
  



Эссе «2 апта ауылда» 

Болатбекова Асемгуль 11 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Жаз келді дегенше, жер көк кілемдей жайқалып, күннің көзі жарқырап 

шыға келеді. Жаз төрт мезгілдің ішіндегі ең ыстық әрі ең көңілді мезгіл. 

Өйткені оқушылардың барлығы жазғы демалысқа шығып, күні бойы серуен 

кешіп, ойын ойнайды. Жаз айларында, әсіресе шілде айында шомылуға немесе 

табиғатқа шығу өте керемет. Ұзақ оқудан шаршаған оқушылардың кейбіреулері 

апа-аталарына немесе жақын туыстарына барады. Ал мен болсам жазғы 

демалыс күндерді нағашы атам мен әжемнің ауылында өткіздім. Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінің қабырғасында өтетін "2 апта ауылда" атты әлеуметтік 

практикасын Подгорное ауылында өкіздім.  

Жаз уақытында ауылда айналысатын істер көп. Жасым кіші болған кезде, 

ауылдың таза ауасында уақыт өткізген қандай бақыт әкелтіндігін мен бұған 

дейін білмедім. Ал енді бойжеткен кезде, таңертең құстардың сайрағанынан 

таза ауада оянудың қандай бақыт пен рахат әкелетіндігін түсіндім. 

Жазғы демалыс күндері мен ата-әжеме қолқанат болып, үй шаруасында 

оларға өз көмегімді тигіздім. Менің таңым әдетте бақшада әжеме көмектен 

басталатын еді. Жақсы өнім алу үшін көкеністер мен жеміс-жидектерді 

уақытылы суарып тұру керек. Оған қоса, атам екеуміз күнара үй артында 

орналасқан картоп алаңына барып, оларды арамшөптерден тазартқан 

болатынбыз. Алайда үлкен аймақты үнемі тазалықта, арам шөпсіз ұстап тұру 

көп еңбекті талап ететіндігі айдан анық.  

Жазғы демалыс күндері жан-жақтан дамуға үлкен мүмкіндіктер береді. 

Мәселен мен өзімнің аспаздық шеберлігімнді сәл шыңдап алдым. Әжемнің 

көмегімен ет қосылған бәліш жасадым. Сондай-ақ әртүрлі тосаптар жасап, 

қысқыға сәл дайындалған болатынбыз. 

Сондай-ақ осы жазғы демалыс күндер барысында әжемнің арқасында 

қолөнерге деген құлшынысымды одан сайын арттырған болатынмын. Әжем 

маған мата қиындыларын қиюластырып, тұмарша, сегіз жапырақ, ромб және 



неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан , өрнектерден құралған құрақ көрпені 

тігуді үйретті. Халқымыздың ұлттық қол өнерінің бірі болып саналатын құрақ 

көрпе тігу барысында әрбір түстің бір-біріне сәйкес келуіне, бірін-бірі ашып 

тұруына айрықша көңіл бөлу керектігін түсінген болатынмын. 

Қорытындылай келе, менің 2 апта ішінде өткізген күндерім тамаша өтті. 

Өзімнің ауылда тұрғаныма қарамастан, "2 апта ауылда" атты әлеуметтік 

жобаның арқасында және ата-әжемнің көмегімен жазғы демалыс күндерім есте 

қалатындай керемет өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Ибраева Сабина 8 «F» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі                                    

 Назарбаев Зияткерлік мектебінің жазғы тәжірибелерінің бірі «2 апта 

ауылда». Бұл тәжірибеден өту мүмкіндігі маған да кезікті. Ертеден бері 

қазағымыздың жаны сіңіп өткен жайлаудың жұпар иісі, өмір бойы байлығымыз 

болған төрт түлік мал дауысы мен тұяғының дүбірі қара домалақ алаш 

ұрпағына ерекше әсер ететіні осы күнге дейін ойыма да алып көрмеппін. 

 Ауыл дегенде әр қазақ баласының жүрегі елжіремей қоймайтыны рас. 

Бірақ, өкінішке орай, жиырма бірінші ғасырдың жасөспірімдері қала өміріне 

еріп ауылдың не екенін ұмыту түгіл, ойына да алмайды. Иә, барлық балалар 

қалада тұрмайтыны да рас. Дегенмен бұл жайтты өзгертуге мектептердің 

көшкенін дұрыс деп есептеймін. Оқу орнының балаға ықпалы үлкен 

болғандықтан, бұл мәселені шешуде оны ынтайлы пайдаланулары да болар. Не 

болса да соңғы екі апта менің өмірімді бір қадамға болса да ашығырақ 

жасағаны рас.  

 Кеше осы ауылға келуімнің басты мақсаты мен нәтижесін саралай 

келгенде олардың бір-бірімен ұштаспайтынын түсіндім. Алғашқы күнімде ойға 

алған «шыдамды 14 күн өткізу» «тағы қалсам екенге» айналды. Ауылдың бір 

ерекшелігі - кешкілік уақытта барлық отбасының бірге жиналып үлкен 

дастархан басында бас қосып, әнгімелесуі. Күні бойы қаншалықты жұмыс 

жасап шаршасаң да ақырында өзіңе тиесілі бақыттың сәттеріне ие боласың. 

Ауыл адамына үйреншікті нәрселерін сен ұзаққа дейін жадыңда сақтап, есіңе 

алатын боласың. Бұған менің күмәнім жоқ.  

 Бұл практиканың басқа балаларға қандай әсер бергенің мен білмесем де, 

оның маған деген тигізген үлесін жақсы білемін. Мектебіміздің бізге осындай 

мүмкіндік сыйлағаны мені шынымен қуантуда. Әдетте қолым босай қалған 

кезімде желіде отырып уақыт өткізетінмін. Осы тәжірибенің арқасында алтын 

уақытымды пайдасы бар нәрсеге жұмсауды үйрендім. Қалаға келгелі сол 

қарапайым ауылды өзгерту қаншалықты мүмкін деген ойға келуім менің 

мазамды әбден алды. Келер оқу жылында ауылдың өзекті мәселелерін шешуге 

арналған жобаларды бастасам деймін. Ал оны жүзеге асырудағы көмекшім 

әдеттегідей туған мектебім болмақ.  

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Вручинская Анастасия 10 «Е» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления города Петропавловска 

С 4 по 18 июля я проходила практику «2 апта ауылда» у своей тети в 

селе Алабота. Дом, в котором я проходила практику, был наполнен 

воспоминаниями из детства, так как именно там я проводила  каждое свое лето. 

Каждый уголок, каждое крылечко было мне очень знакомо, поэтому там я была 

как дома. Главная цель моей практики заключалась в том, чтобы помочь тете с 

ведением хозяйства и дома, окунуться в воспоминания детства. 

В этом году мой день начинался с 5:00 часов по причине того, что в 7:00 

нужно было выгонять 12 коров  на пастбище, предварительно подоив их.  

В 2016 году, к концу практики, я уже почти научилась доить нашу корову 

Боню, но в этом году все мои навыки были забыты, и мне пришлось учиться 

всему заново, к тому же количество коров было больше в шесть раз. За мной 

были закреплены две коровы из всех имеющихся, было трудно,  но я 

справилась с заданием на отлично. В народе говорят: «Главное -  полученный 

опыт, который пригодится в будущем». 

После того, как коровы ушли на пастбище, я и сестра Каролина кормили 

и поили кур и уток. На этом мои утренние дела во дворе заканчивались. 

За завтраком мы всей семьей обсуждали планы на день. Благодаря этому 

каждый уже знал, чем займется в течение дня. Обычно  вся работа приходилась 

на послеобеденное время, поэтому до обеда я занималась личными делами 

(читала книги, смотрела телевизор и т. д), а также помогала тете с 

приготовлением обеда.  

После обеда мы сначала делали влажную уборку в доме, потом все 

дружно занимались делами во дворе, кто-то заготавливал дрова на зиму, кто-то 

занимался поливом огорода, прополкой грядок, по мере необходимости 

подметали двор.  

    В течение этих двух недель мне понравилось гостить в доме своей тети. Я 

научилась новому, жила не в благоустройной квартире, занималась физическим 



трудом, сблизилась с моими родственниками,  общалась с сестрой. Думаю, что 

это лето я провела с пользой для себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Жаркина Алмагуль 10 «Е» сынып 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления города Петропавловска 

 

Каждое лето все ученики Назарбаев Интеллектуальных школ проходят 

практику «2 недели в ауле». Многих это может раздражать или казаться каким-

то бесполезным занятием, ведь большинство учащихся проводит свои летние 

каникулы в деревне и помогают близким. Первое время мне тоже казалось это 

дело бесполезным, однако со временем я поняла, что благодаря данной 

практике, я больше выполняю различных поручений, которые облегчают 

нагрузку моих родных.  Теперь я не просто провожу лето в деревне, помогаю 

своим близким, но еще и общаюсь с жителями.  

Время, проведенное в деревне, хорошо воздействует на наш организм, 

укрепляет иммунитет. Различные физические нагрузки, длительное пребывание 

на солнце, свежий воздух, здоровая домашняя еда являются неотъемлемыми 

составляющими.   

Каждый человек хоть раз, проводивший летней период времени в 

деревне, знает, что нужно приложить много усилий, чтобы привыкнуть к 

условиям жизни в данной местности, так как здесь они немного отличаются от 

тех, в которых мы живем круглый год, находясь в городе. Городской житель 

привык к комфортным условиям жизни, а в сельской местности много 

хозяйственных дел, отсутствие сотовой связи и каких-либо других 

возможностей общения на расстоянии. Несмотря на все это, каникулы и отпуск 

в деревне оставят незабываемые воспоминания, ведь именно данная поездка 

поможет сблизиться человеку с природой и окружающим миром. 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Жангелді Руфия 10 «G» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен ауылға әр жаз сайын келіп отырамын. Осындай жұмыстардың көбісі 

маған таныс. Бірақ, бұның барлығын суретке түсіріп, әрқайсысын түсіндіріп 

жазу қызық болды. «2 апта ауылда» практикасы, оқушылардың ауылдағы 

өмірмен қаладағы өмірді салыстыру үшін және ауыл қиындықтарын түсініп, 

басқа адамдарға көмектесу үшін арналған практика. Көптеген қала тұрғындары 

ауылға баруға қымсынады, ауылдарды ұната қоймайды. Осы практиканың 

арқасында көбі ауылдың тамаша жер екендігіне көз жеткізеді деген ойдамын.  

Ауыл тіршілігі қаладан өте қатты ерекшеленеді. Егер қалалықтарда су үйде 

орнатылған болса, ауылдықтар суды құдықтан тасуға мәжбүр немесе малдың 

әбігерін алатын болсақ. Қала тұрғындары тек ит немесе мысық ұстайды, ал 

ауылда: сиыр, қой, жылқы, ешкі ұстайды. Айта берсе, таусылмайды.  

Ауылда менің достарым көп. Мен күн сайын олармен далаға шығып, 

ауылды аралаймын, ал кешке, барлығымыз волейбол ойнауға шығамыз. Уақыт 

өте қызық, әрі тез өтеді. Ауылда спорт алаңдары жеткілікті, ал қыста мұз 

айдынында мектептен шаңғы немесе коньки сұрап алып, тебуге болады. 

Кішкентай балалардан бастап,үлкен адамдарға дейін бәрі далада жүреді. Бір 

ерекшелігі телефонына үңіліп отырмайды. Балалар көшеде асыр салып ойнап 

жүреді, ал үлкен адамдар есік алдында отырып әңгіме-дүкен құрады. Сондай-

ақ, көшеде көліктер өте аз болады, сондықтан ауылда қыдырып жүрсең 

ешқандай бағдаршам керек емес, барлығы қауіпсіз.  

