«Бекитемин»

Артыкбаева
Сонунбу
Жумабековнанын
“Социалдык
чейренун
енугуусундв туристтик тармактын ролу (Кыргызстандын туштугунун
мисалында)” деген темада 25.00.24. — экономикалык, социалдык жана
саясий география адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу учуй жазылган диссертациялык иши
боюнча Ош мамлекеттик университетинин жана И.Арабаев атындагы
Кыргыз
мамлекеттик
университетинин
алдындагы
география
илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу
боюнча
Д.25.17.565
диссертациялык
кецешинин
эксперттик
комиссиясынын
КОРУТУНДУСУ

Диссертациялык кецештин эксперттик комиссиясы, курамында: терага э.и.д., профессор Карыбаев С.К., мучелеру - г.и.д., профессор Надыров Ш.М.,
ф.и.д., доцент Эшиев А.К., Артыкбаева Сонунбу Жумабековнанын 25.00.24. экономикалык,
“Социалдык

социалдык
чейренун

(Кыргызстандын

жана

саясий

енугуусундв

туштугунун

география
туристтик

мисалында)”

деген

адистиги
тармактын
темада

боюнча
ролу

даярдалган

диссертациялык иши, авторефераты, изденуучунун жарык керген эмгектери
жана илимий жетекчинин пикири менен таанышып чыгып, ошондой эле Ош
технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин
«Экономика жана бизнес» кафедрасынын кецейтилген жыйынынын токтомун
(2018-жылдын 29-январындагы №6 протоколунан кечурме) карай чыгып,
теменкудей корутунду чыгарды:

1. Иштин диссертациялык кецешке диссертацияларды коргоого
кабыл алууга укук берилген адистикке ылайык келиши

Артыкбаева Сонунбу Жумабековна тарабынан “Социалдык чойронун
онугуусундо

туристтик

тармактын

ролу

(Кыргызстандын

туштугунун

мисалында)” деген темада берилген диссертациялык иш диссертациялык
кецештин профилине ылайык келет.
Иште туризмдин социалдык иш-аракет катары онугуусунун жана
аймактык уюштурулушунун тармактык жана территориялык негиздери жана
езгочелуктеру изилденип, Кыргызстандын туштук аймагында туризмдин
социалдык потенциалын аныктоо менен анын енугуу жана жайгашуу
децгээлине социалдык-географиялык талдоо жургузулген. Бул 25.00.24. экономикалык, социалдык жана саясий география адистигинин паспортуна
толугу менен жооп берет.
Диссертациялык

изилдеенун

социалдык

максатын

чейренун

структуралык жана функционалдык езгечелуктерун ачып керсетуу менен
анын

осуп-онугуусундогу

туризм

тармагынын

социалдык

маанисин

Кыргызстандын туштук аймагынын мисалында аныктоо тузгон. Бул максатка
ылайык томонку изилдоочулук маселелер аныкталган:
-социалдык чойронун азыркы коомдогу ордун жана маани-мацызын ар
тараптуу иликтоо, жалпылоо жана автордук аныктама беруу менен анын
туристтик

керектоелорду

калыптандыруу

мумкунчулукторун

аныктоо;

социалдык чойронун курамдык структурасын жана территориялык жайгашуу
озгочолукторунун мыйзам ченемдуулукторун кароо;
-туризмдин социалдык чойронун тармагы катары социалдык чойрого
тийгизген таасирин

илимий

жактан негиздоо

жана анын

социалдык

функцияларын талдоо;
-Кыргызстандын туштук аймагынын мисалында туризмди онуктуруунун
жана жайгаштыруунун социалдык потенциалын аныктоо жана азыркы кыргыз
туристинин социалдык портретин аныктоо;

-туризм инфраструктурасынын тармактык енугуу жана территориялык
жайгашуу абалын жана езгечелуктерун талдоо; аймактын туризм тармагынын
чарбалык ишмердуулугуне социалдык-географиялык талдоо жургузуу менен
анын енугуу жана жайгашуу тенденцияларын жана езгечелуктерун ГИСтехнологиянын негизинде карталарда керсетуу;
-социалдык чейренун тармактар аралык территориялык комплекс
катары енугуусу каралып жаткан аймакта туризмдин социалдык енугуусунун
обелгосу экендигин тастыктоо; инновациялык енугуу алкагында жацы
туристтик ресурстарды жана кызматтарды ездештуруу менен тармактын
динамикалуу енугуусун камсыз кылуу мумкунчулуктерун негиздее;
-мамлекеттин социалдык саясатын жургузууде социалдык туризмди
енуктурууну жана жайылтууну приоритеттуу багыт катары кароо зарылдыгын
негиздее.
Изилдео

катары

объектиси

Кыргызстандын

туштук

аймагында

социалдык чейренун, анын курамында туристтик тармактын енугуусу жана
территориялык жайгашуу су каралган.
2. Изилдее темасынын актуалдуулугу.

Кыргызстан Борбордук Азиядагы жаратылышы абдан кооз жана
жайгашуусу уникалдуу болгон туристтик-рекреациялык потенциалы жогору
елкелердун

елкелердун

катарына

кирет.

