) тасымалдаудың ролі арта бастады, көлік қызметіне деген 
сұраныс пен ұсынысты қалыптастырудағы экспедиторлық кәсіпкерліктің мәні күшейе түсті. 

Логистиканың жетістіктерін темір жол көлігінде пайдалану транзитті көлік әлеуетінің тиімділігін 
арттырудың кепілі, әрі әлемдік көлік жүйесіне белсенді интеграцияланудың формасы болып табылады. 
Соңғы жылдары стратегиялық мүмкіндіктері мол көлік саласының ағындық экономикалық 
процестерде негізгі қызмет атқарып отырғандығын атап айту қажет. Бүгінгі күні тасымалдау 
көлемін ұлғайту, көптеген отандық жүк және жолаушы тасымалдаушылар мен экспедиторлардың 
іс-әрекетінің экономикалық тиімділігін арттыру міндеттері өзектене түсті. Логистика принциптерін 
енгізу және Қазақстан территориясындағы транзиттік жүк тасымалын басқарудың логистикалық 
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принциптерін дамыту арқылы тасымалдау процесін қазіргі талаптарға және халықаралық 
стандарттарға сай қамтамасыз ететін жаңа технологияларды пайдалану көлік саласының сапалы 
өрлеуіне мүмкіндік беретіндігін шетел тәжірибесі растап отыр. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылдарға дейінгі Көлік стратегиясын жүзеге асыру әлемдік 
көлік жүйесіне интеграциялану, ұлттық көлік заңнамасының халықаралық заңдармен үйлесімін, 
көлік жүйесінің бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету, мультимодальді тасымалды дамыту, 
технологиялық процесс логистикасын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында 
транзиттік әлеуетті қарқынды дамытуды және республика территориясына халықаралық көлік 
ағындарын тартуды қарастырады.

Көлік логистикасы мамандандырылған логистикалық орталықтар арқылы жүк ағындарын 
оңтайландыру мен ұйымдастырудың жаңа әдістемесі ретінде көлік ағындарының тиімділігін 
арттыруға, көлік қызметін ұсынатын өндірушілер мен тұтынушылар шығындарын азайтуға мүмкіндік 
жасайды.

Логистиканы пайдаланатын отандық кәсіпорындар, дәстүрлі қалыпта жұмыс жасайтын 
кәсіпорындармен салыстырғанда, ішкі және халықаралық тасымалдауларда тұрақтылық, болжау 
мүмкіндігі, бәсекеге қабілеттілік сияқты бірқатар артықшылықтарға ие. Келешекте логистика көлік 
компанияларына ішкі және сыртқы нарықта қаржылық тұрақтылыққа жетуге, тасымалдау көлемін 
арттыруға мүмкіндіктер береді. 

Көлік дәліздерін дамыту және игеру – отандық тасымалдаушылардың көлік нарығындағы үлесін 
арттырудың бірден бір жолы. Көліктік қызмет экспортына сұраныс  2015 ж.  әлемдік  көрсеткіш 
бойынша  жылына 8–           9 млрд. долл. жетуі мүмкін. Болашағы мол осы нарықта клиенттерге неғұрлым 
ұтымды шарттар ұсыну – маңызды, әрі шешімі табылатын міндет. Шетелдік тасымалдаушылар 
дәстүрлі айналмалы маршруттармен салыстырғанда, халықаралық көлік дәліздерінің қазақстандық 
құрамдасын пайдалану арқылы бір контейнерден 600 долл. дейін, әуе рейсінде 50 мың. долл. дейін 
үнемдейді. Бұл Қазақстан Республикасы арқылы өтетін транзиттік ағындар пайдасына шешудің 
маңызды дәлелі бола алады.
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А.Қ. НҰРҒАЛИЕВА

ӘДЕБИЕТ ПӘНІ БОЙЫНША ӨТКІЗІЛЕТІН САБАҚ ТҮРЛЕРІ

Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды 
қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр»  
деп баса көрсеткендей,  ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, талантты адамын қалыптастыру  
бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында [1].  

Мемлекетіміздің іргелі ел болып қалыптасуы үшін өз тілін қадірлеп, қастерлеп, аялай алатын, сөз 
өнерінің құдіретін түйсіне білетін саналы жас ұрпақ тәрбиелеу -  ұстаздың міндеті. Әсіресе, адам 
бойындағы асқар арман, әдемі сенім, әсемдік пен сұлулыққа құштарлық тәрізді ең мөлдір сезімдер 
мен кісілік қасиеттер туралы сырласу сабағы  әдебиет пәнінің әр сабағы десек болады.

 «Әдебиет – сөз өнері”, өнердің бір саласы. Әдебиет пәні - өнер пәні, «адам тәрбиелеу құралы» 
десек, ол жасөспірімдерге әдебиеттанудан, сөз маржандарының қыр-сырын игеруден жай білім ғана 
алып беріп қоймайды, ең бастысы, өмірдің ең қымбаттысы, ең асылы – жақсылық пен ізгіліктің 
ұрығын себеді. Әдебиет пәні арқылы оқушылардың рухани дүниесі байиды, туған тілін сүюден елін, 
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