Осы 2 апта ішінде, мен көп жұмыс істедім. Жасым үлкейген сайын, 

міндеттерімнің саны да ұлғайды. Күн сайын сиыр және қой қарсы алуға барып, 

үйге әкелемін. Ата-анам басқа жаққа кетсе, малдарға шөп-жем  салып, су құйып 

отырамын. Жаңбыр мол болғандықтан, бақта арамшөптер пайда болды. Олар 

өсімдіктердің дұрыс өсуіне кедергі келтіреді. Сондықтан оларды жұлып 

отырдым. Біздің үйде барлық малдың түрлері бар:сиыр,қой,жылқы,ешкі,тек 



түйе ғана жоқ. Өйткені, біздің облыста түйелер үшін қолайлы климат емес. 

Содан соң, мен кілемдерді жудым. Бұл да өте қызықты жұмыстардың бірі деп 

ойлаймын.  

 Қорытындылай келсе, практика маған да, ата-анама да үлкен көмек берді. 

Өйткені, мен осы практиканы қалай жазу керек екенін білдім, бұл болашақтағы 

жұмыстарға  керек болады. Мен осы практиканы өткеніме өте қуаныштымын.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Екі апта ауылда» 

Сейткасымова Тахмина 7 B сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

Мен, Сейткасымова Тахмина “Екі апта ауылда” атты жобасы бойынша 

Шал Ақын ауданының Жаңаталап ауылында жазғы демалысымды өткізген 

болатынмын. Осы жоба арқылы мен не көріп не үйрендім? 

Аңсаймын ауылымды-туған жерді 

Сағынып әрқашанда өскен елді 

Жалаңаш, жаланаяқ асыр салып  

Қызығы балалықтың өткен жерді  

 

Ыстық боп көрінеді биік дөңін  

Балықты, Бөлгентал мен Аяқкөлің 

Қазоты, Бөлтегер мен Талдыалқа 

Жалпақшоқ, Амансай мен Қыйсық белің 

 

Ауылым қоныстанған жайлы мекен  

Щіркін-ай, туған жерге бар ма жеткен?! 

Ауылды Жаңаталап айырбасқа  

Бермес ем еш қалаға мақтан еткен,- деп Жаңаталап ауылын, көркем, 

әдеби сөздермен суреттеп жазған атам Қабдір-Рашид Әбішұлы. Бұл өлең 

шұмақтары, атамның жазып шығарған «Аңсаймын ауылымды» атты керемет 

туындысында сипаттап жазылған.  

Алдымен, ауылымның табиғаты жайлы көп ақпарат алдым. Біріншіден 

бұл ауылдың ерекшелігінің бірі ол дөннің үстінде орналасқан. Ал дөннен төмен 

қарай Балықты, Қара секілді өте көп көлдер бар. Соның бірі қара жайлы айта 

кетсек, бұл өзен “п” әрпі пішіндес болып келеді. Осыған байланысты осы 

өзеннің ортасында алқа, яғни егін егетін жер бар. Осы егістікте көбіне халық 



картоп, сәбіз және қауын егеді. Осы өзенде қаз, үйрек секілді құстар, тіпті аққу 

мен тырна жүзеді.  

Қара өзенінде көп балдырлар өседі және мен күн сайын осы жерден 

балапандарға арнап, жинаймын. Себебі, осы балдырдың ішінде көп құрттар бар 

және осыған байланысты балапандар осыны сүйіп, жейді. Әрине, осылайша бұл 

балапандардың жылдам өсуіне септігін тигізеді.  

Сонымен қатар бұл ауылдың басты ерекшелігі десек те болады. Осы 

ауылда екі бұлақ бар. Біреуі жаңа, кіші болса, екіншісі ертеден келе жатқан 

үлкен бұлақ болып аталады. Жер астынан шығып жатқан бұл су көзі өте салқын 

әрі шипалы болып келеді. Бұны адам ішкенімен тамағы ауырмайтындығынан 

байқауға болады. Осыған байланысты мен күн сайын осы бұлаққа келіп, 

инағашпен су тасыған болатынмын. Әр келген сәтте тиын тебендерңмді тастап, 

арман тілектерімді айтатынмын. Себебі, халық осында келіп ақша тастаған 

адамдардың арман ой тілектері орындалады деген екен.  

Сонымен, осында келісімен достарыммен кешкі уақытқа дейін ойын 

ойнайдық. Доп теуіп, кұнде бірге жидек теруге барып, велосипедпен орманға 

қарақат секілді жемістер жинауға баратынбыз. Кеш келісімен үйде ұлттық ойын 

асық немесе тоғызқұмалақ ойнап, көнір көтергенді жақсы көргенмін. Әрине бұл 

ауылда да жылқы, қой, қарамал, есек, түйе секңлді малдар бар. Күн сайын 

жылқыда шауып, жарыстық.  

Қорытындылай келе, мен, өз ауылыма жетер, ыстық жер жоқ екендігіне 

көзім жетті. сонымен қатар, осы жоба арқылы уақытымды текке өткізбей, 

жазғы демалысымда үлкендерге көп қол ұшын создым деген ойдамын. 

 



 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Дәулетбай Аружан  8 «В» сынып 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен “2 апта ауылда” әлеуметтік тәжірибесін апам мен атам тұратын 

Шахау ауылында өткіздім. Бұл практика арқылы өзім үшін ауыл адамдары 

және жалпы ауыл өмірі туралы қорытынды жасай алдым. 

Қала мен ауыл өмірі тұрмысы, өмір сүру салты, тұрғындардың көзқарасы 

тұрғысынан көп ерекшелігі бар. Ауылда біз таңертеңгі 7:00 де тұрып, сиыр мен 

қойды қорадан шығарамыз, сосын үйге кіріп таңғы ас ішіп, басқа да 

шаруашылық жұмыстарын атқарамыз. Ал, қалада мен жазды күні 10:00 де 

тұрып, таңғы асымды ішіп, тек содан кейін ғана үй жұмысына кірісемін. 

Ауыл адамдары өте еңбекқор және мейірімді. Олар әрқашан бір-біріне 

көмек корсетуге дайын тұрады. Мысалы, қойлардың жүнін қырқып алуға  олар 

тез арада келіп көмектесе алады. Мұндай бір-біріне көмек көрсету жұмыстарын 

«Асар жасау» деп атайды. «Асар жасау» салт-дәстүр ретінде халқымызда 

ежелден келе жатқан дәстүрдің бірі.  «Асар» аяқталған соң жұмысқа атсалысып, 

көмектескен ауыл тұрғындарына арнайы  ас дайындалып, қонаққа шақырады.  

Мен жазғы әдеуметтік тәжірибеден өткен кезде көп жаңа шаруаларды 

атқаруды үйрендім. Мысалы, малды жаюды, оларға шөп беруді алғаш рет 

көріп, үйрендім. Оған қоса, бақшадағы жұмыстармен де алғаш рет таныстым. 

Соның бірі, қияр егуді үйреніп, өз қолыммен бірінші рет қияр көшеттерін 

отырғыздым. Бұл жұмыс оңай болмаса да, бақшада жұмыс істеу маған ұнады. 

Қорытындылай келе, мен «Екі апта ауылда» тәжірибесін өту арқылы 

арқылы ауыл өмірімен жақын танысып, ауылдағы тұрмыс туралы көбірек 

білдім. Екі апта ауылда жүріп атқарған істердің көбі оңай болмаса да мен 

көптеген жұмысты жасауға үйрендім.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Жумагазина Мерей 8 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

«Ауыл» деген сөзді естігенде менің өн бойымды қуаныш кернейді. 

Өйткені ауылдың ауасы таза, суы тұнық, шөбі көк майса болады. Ауылда төрт 

түлік мал ұстағандықтан ақ (май, ірімшік, сүт, сүзбе, айран, шұбат, құрт т.б.) 

мол. Ауылда менің тәтем мен ағам тұрады. Біз демалыста ауылға барып 

тұрамыз. Онда тұратын адамдар мал шаруашылығымен айналысады. Көктемде 

төрт түлік малдар төлдейді. Қозы, лақ маңырап құлын-тай тебісіп, балалар оны 

қуалап, шуылдасып жатады. Ауылда қаладағы сияқты сәулет өнері жақсы 

дамымаса да, ауылдың қаладан көркемділігі ерекше. Ол өзінің төрт түлік 

малдарымен, ауасының тазалығымен, көк майса шөбімен ерекшеленеді. Және 

жазық жерлер көп. Мен нағыз байлықтың бәрі ауылдан шығады деп ойлаймын. 

Сол үшін де біз ауылдың қадірін түсініп, экономикасын көтеруіміз керек.  

Сондықтан да мен он екі күн бойы жазғы демалысымды Солтүстік 

Қазақстан облысы Шал ақын ауданының Ұзынжар ауылында өткіздім. 

Демалумен қатар мен үй шаруашылығымен айналыстым. Әр күні мен әртүрлі 

жұмыстарға көңіл бөлдім. Ұзынжар ауылына келген сәттен бастап дем алмай, 

жұмысқа кірісіп кеткен болатынмын. Ең алдымен, мен ауылдың аумағымен 

таныстым және ауыл туралы маған ақпаратты сіңлім Мадина айтып берген. 

Содан кейін үй шаруашылығына кірістім, атап айтқанда, үйдегі күрделі 

жұмысты істеуге көмектестім. Қонақүйді жақсарту мақсатында келесі 

жұмыстарды атқардым: түс қағаздарды ауыстырдым, бөлменің қабырғаларын, 

есігі мен әйнектерін боядым. Бірақ та мен осы жұмысты жалғыз атқарған 

жоқпын, жанымда маған көмектескен әпкелерім мен сіңлім болды. «Еңбек 

етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деп ата бабаларымыз бекерден бекер 

айтпаған, жұмысымыздың соңына қарай тәтеміз алғыс ретінде «Қуырдақ» деп 

аталатын қазағымыздың дәстүрлі асымен сыйлап дастархан жайды. Күнде мен 

таң атпастан тұрып үй сыртындағы шаруамен айналыстым. Ең біріншіден, 



сүйікті марғауларыма ыдыстарына сүт құйып, ал итіме су толтырып, аз 

уақытымыды итпен ойнауға бөлдім. Менің ойымша, үйде мысықты ұстау өте 

маңызды, себебі мысықтар үйдегі тышқанды аулап, адамдарды сақтандырады. 

Сонымен қатар, мысықтың емдеу қасиеті бар, оларды тізеңізге қойып немесе 

құшақтасаңыз мысық бар ауыртпашылығыңызды өзіне алады. Желкеңіз 

құрысса, оны 3-5 минутқа мойын орағыш ретінде ұстай тұруға болады. Түн 

ұйқыңыз бұзылса, мысықты жастыққа жатқызып, маңдайыңызды түйістіріп 

жата қойсаңыз, қалай ұйықтап кеткеніңізді де байқамай қаласыз. Күнде 

таңертең қойларды өріске апаруымыз керек болды. Менің байқауымша, 

Ұзынжар ауылының тұрғындары, таңертеңгі сағат алты болмай тұрып 

малдарын өріске жіберіп, өз шаруашылықтарымен айналыса бастайды. Сол 

үшін ауыл тұрғындарын мен еңбекқор деп сеніммен айта аламын.  