Туристтик

тармак

елкенун

экономикасынын приоритеттуу тармактарынын бири болуп эсептелет. Мында
башкы

маселе

туристтик

тармактын

социалдык

жана

экономикалык

кайтарымын мумкун болушунча кебойтуу менен анын енугуусун калктын
жашоо децгээлин жогорулатууга шарт тузууге багыттоодо турары талашсыз.
Социалдык багыттагы рынок экономикасын тузуу саясатынын алкагында
социалды к чейренун, анын ичинде туризм тармагынын елкенун комплекстуу

онугуусундегу ролунун мыйзам ченемдуу турде жогорулашы аны ар тараптуу
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жузунде жетишээрлик децгээлде изилденбей жатат, бул жаатта илимий
эмгектер жокко эсе. Бул багытта экономикалык маанидеги илимий изилдеелер
басымдуулук кылган менен социалдык чейрену, туризмдин социалдык
маанисин географиялык аспектиде кароо, башкача айтканда, анын тармактык
жана территориялык внугуу факторлорун жана мыйзам ченемдуулуктерун
иликтев, жайгашуу жана 0нугуу 03Г0ч©лукт©рун аныктоо абдан маанилуу.
Мындан улам изденуучу тарабынан жургузулгвн илимий изилд©0 абдан
актуалдуу жана зарыл деп эсептоог© толук негиз бар.
3. Илимий натыйжалар.

Иште
социалдык

Кыргызстандын
маанисин

туштук

арттырууну

аймагында

эске

алуу

туристтик

менен

тармактын

пропорционалдуу

жайгаштырууга шарт тузг©н т©м©нку илимий негизделген натыйжалар
алынды:
1-

натыйжа. Изденуучу тарабынан алгачкы жолу кыргыз география

илиминин изилдоо объектиси катары социалдык чойронун азыркы коомдогу
мааниси, адам капиталын кайра жаратуудагы жана ондургуч кучторду
жайгаштыруудагы ролу социалдык-географиялык жактан иликтенген (1болум, 1.1-параграф).
2-

натыйжа. Диссертант тарабынан адабий булактарды талдоонун

негизинде социалдык чейрв тушунугу жана анын структуралык курамы жацы
коз карашта такталуу менен анын внугуусунун жана жайгашуусунун
географиялык озгочолуктору жалпылаштырылган (1-болум, 1.2-параграф).
3- натыйжа.

Туризм

тармагынын

социалдык

мааниси

анын

ишмердуулугунун эц башкы функциясы экендиги негизделген жана анын
теориялык жана илимий-усулдук негиздери терецдетилип такталган (1-болум,
1.3-параграф).
4-

натыйжа. Изденуучу тарабынан Кыргызстандын туштук аймагынын

мисалында туризм тармагынын внугуу жана жайгашуусунун социалдык
потенциалы аныкталып, типтуу кыргыз туристинин социалдык портрети
тузулгвн (2-бвлум, 2.1-параграф).

5-

натыйжа. Туризм инфраструктурасынын аймактык енугуу жана

жайгашуу децгээлине жана туризм тармагынын чарбалык ишмердуулугуне
социалдык-географиялык

жактан

талдоо

жургузулуу

менен

анын

©нугусундвгу территориялык диспропорциялар аныкталган (2-болум, 2.2-2.3параграфтар).
6-

натыйжа. Автор аймактын децгээлинде туризмдин ©нугуусунун жана

жайгашуусунун социалдык маанисин жогорулатуунун багыттарын сунуштап,
социалдык чойронун тармактык ©нугуусунун туристтик керектоолорду
калыптандыруудагы маанисин стадиялык негизде корсоткон (З-болум, 3.1параграф).
7-

натыйжа. Изденуучу туристтик инновацияларды туристтик сунушту

сапаттык жактан кайра тузуунун багыты катары негиздеген (З-болум, 3.2параграф).
8-

натыйжа.

Мамлекеттин

социалдык

саясатынын

артыкчылыктуу

багыты катары социалдык туризмдин мааниси жана турлору иликтенип, аны
жайылтуу жолдору сунушталган (З-болум, 3.3-параграф).
4. Изденуучу тарабынан чыгарылган ар бир натыйжанын (илимий
жобонун), тыянактардын жана корутундунун негиздуулук жана аныктык
даражасы.

Биринчи жана экинчи натыйжа изилденип жаткан тема боюнча чет
олколук жана ата мекендик окумуштуулардын эмгектерин иликтоого
негизделген.
Учунчу натыйжа теманын теориялык жана илимий-методикалык
негиздерин терецдетип талдоого жана таануунун жалпы илимий усулдарына
негизделген.
Тортунчу

жана

бешинчи

натыйжалар

тыкыр

талдоонун

жана

эсептоолордун тыянактары менен тастыкталган.
Алтынчы натыйжа экономикалык анализдин прогрессивдуу усулдары,
салыштыруу жана прогноздоо ыкмалары менен аныкталган.