Қорытындылай келе, ауыл өмірі маған өте қатты ұнады. Ауасы таза, 

суының дәмі де ұнамды. Әр күні өз бау бақшаңдағы пісіп жетілген таза 

экологиялық өнімдерді жеуге мүмкіндік бар. Бау-бақша мен ір-қара және ұсақ 

малдарға қарау да өмірге қажетті көптеген қабілеттер мен дағдылар 

қалыптастыруға көмектеседі. Айта кететін тағы бір үлкен мәселе ауыл 

тұрғындарының ерекше бауырмалдылығы, мұнда қайсы бір үйге барсаң да өз 

туысыңның үйіне келгендей әсерде боласың.  Сонымен қатар, қаладағыдай 

үнемі гаджеттарға үңіліп отырмай өзіңді еркіндікте жүргендей сезіну өте жақсы 

екен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

     

 

 

Эссе «2 апта ауылда» 



Төкен Мерей 9 «В» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен Назарбаев Зияткерлік Мектебінің 9 В сыныбын бітіргеннен кейін, 

бізге жазғы демалысқа әлеуметтік практика бойынша «2 апта ауылда » жобасын 

ұсынды. Менің алған тәжірбиемнен түсінгенімдей, осы практиканың негізгі 

мақсаты – оқушылардың ауыл өміріне қатысып, оның ерекшелігін түсіну,ауыл 

тұрғындарына көмектесіп, сол ауыл өміріне бейімделуін дамыту. Шынына 

келсек, бұл практика маған өте оңай, әрі қызықты өтті. Мен өзім ауылдың 

тумасы болғандықтан, бұл практиканы жасағандағы істер мен үшін күнделікті 

естейтін істерім  десем де болады, яғни мен үшін бұл істер оңай және таныс 

істер болды. Осы практиканың арқасында, мен бұрынғы істерімді еске түсіріп, 

ата-әжеме біраз көмек бердім. 

 Мен жазғы мектептің аяқталуымен тамыздың сегізінде ауылға оралдым. 

Екі апта бойы атам мен әжеме үйдегі шаруашылықпен біраз көмектесіп үлкен 

тәжірбие алдым (одан кейін де көмектестім). Мысалға алсақ, мен қаздар мен 

тауықтарды күтуді, оларға тамақ дайындауды және бағуды үйрендім, анамның 

бақшасындағы көкөністерді де өсіруді үйрендім. Бірінші күндері мен анама 

бау-бақшасында өсіп кеткен арамшөптерін жұлуға көмектестім, ауа райы да өте 

жақсы болды, біраз жаңбыр жауып одан кейін күн көтерілді , ал жұмсақ жерде 

шөп жұлу оңай болғандықтан біз барлық арамшөпті 2+3 күнде жойып тастадық. 

Енді бақша тазарып кетті. Одан кейін мен күн сайын атам мен ініммен бірге 

немесе атам бармай қалатын кезде інім екеуміз атамыз өсірген сиырларды үйге 

қайрайтынбыз. Біздің үйде 15-ке жуық қара мал бар. Солардыен бәрін біз күн 

сайын бағатынбыз, шыны керек ол оңай іс емес, әсіресе бұндай көп санын 

қарасақ, ол қиынырақ түсетінін түсінеміз. Одан басқа, мен күнделікті өмірдегі 

істерді де істедім, мысалға үй алдын сыпыру, гүл/бақша суару және тағы 

сондай ұсақ істер және де анам екеуіміз бақшадағы көкөністер мен жемістерден 

түрлі тағам дайындағанбыз, мысалға салат дайындадық және т.б. 

Қорытындылай келсек, осы практика қалалық балалар үшін пайдалы 

екендігіне мен көз жеткіздім, себебі олар ауыл өмірінің қандай екендігін жақсы 



білмейтін шығар. Бұл практика оқушыларға жаңа мүмкіндіктер мен ауылдың 

өмірін тануға көмектеседі. Менің ойымша, мектебіміздің бұндай практиканы 

жасағаны жақсы және біз (оқушылар) үшін өте пайдалы болып келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Ескен Олжас  10 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Жыл сайын дәстүр бойынша НЗМ оқушылары жазғы демалыс кезінде 

«Екі апта ауылда» тәжірибесін өтеді. Мен де осы тәжірибеден өту барысында 

алған әсерімді баршаңызбен бөліскім келеді. Ең біріншіден, ауылдың таза 

ауасын жұтудың өзі бір ғанибет екенін айтқым келеді. Қаладағы күйбең 

тіршіліктің куәсі болып келген маған ауылдағы екі апта уақыт ерекше әсер етті.  

Ауылға келген кезде, біріншіден, адамдарының қонақжайлылығына, екіншіден, 

сол адамдардың күнделікті өміріне қарап риза боласың. Мен барған ауылдың 

табиғаты өте әдемі, таза ауа, тұнық су! Осының барлығына не жетсін?!    Ауыл 

ғажайыптары және ерекшеліктеріне қаланың адамдары таң қалады. Мен де 

бұған көз жеткіздім. Бұл ауылда менің әкемнің немере інісі отбасымен тұрады. 

Ауылда мені туыстарым қарсы алды. Қала мен ауылдың арасында өте көп 

ерекшеліктер бар. Бірінші ерекшелік олар таңертең ерте тұрып, жұмыстарын 

бастайды. Таңертең ерте сиыр сауып, өріске жібереді. Одан кейін ұсақ малды, 

бұзауларды шығарады, құсқа жем береді. Сүтті тартып, қаймақ алады және 

қаймақтың басын біріктіріп, май кеулейді, яғни дастарқандағы көптеген 

тамақтарды өздерінің еңбектерімен әзірлейді. Мысалы, дастарқандағы ірімшік, 

қаймақ, май, сүт, айрандарды сиырдың сүтінен дайындайды, ал қаланың 

адамдары оларды дүкеннен сатып алады. Ауыл адамдары сүт өнімдерінен басқа 

құс өнімдерін, ет түрлерін сатып алмайды, маған сонысы ұнады.  

Ауыл өз табиғатымен көркем, жазық дала, шалғын шөп, далада жайылып 

жүрген мал, таза ауасымен ерекшелінеді. Атап өткендей, ауыл адамдарының 

кеңпейілділігі, қонақжайлылығы, бір-бірімен жақын араласатыны ерекше 

байқалды және маған қатты ұнады. 

Ауылда расында да, өте керемет! Мен осы практика кезінде көптеген 

нәрсені біліп, үйрендім деп айта аламын. Маған бұл практика, бір жағынан, 



ұнады, ал екінші жағынан, кішкене шаршатты да, себебі күнделікті істейтін 

жұмыс қайталана береді. Бірақ, мен ауыл адамдарының шаршамайтынына, өз 

шаруасына үлкен жауапкершілікпен қарайтыны және еш ренжімейтіні таң 

қалдырды. Мен де практика кезінде олар құсап ренжімей, айтқандарын істеп, 

білмегенімді сұрап, жұмысымды дұрыс істеуге тырыстым. Ауылдағы 

адамдардың еңбегіне үлкен ризашылық білдіремін, мен де сол кісілердей 

еңбекқор боламын деп ойлаймын. 

Тәжірибе барысында мен көптеген жұмысқа араласып, туысқандарыма  

үй шаруасына көмектестім. Су тасыдым, отын жарып, қораны жинадым, қой 

бақтым, сиырға бардым, қора тазаладым, бақша суардым. 

Мен үшін осы тәжірибе кезеңі өте пайдалы болды.Тәжірибеден өту   

арқылы мен ауыл өмірі туралы өте көп мәлімет  білдім.  Зеренді өлкесінің 

тамаша табиғатымен таныстым және серуендедім. Осыған қоса, мен 

айбалтамен қалай жұмыс істеу керектігін үйрендім, көмірді қалай сақтайтынын 

және оны қандай жерде сақтайтыны туралы толық білдім. Ауылда ауыр жұмыс 

жасағаннан кейін мен өзімді жақсырақ сезіне бастадым. Денсаулығым 

жақсарғанын және күш көбірек болғанын сезіндім. Тосап қалай жасалатынын 

және әр түрлі жемістердің орналасып, өсу ерекшеліктерімен таныстым. 

Мысалы шиенің бұталы өсімдік екенін және Зеренді жерлерінде негізінен тау 

бөктерінде орналасатынын білдім, ал жидектің керісінше шөптесін екенін және 

жазық дала аймақтарында, көлеңкелі жерде өсетінін анықтадым. Сонымен 

қатар, картоп өсіру үрдісімен таныстым. Мен картоптың қалай өсірілетінін 

және колорадо қоңыздарымен қалай күресу керектігін үйрендім. Екі апта 

ауылда тәжірибесі  мені көп нәрсеге үйретті. үйретті.Менің ойымша, болашақ 

өмірде ауыл тұрмысын білу, маған керек  және өміріме пайдасын тигізеді деп 

ойлаймын.  

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Рахметова Сабина 10 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен әр жыл сайын туған ауылыма барамын. Менің демалысымның 1 айы 

жыл сайын ауылда өтеді. Ауылдың сарқырап аққан мөлдір суы мен таза 

ауасына не жетсін! 

Менің ауылымда ағам  мен тәтем тұрады. Жыл сайын ауылға келгенде 

ағам мен тәтем бір мәз болып қалады. Ия, ауылға мен ағам мен тәтеме  жәрдем 

беру үшін келіп отырамын. 

Тау-Ағаш ауылы басқа ауылдар секілді өз ерекшелігімен адамды 

таңқалдырады. 

Бұл ауыл өте кішкентай да емес, сондай үлкен де емес. Бірақ әр түрлі 

ғажайыптарға толы. 

Осы ауылдың ең бірінші мақтанышы ол – білім ордасы. Тау-Ағаш 

ауылында 150-200 балаға арналған білім ордасы  2014 жылдың қыркүйегінде 

оқушыларға өз есігін ашқан болатын. Оған қоса мектеп ішінде кішкентай 

бүлдіршіндерге арналған шағын орталық бар. 

Екіншіден, Тау-Ағаш ауылында шағын сүт зауыты ашылған болатын. 

Осы сүт зауыты қазіргі кезде қарқынды жұмыс атқаруда. Олар өндірген сүт 

өнімдерін қалаға экспорттайды. 

Үшіншіден, менің бақылауымша, осы ауылда дүкен саны жыл сайын 

артуда. Себебі, кейбір ауылдарда дүкендер өте аз, сондықтанда ауыл 

тұрғындары қалаға баруға мәжбүр болады. Тау-Ағаш ауылындағы дүкендерден 

сіз өзіңізге керек затыңызды еш қиындықсыз таба аласыз. 

Осы ауылдың келесі ерекшелігіне ауылдағы дәмхананың болуы. Кез 

келген ауыл тұрғыны кафені жалға алып қандай да бір кеш ұйымдастыра алады. 

Дәмхананы жалдау да  соншалықты қымбат емес. Ол ауыл тұрғындары үшін 

тиімді болып саналады. Қоса кетсек, осы ауылдың жергілікті 2-3 асабасы  бар. 

Тау-Ағаш ауылының ерекшелігін 1-2 сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес! 



Жалпы мен осы жылы да басқа жылдар секілді ауылға барып қайтқаныма 

өте қатты ризамын. Ең қуаныштысы, бізге үй тапсырмасы ретінде «2 Апта 

ауылда » практикасын өту болатын. Негізі бұл практиканың ең басты мақсаты- 

оқушылардың 2 апта ішіндде ауыл өмірінің қиындағын түсіну. Мен әр жыл 

сайын ауылға барғанда жас баладай асыр салып ойнап қана қоймай, атам мен 

әжеме көмектесетінмін. 

Жоғарыда айтып кеткендей, мен ауылға 1 айға барамын. Осы 1 ай 

басқаларынан өзгеше болды. Қазір мен 16 жастамын. Ағам мен тәтеме көбірек 

көмектесе аламын. Өкінішке орай, осы жылы ауа-райының салқын болуына 

байланысты ауылдағы біршама шаруалар сол күйінде қалып қойды.  

Ең алғаш ауылға келген күні мені ағам мен тәтем  құшақ жайып қарсы 

алды. Содан соң әпкем екеуміз ауылды көріп келеміз деп серуенге шықтық. 

Ауыл тірлігі қалаға мүлдем ұқсамайды. Себебі ауыл балалары күні бойы 

теледидар мен компьютердің алдында отырмайды. Олар далада достарымен 

асыр салып жүреді. Солайша менің ауылдағы бір күнім де өткен болатын. 