"

Жетинчи

жана

рекомендациялардын

сегизинчи

логикалык

натыйжалар

удаалаштыкта

иштелип

чыккан

аргументтелиши

менен

далилденген.
5. Изденуучу тарабынан чыгарылган ар бир натыйжанын (илимий
жобонун), тыянактардын жана корутундунун жацылык даражасы.

1-

натыйжа. Жацы, алгачкы жолу кыргыз география илиминин изилдео

объектиси катары социалдык чейронун азыркы коомдогу мааниси, ролу
социалдык-географиялык жактан иликтенген.
2-

натыйжа. Жарым-жартылай жацы, изденуучу социалдык чвйре

тушунугун жана анын структуралык курамын жацы коз карашта тактаган,
анын географиялык езгечолуктору жалпылаштырылган.
3-

натыйжа. Жарым-жартылай жацы, туризм тармагынын социалдык

мааниси чечмеленген жана анын теориялык жана илимий-методикалык
негиздери терецдетилип такталган.
4-натыйжа.

Жацы,

туризм

тармагынын

енугуусунун

жана «

жайгашуусунун социалдык потенциалы алгачкы жолу аныкталган.
5-

натыйжа. Жарым-жартылай жацы, туризм инфраструктурасынын

онугуу жана жайгашуу абалын аймактык децгээлде талдоого арналган
изилдео лер бар.
6-

натыйжа. Жацы. Аймактын децгээлинде туризмдин енугуусунун жана

жайгашуусунун социалдык маанисин жогорулатуунун багыттары алгачкы
жолу сунушталып жатат.
7-

натыйжа.

Жацы.

Туристтик

инновациялар

туристтик

сунушту

сапаттык жактан кайра тузуунун багыты катары мурда сунушталган эмес.
8-

натыйжа. Жарым-жартылай жацы. Социалдык туризмди жайылтуу

жолдору сунуш кылынган.
6. Алынган натыйжалардын ички биримдигин жана тиешелуу
актуалдуу

кейгойду,

багытталышын баалоо

теориялык

жана

колдонмо

маселени

чечууго

Диссертациянын жоболору социалдык чейренун енугуусунде туристтик
тармактын маанисин жогорулатуу маселелерин комплекстуу изилдеену
кездейт.
Натыйжалар илимий жана практикалык изилдеелер менен тастыкталган.
Алынган жыйынтыктар оз ара байланышкан, практикалык сунуштар Кыргыз
Республикасынын туштук аймагынын туристтик тармагын изилдеенун
натыйжаларына негизделген. Диссертациялык иш каралып жаткан квйгей
боюнча ички биримдикке ээ болгон айрым жацы илимий натыйжаларды
камтыйт, бул автордун география илимине жеке салымын керсотот. Маселени
чечуу

боюнча

сунушталган

иш-чаралар

жана

усулдар

жетишерлик

аргументтелген.
Иштин мазмуну автордун коргоого алынып чыккан жоболорду,
тыянактарды жана корутундуларды терец негиздоеге умтулуусуна корсетуп
турат. Изилденип жаткан тема боюна коптеген илимий-публицистикалык
адабияттар иликтенген. Каралган кейгей боюнча окумуштуулар менен
практиктердин позициялары талданып, методологиялык жана статистикалык
материалдар кенири колдонулган.
7.

Изилдеенун

практикалык

маанилуулугу.

Диссертациянын

материалдары Кыргызстанда ар кандай мамлекеттик жана аймактык онугуу
программаларында

туризм

тармагынын

социалдык

маанисин

жана

натыйжаларын кошо кароо зарылдыгын коет; социалдык комплекс жана
туризм чойросундо аракеттенген мамлекеттик органдар тарабынан укуктукченемдик материалдарды даярдоодо, социалдык коргоо ишин жайылтууда,
социалдык

маанидеги

бизнес-структураларды

тузуудо,

екметтук

эмес,

профсоюздук ж.б. уюмдар тарабынан максаттуу иш-чараларды еткорууде
негиз болот.
8.

Изилдеенун

экономикалык

маанилуулугу.

Изилдеенун

натыйжалары Кыргызстандын туштук аймагында туристтик тармакты анын
социалдык

маанисин

арттырууну

эске

алуу

менен

пропорционалдуу

жайгаштырууга мумкунчулук берет; туристтик инновациялык иш-аракетти

киргизуу боюнча сунуштар жалпы социалдык чейренун материалдыктехникалык

базасын

ишканалардын

жана

заманбап

талаптарга

аймактардын

келтирууге

жана

социалдык-экономикалык

калктын,
децгээлин

жогорулатууга шарт тузет.
9. Диссертациянын негизги жоболорунун, натыйжаларынын жана
тыянактарынын жарыкка чыгышын тастыктоо.

Диссертациялык

иштин

негизги

жоболору

жана

жыйынтыктары

изденуучу тарабынан КР ЖАК сунуштаган жана чет елкелук мезгилдик
басылмаларда, илимий макалалардын жыйнактарында жарык кергон 24
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