Келесі күндер де өте қызықты өтті. Күнде таңертең ерте тұрып 

тауықтарға жем салып, оларды суарасың. Содан соң түс кезінде бір және кешке  

бір реттен жұмыртқа жинап аламын. Оған қоса, дала салқын болса да, баққа 

шығып жарты күнімді сонда өткізген болатынмын. Бақта өсіп кеткен 

арамшөптерді жұлатынмын. Ал кешке бақты суарамын. Тәтемнің  бағында 

жидектер көп екен. Соларды да арасында жеп алдым. Дәмі тіл үйіреді! Ағамда 

3 қоян бар екен. Бірақ өкінішке орай, олармен бірге суретке түсе алмадым. 

Ағамның айтуынша, олар жаңа туған көжектер, сондықтан оларды қарап, 

ұстауға болмайды екен. Ауыл өмірінде, негізінен, күнделікті бір тірлік 

қайталана береді. Ауыл адамдарының шыдамдылығына, төзімділігіне тәнтімін. 

«Екі апта ауылда» практикасы мен үшін оңай да еш қиындықсыз өтті. Мен 

мектебімізде осындай практиканың барына өте қатты қуаныштымын.  Соның 

арқасында біз ауылдағы туыстарымызға тек көмектесіп қана қоймай, ауыл 

тірлігінің қиындығы мен жағымды жақтарын да түсінеміз. Болашақ өмірде 

ауылда өткен күндердің маған пайдасы зор болатынына сенімдімін. 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Анарбаева Инесса 9 «Н» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Көзімізді жұмып, ауылды елестеткен кезде, есімізге не түседі? Әрине, 

ауылдың көркем табиғаты, әжеміздің жасаған бауырсақтары және адамға 

еркіндік беретін кең даласы бірден елестей келеді. Ауыл туралы әңгіме 

басталған кезде, жүрегіміз елжіреп, ауылдағы барлық қызықты оқиғалары 

есімізге түседі. 

Ауылдың қуалай өскен бұталы аққайың орманы, төрт түлік малға төсін 

ашқан құтты жайлау қырлары, көк жасыл желекке бөленген ауыл үйлері еліме 

деген махаббат сезімін бөлейді. Ауыл-адамзаттың кең дүниесінің есігін ашып, 

жарық дүниеге келген жері. Бізге дейін сан толқын ұрпақтың кіндігі, қаны мен 

маңдай тері тамған киелі жері. Сол себепті, ақындар жыр жолдарын, 

жазушылар сөз қорларын туылып, өскен сүйікті ауылдарына арнайды. 

Дүниедегі ең құдіретті АНА болса, ауыл барлық халықтың анасы. Ауылға аяқ 

басқаннан өзімізді еркін сезініп, белгісіз бір ғажайып сезімге бөленеміз. 

Әртүрлі технологияларсыз, ғаламторсыз да өзімізді бақытты сезініп, қалада 

байқамайтын кішкентай дүниелерге мән беріп, қайтадан тәрбиелене бастаймыз. 

Сонымен қатар, қазақ ауылы гүлденсе, әр атқан таңнан үміт күтетін ауыл халқы 

үшін зор қуаныш екені сөзсіз. Бірақ, негізінде жатқан ауыл тіршілігімен мен 

дәстүрлерін ұмытпаса, онда “Ырыс алды-ынтымақ” дегендей, ауылын ұлттық 

өмір сүрудің өзегі деп,танитын көзі ашық, көңілі ояу жастар көбірек тууылушы 

еді. Сондықтан, кемел келешекте ауылымыздың болашағы жарқын, ертеңі 

айқын болады деген үміттемін. 

Қорытындылай келе, ауылым-алтын бесігім деген сәулелі, жылы сөздің 

мағынасы мен үшін одан да тереңдей түскендей. Міне, осындай жанға жылы, 

жүрекке жақын тұрған жерді әр адам баласы өзінің туған жері, атамекені, алтын 

бесігім деп біледі. 

 



 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Өміржан Д 10 «D» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Ауыл... Ауыл деген не!? 4 әріптен құралған қарапайым сөз бе!? Қазақтар 

өткені мен бүгінінде осындай ғажап жерде өмір сүруде. Ауыл дегенде әр 

адамның ойына жайлауда, көкорай белдерде жайылып жүрген табын қара мал, 

шұбар жылқы, топырлаған қой-ешкілер келері һақ. Эээхх... "Алыс кетсем, мен 

сені аңсай жүрем! Сағыныштан өзіңе ән сап жүрем, туған жер! Ауылымның 

түтіні қымбат маған, Қымбат маған белдері күн қақтаған, туған жер" демекші, 

шынымен де, кіндік қаның тамған ауылыңнан жырақта жүрген кезде туған 

өлкеңнің керемет жұпар иісін, жылы топырағын, тап-таза ауасын аңсайды 

екенсің. Ауылымды сағынғаным соншалық, қаладағы жұмыстарымды тастап, 

сабақ аяқтала салысымен ауылыма аттандым. Ауылыма дейін негізі жалғыз 

автобус барады. Сол автобуспен туған жерім, Горное ауылына 3 сағат бойы 

жүріп бардым. Бұл 3 сағаттық жол көзді ашып-жұмғанша зымырап өткендей 

болды. Жол бойы бұл өңірді жаңа көрген жеткіншек секілді тесіліп, терезеден 

көзімді алмай отырдым. Жолда анасы eлік пен қасында еріп жүрген 2 еңлікті 

көріп жүрегім елжіреп кетті. Есіл ауданының кең даласында асыр салып 

жүгіріп, ойнап жүрген еліктер маған ауылдағы сыныптастарымды есіме түсірді. 

Оларды көрмегелі 2 жылдың жүзі болыпты. Ауылға келгенімде ең алдымен 

аялдамаға қарама-қарсы орналасқан бұрынғы "Горное негізгі мектебі" атты 

мектебіме көңіл аудардым. Мектеп ауласына қарағанымда, ауылдың қара 

домалақ балалары бір-бірін қуып, ойнап жүрген-ді. Мектеп ішіне кіріп, маған 

бастауыш сыныптарда тәлім-тәрбие берген аяулы ұстаздарыммен амандасып, 

біраз әңгіме шерттік. Осы кезде мен, шынымен, өз мектебімді қатты жақсы 

көретінімді түсіндім. Мектептен шыға салысымен, мен тура үйіме тарттым. 

Үйімде анам мені ет асып қарсы алды. Қазанда піскен бауырсақ, жаңа сауылған 

сүт, дәмі тіл үйіретін сүтті тағамдар. Эххх... Ауылдың өмірі осы тағамдармен 

керемет емес пе, шіркін! Бәрі табиғи таза өнімдер. Кешкісін далаға 

шыққанымда, ауылдың балалары қолдарына доп ұстап, футбол ойнауға балалар 

жинап жүргендерін көрдім. Үйге кіріп, киімімді ауыстырып, ауыл сыртында 

орналасқан футбол алаңына бардым. Барсам, сол баяғы 2 жыл бұрын қойған 

қақпаның бөренелері әлі күнге дейін тұр екен. Екі езуім құлағыма дейін жетіп, 

бір рахаттанып қалдым. Футболды қас қарайғанға дейін қалайша 

ойнағанымызды өзім түсінбей қалдым. Ойын аяқталғасын, шаршағаным 

соншалық, үйге кірісімен басымды жастыққа тигізіп, қор ете кеттім. Келесі күні 

мен анамның жылы әрі нәзік алақанымен басымнан сипап, "Балам тұра ғой, 

сүтіңді іш" деген жылы сөздерінен ояндым. Тұрып сүтімді ішкесін, қорада 



маңырап, далаға сұранып тұрған қойларды ауылдың барлық қойлары жиналып, 

жайылымға баратын орынына апардым. Қойды біз кезекпен бағатынбыз. 

Қойдың басында жүрген жас жігіт екендігін аңғарып жақындағанымда, ол 

менің көршім, Ерсайын аға болып шықты. Амандасып, "Еее... Ертең біздің 

кезек екен ғой" деген оймен үйге оралдым. Екінші күнімді үйдің тірлігімен 

өткіздім десем де болады. Түске дейін ауланы жинастырсам, түстен кейін қора 

мен бақша ішінде болдым. Кешке малды қамап, семіртіліп тұрған қошқарға 

жемін бердім. Осылай екінші күнім де зымырап өте шықты. Келесі күні таңның 

атысымен сағат 7 кездерінде қой бағуға шықтым. Жаныма Ақтөсімді ерітіп күні 

бойы жайлауда қой бақтым. Қуанышыма орай күн ыстық болды. Қойлар 

ыстықтан ырсылдап, ағаш маңындағы көлеңкелерді паналап, кешке дейін 

жатты. Қой бағып әбден шаршаған мен үйге келіп, 1 стақан айранды ішіп алып, 

тәтті ұйқыға кеттім. Ауылдың өмірін қайыңның иісі аңқыған мойшасыз 

елестету мүмкін емес қой, сол себепті келесі күні мойша жағып, біраз шабынып 

алдым.  

Ауыл тұрғындарының көбі мектепте жұмыс атқарғандықтан, жаздың 

керемет 3 айында демалыста болады. Aуылда демалыс деген аты ғана ғой, 

негізінен демалыс деген сөздің түпкі ойы мектептен демалу, ауылда қол 

қусырып жүрген бір адамды көрмеппін. Бәрі шетінен бір тірлік жасайды. 

Оларға қарап, әрқашан еңбек ету керек екенін түсіндім. "Қыс азығын жаз 

жина"демекші, мысалға шілденің ортасына қарай ауыл тұрғындары қолдарына 

10 литрлік шелек алып, жеміс-жидек теруге орман аралап кетеді. Кейбіреулері 

саңырауқұлақ терсе, басқалары жидек, таңқурай, шие теріп, қысқа тосап жасап 

дайындалады. Негізінен, ауылдың жазғы өмірі басқа жыл мезгілдеріндегі ауыл 

өмірінен өзгеше деп білемін. Әрине, 4 жыл мезгілдерінде де ауыл тұрғындары 

сан түрлі тірлік жасайды. Қыста малына шөп салып, суын берсе, ал жазда сол 

қыста беретін жем-шөбін дайындайды. Алайда, ауыл өмірін бөліп-жарып 

айтуға келмейді, ауыл өмірі әр мезгілде әр қалай өзіндік ерекшелігі бар. 

Дегенмен мен үшін ауылдың жазғы өмірі жүрегіме жақын келеді. Мені бәлкім 

кейбір оқырмандар түсінбес, менің сіздерге айтарым, шет елдерде, 

жағажайларда күнге күйіп жатқанша, бабаларымыздың баяғыдан бергі ата 

қонысы болған қазақы ауылға жазғы демалыстарыңның тым болмаса 2 

жұмасын арнасаңдар, мені түсінерсіздер деген ойдамын. "Ауыл түбі — бірлік, 

қауым түбі — тірлік" деп қазақ атам бекерден-бекер айтпаған болар. Бұл 

мақалдан ауылдың этникалық, экономикалық және рухани маңыздылығын 

байқауға болады. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Аманжолова Дарина 9 «F» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления города Петропавловска 

Закончив очередной учебный год, я поехала в хорошо знакомую деревню 

Новопокровка по практике «2 апта ауылда». Как и в прошлом году, мы жили у 

сестры моей бабушки, которая гостеприимно встретила нас.  

Проходя данную практику, мне было трудно привыкнуть к режиму. 

Вставать по утрам с петухами было для меня не новым, но ежедневная 

процедура утомляла. 

Еще одним минусом может быть то, что в деревне работы намного 

больше, чем в городе. Так что нужно много трудиться. Ухаживая за огородом и 

животными, узнаешь очень много интересного: какие виды растений правильно 

выращивать, знакомишься с породами животных и их особенностями - все эти 

знания и опыт понадобятся в жизни. 

При прохождении данной практики отметила много плюсов для себя. Во-

первых, всегда самые свежие продукты: масло, молоко, сметана, яйца, овощи и 

фрукты - это все свое с подсобного хозяйства. Так что можно не бояться 

различной химии или ГМО. Питаться своими уже проверенными продуктами 

полезнее и вкуснее. А также ты добываешь это сам: доишь корову и собираешь 

яйца. Этому тоже нужно учиться, так как это не так уж и легко, особенно с 

буйной коровой.  Огурцы бывают горькие, и отбирать их тоже нужно уметь. 

Новые знания –  опыт для каждого. 

Во-вторых, конечно же, свежий воздух и сближение с природой. 

Начинаешь замечать незначительные детали и оберегать их: целебные травы, 

деревья, ягоды, дикие животные и насекомые, живущие своей бурлящей 

жизнью. Природа всегда была другом человека.  

В-третьих, это люди. Не зря говорят, что в деревне люди простые. Меня 

встретили дружелюбно. Люди очень легко идут на контакт, найти друзей 

несложно. Молодежь не поглощена смартфонами, у них много других 

развлечений: прогулки не велосипеде, легкая атлетика, спортивные игры на 

свежем воздухе 

В-четвертых, все всегда рядом: родственники, друзья, которые придут на 

помощь. Люди в деревне общительные, внимательные, добродушные.  

Данная практика дает понять ценность природы и ее красоту. Нужно 

беречь и ухаживать за ней, а данные ею дары использовать со смыслом. Также 

не терять время попросту, обогощать свои знания в различных сферах. 

 



       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в селе» 

Жамбаева Аружан 8 «Е» сынып 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления г.Петропавловска 

На протяжении двух недель я проходила практику в селе Новоселовка 

района имени Габита Мусрепова, где проживает моя семья.   

Жить в деревне очень хорошо, ведь здесь чистый воздух, которым так 

приятно дышать. Также здесь множество различных натуральных продуктов, 

благодаря которым, мы растем здоровыми и сильными. Например, молоко, из 

которого мы можем получить сметану, масло, творог, различные сыры, айран и 

другие молочные продукты. А ведь молочные продукты оказывают на наш 

организм много полезных свойств. А также необходимо сказать о пользе 

свежих фруктов и овощей, выращенных на собственных грядках. У нас есть 3 

огорода: большой, маленький и сад. В большом огороде мы выращиваем 

картошку, в маленьком огороде - свеклу, морковь, огурцы, помидоры, капусту 

и зелень. В саду растут вишня, яблоня, клубника, малина и крыжовник. Однако, 

чтобы получить хороший урожай, нужно хорошо ухаживать. Например: 

каждый вечер поливать, полоть, тогда растения будут лучше и быстрее расти.  

В большом огороде мы обычно сажаем от 4 до 6 мешков картошки. Её 

высаживают весной, а собирают осенью. Выращивать картошку - дело не из 

легких, необходимо приложить много усилий и терпения. Картофель 

необходимо полоть и окучивать, тогда он будет хорошо расти. Бывает, что на 

картошке появляются колорадские жуки, и если их вовремя не собрать, то 

будет очень проблематично от них избавиться, ведь только одна самка 

откладывает около 500 яиц. 

У нас в селе есть много различных птиц и животных. Каждое утро и вечер 

я помогаю маме доить коров, но это не так-то просто. А также утром я выгоняю 

коров на пастбище, а вечером пригоняю. Если у нас имеются коровы, то значит 

у нас есть и телята. В течение дня я их кормлю сеном, кормом, а вечером 

обратом, который получается в результате сепарирования молока. В нашем 

хозяйстве имеются бараны, за которыми тоже нужно ухаживать: кормить, 



поить, пасти на поле. Кроме животных, у нас имеются птицы: куры, петухи, 

гуси, утки, бройлеры и цыплята. Птиц я кормлю травой, зерном и дробленкой 

утром, в обед и вечером. Гусят я стараюсь пасти как можно чаще и больше, 

ведь на поле трава самая вкусная и сочная, как раз то, что любят птицы. 

Практика «Екі апта ауылда» дала мне понять, что жизнь в деревне - это 

очень полезно для человека, но для этого нужно немало сил и упорства, чтобы 

жить в деревне. Благодаря этой практике, у меня появилось стремление быть 

лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭССЕ  

«2 недели в ауле» 

Кайгородова Мария 10 «Н» класс 

Назарбаев интеллектуальная школа 

 химико – биологического направления г. Петропавловска 

 

Практика «Две недели в ауле» - эксперимент, который проводится 

учениками Назарбаев Интеллектуальных школ и их менторами для того, чтобы 

проверить, сможет ли студент изменить условия жизни. Эта практика похожа 

на ток-шоу «Барышня-крестьянка», так как в ней участники, проживающие в 

городе и селе, меняются «жизнями» на несколько дней, потом делятся 

впечатлениями. Сельская жизнь отличается от городской тем, что в деревне 

люди не замечают, как проходит их день, ведь каждый час насыщен. Этим 

летом я проходила практику «Две недели в ауле» в селе Токуши, так как там 

живут мои родители. Во время практики я занималась обычной работой, 

характерной сельской местности. Для меня две недели прошли очень весело, и 

считаю, что время я потратила с пользой, так как помогала родителям и 

научилась многому, чего никогда не делала раньше. Мне, как ребенку, который 

вырос в деревне, было легко пройти данную практику, так как в основном я 

занималась обычной работой, а вот для детей, которые всю жизнь прожили в 

городе, было, наверное, интереснее. Я думаю, что данная практика очень 

полезна для учеников нашей школы, так как позволяет попробовать себя в 

разных сферах деятельности.  

В первую очередь я помогала маме, выполнять обычную домашнюю 

работу: уборка, хлопоты на кухне, а уже потом помогала папе по хозяйству. Я 

кормила кроликов, собирала ягоды, ухаживала за крупнорогатым скотом, а 

также помогала при загоне птицы вечером. Мне кажется, что данная практика 

позволяет попробовать себя в другом ритме жизни. Если вы не занимались 

сельской работой, то предоставляется такая возможность.  

 Я считаю, что в дальнейшем нам, ученикам Назарбаев Интеллектуальной 

школы, следует принимать участие в подобных практиках, ведь с каждым 

разом мы узнаем и пробуем много нового. Две недели моей практики прошли 



очень быстро и насыщенно. Я старалась помогать родителям, чтобы облегчить 

их деятельность, а также поправить своё здоровье с помощью домашних 

продуктов. Конечно, я рада, что проходила данную практику именно в этом 

месте, потому что природа села Токуши очень разнообразна и обворожительна.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в селе» 

Валеева Камила 11 «Е» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления г.Петропавловска 

В течение 2 недель моих летних каникул я провела свою практику «2 

недели в селе» на участке у моей родственницы, которая живет в пригороде 

Астаны. Я была очень рада встретить её семью снова, так как мы виделись с 

ними ровно год назад. За это время я сделала очень много непривычных для 

меня дел. Например, помогла ментору с её огородом, собрала урожай. Самое 

важное - приготовила довольно сложное для меня блюдо, которое до этого я не 

готовила ни разу. Несмотря на это, я смогла порадовать их семью своими 

совершенно новыми для меня навыками приготовления. Им было в радость то, 

что я помогла им с хозяйсвом и накормила вкусным ужином. Думаю, что эта 

летняя практика оказалось на деле несложной и полезной. Ведь самое главное 

было то, что я смогла пообщаться со своими родными и провести весело свое 

летнее каникулярное время. В результате, проработав на участке моего ментора 

в течение двух недель, я смогла помочь членам её семьи с уходом и поливом 

огородного участка. Однако самым важным событием для меня было то, что я 

сумела приготовить армянское блюдо под названием «Хашлама». Ингредиенты 

мне удалось собрать прямо у них в огороде. По рецепту мне необходимы были: 

картофель, лук, морковь, помидоры и зелень. Практически всё было на участке 

у моего ментора. Однако необходимые болгарский перец и говяжье мясо мы 

покупали у частников, но только на рынке. А рецептом этого чудесного и 

вкусного блюда поделилась со мной сама ментор. Для того, чтобы приготовить 

хашламу, потребовалось как минимум 2 часа. Все продукты, которые мы 

собрали и купили, я порезала и положила в мультиварку, в которой имелось 10 

разных функций, для этого блюда я выбрала функцию тушения. Много времени 

понадобилось для того, чтобы получить отличное качество тушеного мяса. По 

истечению необходимого времени вся семья и я собрались за одним столом, 

чтобы отведать приготовленное мною блюдо. Отзывы на моё кулинарное 

«искусство» были исключительно положительными. Ведь когда готовит 



хозяйка - это одно дело, а когда готовит гостья - можно получить совершенно 

другие ощущения.  

Летняя практика – это возможность поверить в свои силы, что очень 

важно для будущего выпускника школы.  

 

 

  

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Баяхметова Аделя 9 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Әрбір адамның ақын болсын, әнші болсын, қаланың шулы өмірінен 

шаршап, ауылды аңсайтыны анық. Ауылдың таза ауасымен ұйыған 

тыныштығы кімді де болса өзіне тартып тұрады. Мен де үлкен қалада 

оқығандықтан жыл бойы ауылымды аңсап, сағынып жүремін. Мектебімізде 

өткізілетін «2 апта ауылда» практикасының арқасында мен әр жыл сайын 

ауылға келіп, керемет табиғатымен тамсанып, таза ауамен дем алып, ауыл 

суына шомылып, денсаулығымды нығайтып, келесі оқу жылына күш жинап алу 

мүмкіндікіне ие болып отырмын. Әрбір адам үшін туған ауылы ыстық болып 

келеді. Мен болсам өз ауылымды ерекше жақсы көремін. Менің ауылыма 

келген адам көркем табиғатына тамсанады екен. Басқа ауылдармен 

салыстырғанда бұл жер ерекше, экологиясы таза болып келеді. Менің ауылым 

ең керемет деп нақты айта аламын. Ақын- жазушыларымызда бұл жақтын 

керемет табиғатынан ләззат алып, шабыт алып керемет өлендер жазған еді. Мен 

де өзімді ақын боп елестетіп, ауылым туралы жырлағым да, әндеткім де келеді. 

Себебі, мен осы ауылда дүниеге келдім.  Кішкентай кезімнен осы ауылымның 

таза ауасымен, хош иісі аңқыған гүлдердің иісімен, ауылымның ыстық 

түтінімен демалып келемін. Әр адамның өз ортасы, өз ауылы ыстық қой. 

Шынымды айтсам, демалыс сайын ауылдарына баратын адамдарға қызығамын. 

Себебі, олар ауыл ауасымен дем алып, май- қаймақтарын жеп, самауырдан шай 

ішіп, қала өмірінен дем алып қайтады. Ауылымдағы көрікті жерлер басқа 

ауылдардағылардан ерекшеленбейді. Кішкентай кітапхана, 3 дүкен, мешіт, орта 

мектеп, жылқы ұстайтын кішкентай қорлар, 2 көл, көптеген орман, теміржол 

бекеті бар. Ауыл молдасы адамдар үшін әрбір күні намаз оқиды. Бұл мені қатты 

таңқалдырды.   

Жалпы бос уақытымда саябаққа барып, кітапханадан алған кітаптарымды 

оқып отырамын. Өзім кітап оқығанды жақсы көрмесемде, бұл жердің кешкі 



көрінісі, күн батуы шабыттандырады, өзім кітаптарды қалай оқып бітіргенімді 

түсінбей қалатын кездерім болады.  

Ауыл маңында өзен ағып жатыр. Ол өзен шипалы, әрі таза болып келеді. 

Қаладағы көліктердің, зауыт-фабрикалардың түтінімен араласқан ауамен дем 

алғанан кейін, денсаулығым нашарлай бастаған еді. Бірақ, ауылыма келген 

кезден бастап, суына шомылғанан кейін өзімді жақсы сезіне бастадым. 

Ауылымның кешкі табиғаты мүлдем өзгеше. Алыстан шаңдарын көтеріп 

малдар өрістен келеді. Барлығы төлдеріне сүттерін толтырып ала келеді. Бұл 

көріністі анамыздың бізге дүкеннен тәттілерді әкелгеніне ұқсайды. Өзге ауылға 

қыдырып бара қалсам, туған аулымды сағынамын. Тез елге қайтқанша 

асығамын. "Туған жердей болмас, Туған елдей ел болмас."- деп, аталарымыз 

бекер айтпаған екен ғой. Сондықтан достарма үнемі туған елім, жерім, ауылым 

туралы әнгімелеуден еш ерінбеймін. 

Әрбір жердің, өз проблемасы болады. Біздің ауылдада мәселелер бар. 

Судың бір-екі апта болмауы, жол мәселесі, жарық мәселесі мені қатты 

алаңдатады. Сондықтан өскенде өз ауылымның көркеюіне барынша қызмет 

етемін деп өз алдыма мақсат қойдым. Менің ауылымның гүлденгені – барша 

қазақ елінің гүлденуіне әкелетініне барынша сенемін!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в селе» 

 Крупец Владислав 10 «G» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико – биологического направления г. Петропавловска 

 По окончанию учебного года всем ученикам Назарбаев 

Интеллектуальной школы города Петропавловска необходимо было пройти 

практику «2 апта ауылда». Это очень полезная практика, которая учит многому. 

И мне бы хотелось рассказать о тех впечатлениях, которые у меня остались 

после прохождения практики. Но сначала, я расскажу о том, где я проходил 

данную практику. 

Практику «2 недели в селе» я проходил в селе Червонное, находящееся в 

районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Это 

небольшое село, в котором развито животноводство. Эту практику я проходил у 

своей бабушки Бушиной Н.А., проживающей по улице Комсомольская 3.  

Самое главное, что невозможно не заметить в этой деревне - это 

общительность и доброта людей, проживающих там. Во время прохождения 

практики я познакомился со многими людьми: как со взрослыми, так и с 

ребятами моего возраста. Люди живут и дорожат тем, что у них есть, и это я 

ценю больше всего. 

Во-вторых, данная практика научила меня ценности важности 

физического труда в жизни молодлго человека. За эти две недели я перекидал 

уголь, расколол и сложил дрова, управлялся, убирался дома, полол огород, 

собирал ягоды и т.д. Но я не жалуюсь на то, что это было слишком сложно, 

потому что полностью доволен своей работой.  

Мне бы хотелось сказать, что я нисколько не пожалел, что потратил 2 

недели своего времени. Я даже не ожидал, что практика будет настолько 

полезной дл меня. Ведь все, что я делал, мне обязательно нужно будет в моей 

будущей взрослой жизни, ведь я мечтаю реализовать себя в качестве успешного 

фермера. Я считаю эту отрасль выгодной в рамках развития аграрного бизнеса. 

Благодаря этой практике, я осознал деревенскую жизнь и почувствовал, каково 

жить, имея столько хлопот и забот. Хочу признаться, что после прохождения 



практики, у меня изменилось мнение о жизни в деревенской местности. Я 

думал, что это очень легко и просто, но это далеко не так. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Жамалбай Сымбат 8 «А» сынып  

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

2 апта ауылда практикасын мен Петропавл қаласынан 2000 км 

қашықтықта орналасқан Бауыржан Момышұлы туған, кейіңірек осы кісінің 

атымен аталған ауылда өткіздім. Бұл жердің табиғаты солтүстіктен 

ерекшеленеді, таза ауа, дәл тауда еріген мұздықтардан келіп ағатын мөлдір су, 

асқақ таулар. 

Қаламен ауылдын ерекшеліктері сөзсіз өте көп, мысалы, ауа-райы. Жақын 

орналасқан Тараз қаласында 30-36 градус ыстық болса, ауылда салқын самал 

жел ыстыққа жол бермейді. 

Жыл бойы менің ауылымда күн жарқырап сәуле шашады. Сондықтан да, 

ауылда Орта Азиядағы ең үлкен «Бурное Солар-1» Күн Электр Станциясы 

салынған. Мен осы КЭС-ында болдым. Үлкен жер аумақтары электр қуатын 

жинайтын панельдермен қамтылған. 3-ші тоқсанда физика сабағында біз осы 

Бурное солар туралы сабақта сөз қозғағанбыз, ал қазір сол жерде шын өмірде 

бола тұрып мені мақтаныш сезімі тастамайды. Менің туған жерімде 

Қазақстанның ең үлкен кәсіпорындарының бірі бар екеніне қуанамын. Бұл ең 

біріншіден, таза қауіпсіз энергия табудын көзі. Екіншіден, еліміздін 

экологиясына қосатын үлес. Айтпақшы, электрстанцияның қуаты 50МВт, 

алынған энергия бүкіл Қазақстан бойынша таралады. 

Ауылдағы тағам тамаққа келетін болсақ, әжеме бір күні қонақтар келуі 

керек еді. Біз қой сойып, қуырдақ жасадық. Дастархан жаю үшін нан, сусын 

сатып алу үшін базарға аттандық. Солтүстіктегі ауылдарға қарағанда адамдар 

кәдімгі нанды емес, лепешканы көбірек тұтынады, олардың түр-түрі бар: 

тандыр, таба және т.б. Базардағы сатушылардың көбісі жасөспірімдермен қарт 

адамдар. Сусынды да ұмытып кетпейік, дүкеннен сатып алатын емес, ең дәмді, 

жандандыратын қымыз алуымыз қажет. 

Тағы да айта кетсем, Петропавлға көшкен кезімде сұйық құртты көріп 

таңғалдым. Мен үшін құрт қатты, тұщы, сондай құртты Петропавлда таппай 



ашуланғаным бар еді.Сондықтан ауылға әр барған сайын нағашы апам құрт 

істеп қояды. Сіз байқағандай, ауыл Бауыржан Момышұлы есімімен аталған. 

Себебі, дәл осы жерде атамыз туып, балалық шағын өткізген. Оның мұражайы 

да бар, сол мұражайда мен болдым. Видеоға түсіріп көрсетейін десем, рұқсат 

бермеді, тек қана фотоларды көрсете алам. Егер сіз Таразда болсаңыз міндетті 

түрде жарты сағат уақытыңызды бөліп, Бауыржан атамыздың өмірін көруге  

музейге барып келіңіз! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Абишева Еркежан 9 «G» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Ауыл-қазақтың алтын бесігі, салт-дәстүрі, өлең-жыры, өнері мен 

адамгершілік ортасы. Ауылға бірінші рет келген кезде ең бірінші ауылдың әсем 

табиғатына, таза ауасына, әдемі көрінісіне қызықтым. Бірақ «2 апта ауылда» 

практикасын өту кезінде ауылдың   өмірі туралы көбірек біле түстім. Ауылдың 

өмірі таңғы сағат алтыдан  басталады екен. Таңертең  ағам мен тәтем  қойларды 

табынға жібереді. Мінекей, осы сәттен бастап, алдағы күніміз де басталып 

кетеді. Күніміз тәтемнің дәмді шайынан басталады. Жалпы айтқанда, ауылдағы 

тағамдар мүлдем өзгеше екен, барлығы табиғи әрі дәмді болып келеді. 

Практика барысында, 2 апта уақыт ішінде  ауылдағы адамдардың құмырсқалар 

секілді тыным таппай күні-түні еңбек ететінін байқадым. Біреулері үй салып 

жатса, біреулері үйдің шаруаларымен айналысып жүр. Ал кішкентай балалар 

болса асыр салып ойнап жүр. Бір қуанатын жайт,ол балалардың шыныменде 

таза ауада бір-бірімен сөйлесіп, ойнап жүргені. Бірақ, балалар тек қана ойнап 

қоймай, өз ата-аналарына көмектесіп те үлгереді екен. Кешкілікте мал айдауға 

,бақшада көкөністер егуге, қора жинауға көмек көрсетіп жатады. Олардың көбі 

ауылдағы Ленин орта мектебінде оқиды екен. Бірақ, ауылдағы сыныптарда 

оқушы саны өте аз. Көбі өз болашақтарын ойлап, қалаға білім іздеп кеткен екен. 

Байқап қарасаң, тек қана оқушылар емес үлкен адамдар да қалаға жұмыс іздеп 

немесе үй салып, сол жаққа көшіп жатыр. 

Ауыл өмірінің кешкілік уақытында барлығы өздерінің екен бақшаларын 

суаруға шығады. Ал кейбіреулері табыннан малдарды әкелуге кетеді. Ауылда 

малды адамдар кезекпен бағады.  Әр отбасының бағатын белгіленген күндері 

болады екен. Мінекей осыдан-ақ  адамдардың тату екенін байқауға болады деп 

ойлаймын. Оған қоса, барлық көршілер бір-бірімен өте тату, тіпті туған-

туысқандары сияқты болып кеткен. Жалпы айтқанда менің «2 апта ауылда» 

практикам жақсы өтті. Бұл практикадан өзіме көп нәрсе алдым және болашақта 

бұл тәжірбиені өз өмірімде қолдана аламын деген ойдамын. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Тлеужанова Адель 11 «В» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Жыл сайын дәстүр бойынша Назарбаев Зияткерлік мектебінің оқушылары 

жазғы демалыс уақытында «Екі апта ауылда» атты тәжірибесін өтеді. Менің 

ауылда өткен тәжірибемнің өту барысымен сіздерді таныстырғым келеді. Ең 

алдымен, ауылдың таза ауасын жұтудың өзі бір ғанибет екендігі бәрімізге 

мәлім. Трудовое - Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданындағы ауыл. 

Ауданның орталығы –Смирново кентi, ол ауданның оңтүстiк-шығыс бөлiгiнде, 

темiр жол бойында орналасқан. Петропавл қаласы мен Смирново кентiнiң ара 

қашықтығы 60 шақырым. Аққайың ауданы 1928 жылы құрылды. Аудан аумағы 

4,71 мың шаршы километр. 2010 жылғы 1 қаңтарға халқының саны 26,9 мың 

адамды құрады. Трудовое ауылы негізінен орманды дала зонасында 

орналасқан, жердің үстіңгі қабаты қара топырақты. Ауданда 12 ауылдық округ, 

33 ауылдық елдi мекен бар. Ауданда өзен болмағандықтан, ауыз су тапшылығы 

мәселесі өзекті болып келеді.  

Тәуелсіздіктің іргетасы қаланған сәттен бастап мемлекет азаматтарын 

ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз етіп отыратын, сонымен қатар, 

ата - бабаларымның туып өскен жерінен ұмытылмас естеліктердің иесі 

атандым. Ауылда өткізген екі апта - жазғы демалысымның ерекше сәті. Ауыл 

тұрғындары қала тұрғындарынан мейірімділігімен, қонақжайлылығымен 

ерекшеленеді.  

Өкінішке орай, ауыл өмірінің кемшіліктері де бар: біріншіден, ауыл 

тұрғындарын су мәселесі алаңдатады. Туған - туысқандарымыз бұл мәселені 

шешу үшін, аптасына үш рет көрші ауылға барып, су тасиды. Екіншіден, 

жиырма жыл бұрын болған және қазіргі ауыл тұрғындарының санын 

салыстыруға келмейді. Жылдан - жылға адамдар қалаға көшуде. Балалар мен 

жастар санының азаюы жергілікті мектептің жабылу қаупін тудырады. 

Болашақта жоғарыда аталған қиындықтар шешіледі деген үміттенемін.  

Қыс азығын жаз жина дегендей, жылдың суық мезгіліне алдын - ала 

жазда дайындық өткізу керек. Қыста үйдің жылулығын қамтамасыз етіп 

отыратын отын сатып алып, қораға тасымалдау керек. Біріншіден, физикалық 

жүктеме арқылы денсаулымызға пайда түсіреміз. Екіншіден, "екі апта ауылда" 



тәжірибесін өту арқылы туған - туысқандарымызға жақын болып, оларға көмек 

көрсетуге мүмкіндік туды. 

Жазғы демалысты ауылда өткізу өте пайдалы болып келеді. Қала өмірінен, 

күнделікті қиындықтардан арылып, ауылдың таза ауасымен дем алудан шексіз 

ләззәт алдым. 

   

  
 

 

 

 



Эссе «Две недели в селе» 

Бибатырова Дарина 9 «Е» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления» г. Петропавловска 

По окончанию учебного года домашним заданием каждого ученика 

являлось прохождение социальной практики «2 недели в ауле». Данную 

практику я проходила в родном селе Саумалколь. За тот период, что я провела в 

деревне, научилась готовить. В основном это были мучные блюда из муки 

местного помола. Кроме того, я помогала полоть грядки, прореживать морковь 

и свеклу, собирала поспевшую в саду ягоду. Во время прохождения практики я 

помогала родителям в ведении хозяйства: кормила и ухаживала за птицей. За 

эти две недели я поняла, что жизнь в деревне значительно отличается от жизни 

в городе. Жизнь сельского жителя начинается с восходом первого солнечного 

луча и заканчивается далеко за полночь. Ведь в народе говорят: «Один летний 

день год кормит».  

Ухоженный сад и огород требуют постоянного ухода, зато уделив личное 

время, мы получаем вкусные овощи и фрукты, которые доступные нам в любое 

время. К тому же мы можем быть полностью уверенными, что они 

экологически чистые и не содержат никаких химических добавок. Кроме 

экологически чистых овощей, деревня богата такой экологически чистой 

молочной продукцией, как молоко, творог, сметана, кефир и т.д. Если говорить 

про экологически чистую продукцию, то необходимо упомянуть и о мясных 

продуктах. Ценность домашнего мяса заключается в том, что скот привит, 

содержится в благоприятных санитарных условиях, летом пасется на зеленых 

лугах. Всех этих экологически чистых продуктов горожане лишены, они 

вынуждены покупать овощи, выращенные в теплице, лишенные солнечных 

лучей, соответственно, лишенных тех витаминов, которые содержатся в 

овощах, выращенных в домашних условиях. В ходе практики я поняла, 

насколько важен труд и терпение. Ведь все жители поселка очень 

трудолюбивы, поэтому детей к труду приучают с раннего детства. Подводя 



итог двухнедельной практики, стоит отметить, что для меня ее целью являлось 

познание сельской жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в селе» 

Несипбаева Дина 9 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления» г. Петропавловска 

Что ж, это лето было наполнено красками особых оттенков, оставило свой 

след в моей памяти. Я очень довольна всеми возможностями, 

предоставленными мне этим временем года. С нетерпением буду ждать 

следующего. Честно, совсем не понимаю людей, которые не знают, чем 

заняться на каникулах или только и делают, что лежа приветствуют свои 

гаджеты. Я тоже люблю свой телефон и компьютер, сериальчики. Но… , если 

эти вещи заменят близкие люди, то будет куда лучше. Ведь у нас не так много 

времени, как кажется… 

Все мы когда-то вырастим, покинем наши отчие дома, потому что поедем 

учиться или создадим новые ячейки общества. Причины могут быть разными, 

но факт остается фактом: вы когда-нибудь покинете своих близких. Я не 

обвиняю вас в этом, ведь это жизнь. Но ведь в таком случае вы можете 

запланировать поездки в родной край к родителям, тетям, дядям, бабушкам, 

дедушкам, прабабушкам. Пусть это будут не самые близкие родственники, 

пусть судьба раскидала вас по всему миру, но соберитесь все вместе, 

двоюродные, троюродные и навестите, к примеру, прабабушку, которая вас 

всех объединяет. Захватите сладостей к чаю, небольшой подарок, мелочь, а 

приятно ведь. Сядьте все тесно, как в старые добрые времена, полистайте 

старые фотоальбомы. Возможно, нахлынут теплые воспоминания, может быть, 

смешные истории, возможно, вспомниться что-то грустное, вы все вместе 

всплакнете, и камень с плеч упадет… И депрессий со стрессами, может быть, 

меньше станет, потому что копить не будете, а отсюда и со здоровьем все в 

порядке будет. К тому же не зря говорят: «Родные стены лечат». А здоровье 

старшего поколения тем более нуждается в таком. Нужно ведь для этого всего 

ничего… 



Будь то каникулы или отпуск пользуйтесь временем, ловите момент, 

навестите своих близких, соберитесь все снова вместе за одним столом и 

попейте чайку во время душевных бесед, листая старые семейные альбомы и 

вспоминая, как молоды мы были. У вас может не выпасть такого удачного 

шанса. Так что не упустите время, ведь оно так быстро бежит… Если не сейчас, 

то, когда? 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в селе» 

Хамзин Даулет 7 «С» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловска 

Летнее время – самое подходящее для того, чтобы помочь старшим по 

дому, поддержать здоровый образ жизни и понаблюдать за окружающим 

миром.  

 Моя аже живёт в селе Андреевка. В частном доме с утра кипит работа. 

Мы с аже кормим собаку породы алабай. Это очень интересная порода собак. Я 

выгуливал ее и ухаживал за ней, кормил, выезжал с собакой к озеру. Алабаи 

очень сильные  и большие сторожевые собаки.  Мне кажется, что со временем 

они становятся чем-то похожими на своих хозяев. Наша собака с добрым 

нравом и приучена к порядку, очень ответственная за безопасность дома и всех 

обитателей, любит режим. Кроме того, наш алабай любит играть, я готов играть 

с ним днями напролет. 

        Много работы по дому в летнее время приходится на подготовку к 

зимнему сезону. Хозяин дома заказал пять тонн каменного угля. Я быстро 

справился с такой работой, и к вечеру весь уголь был на своем месте. Для того, 

чтобы аккуратно выложить ровную и высокую дровницу, нам понадобилось 

десять дней. Если находиться рядом с дровником, то от него веет свежим 

запахом леса, а вечерний костер из сухих дров высоко поднимается в небо, 

потрескивает  и искрится огнями.  

        В нашем регионе очень короткое лето. После июньской посадки 

картофеля, саженцев помидор, высадки огурцов, свеклы, моркови, шпината, 

редиса, наступает активный период борьбы с   сорняками, окучивания 

картофеля, ежедневного полива, сбора ягод. 

        Летние работы на земле продолжаются до глубокой осени и даже зимы. В 

октябре после сбора урожая земля нами вручную перекапывается, все 

кустарники и деревья накрываются травой или опилками, а в зимний период 

засыпаются снегом. 



Работа в деревне имеет одну особенность - это прежде всего общение с 

природой и ощущение полезности для членов своей семьи, воспитание 

характера трудом и чувство ответственности за то, что ты делаешь. А в итоге, 

когда со стороны смотришь на все, что сделано своими руками, то становится 

приятно, что именно ты смог это преобразить. 

   

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Еленбаева Алтынай 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Қазақ халқы қашанда бала тәрбиесіне ерекше мән берген. «Балалы үй 

базар» деп баланы бауыр еті санаған. Бала әрі болашағың, әрі өсіріп, баптап 

отырған бәйтерегің. Бүгінгі бүлдіршін – еліміздің байрағын желбірететін 

азамат. Бірақ бала тәрбиесі оңай іс емес екендігін барлығы біледі. Ал, сол 

сәбилердің қызығы мен шыжығын көріп, еркелігін көтеріп, анасындай болып 

жүрген тәрбиеші қауымның атқарар ісі мен көтерер жүгі ауыр да жауапты. 

Тәрбиеші жұмысының негізгі мақсаты - баланың мектепке дайындығын 

балабақша мен мектептегі әдіс-тәсілдерді ұштастыру арқылы жүзеге асыру. 

"Ата-ана жұмысындағы бір күн" практикасы мен үшін тәрбиеші жұмысын 

жасауға мүмкіндік туғызды және мен бұған шексіз ризамын. Практиканы өту 

барысында мен көптеген жағымды адамдармен таныстым. Балабақша 

қызметкерлері мекеме жағдайымен таныстырып, жұмыстың қалай жүргенің 

айтып, көрсетіп, мені қыздарындай көрді. Мен практиканы "Алпамыс" 

балабақшасында өттім. Балабақшаның құрылғанына осы жылдың желтоқсан 

айында төрт жыл толады. 70 балаға арналған балабақша шаңырағының астында 

бүгінде 4 топта 64 бала тәрбиеленуде. Осы 4 топта 6 тәрбиеші қызмет атқарады. 

Әр оқу жылына арналған міндеттерге орай, мұғалімдер балаларды ұлттық 

тәрбиеге баулуға назар аударып отыр. Мысалға алсақ, күнделікті сабақ, ойын 

барысында ою-өрнектердің түрлерін кеңінен пайдаланады. Ағашты жастайынан 

күтіп, баптамасаң ертең оның жапырақ жайып, көктеп кетуі неғайбыл. Бала да 

сол сияқты. Сондықтан, бала бойына эстетикалық, адамгершілік, туған жерді 

сүю тәрбиелерін салт-дәстүрмен, тіл өнерімен сабақтастыра жүргізгенде ғана 

істің нәтижелі болатынын балабақшадағы тәрбиеші қауым естеріне ұстап-ақ 

келеді. Балалармен жұмыс жасау – үлкен бақыт. Себебі тек қана бала ешнәрсеге 

алаңдамай мейірімділікке сенеді. Пәк көңілді балалармен қарым-қатынас маған 

қуаныш, шаттық сыйлайды. Тәрбиеші балаға деген ыстық ықыласын бір сөзбен 



айтып көрсетіп қана қоймай, бар жүрегімен және жан-тәнімен сезіне білуі 

қажет. Менің пікірімше, тәрбиешінің жұмысы күрделі, бірақ, өте қызықты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы 10 күн» 

Сохибова Анархан 11 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен бұл практиканы өту барысында адам өміріне араша түсетін 

дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті қажет ететінің түсіндім. 

Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең білумен қатар, кез келген 

жағдайдағы науқастан жиіркенбейтін, қаннан қорықпайтын, адам тағдырына 

немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі мықты жан болуы керек. 

Мен үшін осындай  дәрігерлердің  бірі- Дмиттрий Вальевич . Оған қарап ,менде 

дәрігер болу арманым одан сайын күшейді.  

Біздің еліміз жаһан елдерінің деңгейіне  жету  үшін  жыл  сайын  бір 

қадам алға жылжып келеді. Биылғы  Жолдауда бір емес, он қадам алға 

ұмтылдық. Соның бір ғана тапсырмасы – денсаулық  саласындағы тың 

өзгерістер. Ел президенті өзінің «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында халықтың тұрмыс-тіршілігі мен денсаулығының аса маңызды 

екенін айта келе, «Денсаулық сақтау саласы халықтың, мемлекеттің және 

жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігіне негізделген.Қазақстанның дамуына 

мен де өзімнің септігімді тигізгім келеді! 

Менің ойымша, дәрігер ол өзінің адамдарға берген шипасы, ол адамды 

сауықтырып ,адамдарды өмір сүруге күш салатын жандар! 

Біздің Кардиологиялық орталық жаңа технологиялармен жақсы 

қамтылған. 

Бүгiнгi таңда бiздiң кардиохирургтер ашық жүрекке мынадай оталарды 

жасайды: аорто-коронарлық және маммарно-коронарлық тұйықтау, жүрек 

қақпақшаларының пластикасы мен протездеуi, сол жақ қарыншаның 

пластикасы, кеуде қуысындағы қолқаға ота жасайды. 

Қантамыр хирургтерi отаның шамамен 100 түрiн жасайды, оның iшiнде 

қолқаның, ұйқы күре тамырының, шеткi және висцериалдық күре 



тамырларының iшперделiк бөлiмiнде, қолқа аневризмасының және шеткi күре 

тамырдың резекциясы сияқты күрделi оталары бар. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии» 

Вручинская Анастасия 10 «Е» сынып 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловска  

Я долго думала к кому пойти на работу, чтобы пройти практику «10 дней 

на предприятии». Мои родителя работают в больнице: мой папа работает 

водителем оборудованного реанимационного автомобиля, а мама главным 

врачом по лечебной работе. Но свою практику я решила пройти под 

руководством врача акушера-гинеколога Семисиновой Олеси Васильевны, 

чтобы поближе познакомиться с вопросами рождения ребенка. В течение 10 

дней я наблюдала за тем, как проходит день моего ментора и делала 

ежедневные заметки. 

Ежедневно в 8:45 я встречалась со своим ментором у входа в актовый зал 

на 2 этаже, где проводились утренние планерки, предварительно надев белый 

халат и чистую обувь, которую я приносила с собой. На планёрках обсуждались 

вопросы по поступившим пациентам в течение суток, оказанная им 

медицинская помощь, госпитализация и амбулаторное лечение. Дежурный врач 

отчитывался за состояние пациентов, находящихся в стационаре и в отделении 

интенсивной терапии. Фельдшер скорой помощи докладывал о количестве 

выполненных выездов, оказанной медицинской помощи, о пациентах, которым 

необходим осмотр участкового врача на дому. После планерки  я и ментор 

осуществляли обход. Обход каждый день был только в двух отделениях - это в 

родильном и гинекологическом. После ежедневного обхода начинаются часы 

приема пациентов в поликлинике, где ментор консультирует пациентов, 

составляет план их лечения, при необходимости выписывает направления на 

дополнительное обследование и заполняет медицинские карты. Обычно после 

обеда проводятся различные встречи, совещания, консилиумы. Все оставшееся 

время ментор работает с медицинской документацией. 

За 10 дней, которые я провела в больнице я поняла, что работа в больнице 

сложная, а профессия, которая напрямую связана с деторождением, является 



одной из самых сложных, так как ты несешь ответственность одновременно за 

жизнь двоих людей. 

   Я считаю, что данная практика очень полезна, ведь многие после 

поступления в ВУЗы и непродолжительного обучения, отказываются от 

выбранной профессии. Благодаря такому опыту, можно заранее подготовить и 

проверить себя, чтобы после окончания школы сделать правильный выбор 

счастливого будущего. 

 

   
 

   
 

  
 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии» 

Букирова Дана 8 «Д» сынып 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловск 

Как и все учащиеся НИШ ХБН г. Петропавловск я прошла практику 

«Возьми ребенка на работу». Мне очень понравилась сама идея этой практики, 

т.е. узнать насколько тяжело нашим родителям, родственникам на работе. Ведь 

большинство подростков считают, что их родители (родственники) ничего не 

делают на работе, и это пустая трата времени, но эта практика доказывает 

обратное. 

Я выполняла эту практику на работе у своей тети. Она работает главным 

специалистом (юристом) в Департаменте по контролю в сфере образования 

Северо-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Этот 

Департамент находится на улице Пушкина, дом 81. Всего в этом здании 5 

этажей, и на 2 этаже находится кабинет, где работает моя тетя. Там работает не 

только моя тетя, но и ее коллеги. Ее рабочий день начинается в 9.00 утра и 

заканчивается в 18.00 вечера. Работает она в кабинете №201 (приемная). Если 

пройти в этот кабинет, то мы увидим секретаря, а если пройти дальше, то мы 

увидим место, где работают моя тетя и ее коллеги. Они работают в очень 

чистом, тихом, удобном кабинете. У каждого сотрудника есть свой рабочий 

стол, где находится все, что необходимо для работы. Все они были очень добры 

и дружелюбны по отношению ко мне. 

В основном, эта работа связана с документацией в сфере образования, т.е. 

они имеют дело с организациями образования (со школами, с детскими садами 

и т.д.).  Я считаю, что эта работа будет интересна тем, кто любит тишину, 

путешествовать (т.к. моя тетя часто находится в командировке), работать в 

коллективе. Во время работы я совсем не уставала, так как я была 

заинтересована этим: заполняла некоторые документы, не особо значительную 

часть, т.к. это очень ответственная работа и в ней не допустимы ошибки.  



Я была очень рада пройти эту практику, т.к. раньше  не знала о ней, и для 

меня это было что-то новое, как и для всех остальных. Эти практики являются 

одной из особенностей НИШ, т.к. в других школах этого нет. Каждый из нас 

хочет побыстрее повзрослеть, благодаря этой практике, мы можем узнать то, 

что чувствует взрослый, ответственный человек, у которого есть любимое дело. 

Из этой практики я поняла, что наши родители (родственники) неспроста 

получают каждый месяц зарплату, ведь они каждый день с большим трудом 

выполняют свою работу. При этом они могли остаться дома со своими детьми и 

отдыхать целый день, но если они не будут работать, то не получат свою 

зарплату, так они лишаются возможности, купить что-то своим детям. И все, 

что сейчас у нас есть, это все благодаря родителям, которые работали каждую 

минуту, не теряя ни секунды. 

В целом, я считаю, что моя практика пошла мне на пользу, и я узнала, что 

такое заслуженный труд. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребенка на работу» 

Бегалинов Асылжан 8 «Д» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловска 

Ученики всех НИШ проходят такие практики, как “Две недели в ауле”, а 

также “Возьми ребенка на работу”. Так как я впервые проходила эту практику, 

сначала мне было немного страшно!  

По моему мнению, данная идея НИШ очень интересная и увлекательная. 

В начале планирования своей практики у меня был выбор: я могла пройти 

практику у своей мамы, тети, а также двоюродной сестры. Безусловно, я не 

хочу стать стоматологом, но все-таки я выбрала работу своей двоюродной 

сестры стоматолога. С малых лет я боялась посещать учреждения, где есть 

люди  в белых халатах, но страх переборола. В начале рабочего дня я 

ознакомилась с планом работы, меня познакомили с коллегами моей сестры. 

Пришел первый пациент, я помогала сестре вылечить ему зуб. В этот рабочий 

день пациентов было очень много, мне это даже понравилось! После того, как я 

прошла эту практику, обрела мотивацию больше работать, усердно стараться и 

идти к своей цели. Меня вдохновила аккуратность, ответственность сестры.   

Я убедилась, что это достаточно сложная, ответственная, скурпулезная 

работа. Но самое ценное – это благодарность пациентов. У моей сестры очень 

много клиентов в течение дня, это доказывает то, что она хороший специалист 

любимого дела! 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы он күн» 

Марат Тамирлан 9 «Н» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Назарбаев Зияткерлік мектебінде жыл сайын біз «Ата-ана жұмысындағы 

он күн» атты практикасын өтеміз. Өкінішке орай, оқушылардың көбі бұл 

практика олардың уақытын алады деп жүр, шындықты айтсам, менде сол 

оқушылардың қатарында болдым. Бірақ практиканы өту барысында менің ол 

туралы пікірім өзгерді. 

«Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасы баланың демалыс уақытын 

текке өткізеді», - осындай ой көбінесе ата-аналардың өзінде туады. Жалпы 

айтқанда, ойдың шын немесе жалған болуына бала өзі жауапты, яғни ол 

баланың болашақ мамандығын таңдауға көмек береді. Менің жеке пікірім 

туралы айтсақ, берілген практика баланың уақыты босқа келтірмейді. Оның 

себебі, баланың өзінің өмірлік тәжірибесін толтырады. Онымен бірге, бала өз 

ата-анасынын жұмысы жайлы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Оған 

қоссақ, практика баланы еңбек жасауға шақырады. Сонымен қатар, бұл 

практиканы бізге мектеп тапсырмаса біз жазғы демалысымызды текке 

ұйқтаумен өткізуші едік. 

Менің осы практикадағы мақсатым 10 күннін ішінде әжемнің жұмыстағы 

атқаратын міндеттерімен, жалпы емхана және оның ішіндегі НҚА-мен танысу, 

тіркеу орнының, травматолог, педиатрдің жұмыстарымен танысу болған. 

Мақсатқа қатысты міндеттерім: 

1. Ментордың жұмыстағы атқаратын міндеттерімен танысу. 

2. Солтүстік Қазақстан облысындағы балалар ауру емхана туралы ақпарат 

табу. 

3. Жалпы емханаларға қатысты НҚА- мен танысу. 

4. Тіркеу орнынының маңыздылығын және өзім медтіркеушінің орнында 

отыру. 

5. Травматолог мамандығымен танысу және травматологтық көмекші 

ретінде болу. 



6. Педиатр мамандығымен танысу және педиатрдың көмекші ретінде болу. 

Негізінен осы практика менің өмірлік тәжіриебиге көп үлес қосқан. 

Мысалға алсақ, травматологтың қасында болып, қандай жарақатты қалай емдеу 

керектігін, рентген арқылы қай жер жарақат алғанын байқауға үйрендім. 

Онымен бірге, педиатр дәрігері көмегімен мен баланың дәлірек бойын 

есептеуге және амбулаторлық картаны қалай толтыру керек екендігін біле 

алдым. Ең бастысы, мен коммуникативті және байланыс дағдыларын 

дамыттым. 

Қорытындай келе, мен осы практика арқылы әжемнің жұмыс орны, 

сонымен қатар, балалар емханасы маңызы, қызметі, рөлі туралы көп білдім. 

Осымен бірге, емханадағы қызмет ететін жұмыскерлердің жұмысымен терең 

танысып, жұмыстағы кездесетін қиындықтармен таныстым. Жалпы айтқанда өз 

уақытымды тиімді, пайдалы өткізгеніме сенімдімін. Осыған мен Назарбаев 

Зияткерлік мектебіне бізге «Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын 

тапсырған үшін өз алғысымды айтқым келеді. Осы практика арқылы біз жазғы 

демалысымыздың 10 күнін пайдамен өткіздік. 



    

      

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии» 

Баймагамбетова Аида 9 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления города Петропавловска  

В ходе прохождения практики я узнала много нового и интересного о 

работе моей мамы. Я познакомилась с людьми, работающими с ней, узнала об 

особенностях профессии индивидуального предпринимателя. Лично 

встретилась с довольно привычными, но интересными для меня ситуациями, 

которые возникают во время работы. 

Сейчас я бы хотела рассказать о нескольких случаях, на которых я 

заострила свое внимание. Во-первых, во время того, когда мы с мамой 

проверяли цены, я услышала диалог бабушки, которая не знала, какой сорт 

моцареллы (сыр) ей выбрать. Продавец уточнил допустимый для нее диапазон 

стоимости, а также цель использования, после чего быстро помог определиться 

с выбором. Я была очень удивлена, ведь выбор достаточно разнообразный, да и 

не каждый может найти подход к покупателю. В этот момент я осознала, что 

продавец должен не только вежливо улыбаться и брать деньги за товар, но и 

хорошо знать товар. 

Именно поэтому новому продавцу всегда первое время нужны поддержка 

и подсказки, то есть помощь опытного продавца. За время обучения продавцы 

знакомятся, сближаются и становятся «союзниками». 

Также я убедилась в том, что к каждому клиенту необходим подход. Есть 

разные покупатели, например, уставшие после работы, те, которые торопятся 

домой, есть покупатели, которые по какой-либо причине грубы и злы. 

Последние требуют особого подхода, а есть милые люди, которые могут 

терпеливо ждать своей очереди, спокойно проконсультироваться, а затем  

приобрести товар. Мне очень нравится этот тип людей, за все время 

прохождения практики я убедилась в том,  что и их большинство, чему я очень 

рада. Ведь после приятных и дружелюбных покупателей остается хорошее 

впечатление и настроение.  



Вот и прошли эти несколько дней знакомства с работой моей матери. По 

итогам прохождения практики у меня осталось много впечатлений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии родителей» 

Анофьянова А. 9 «F» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления города Петропавловска 

Во время прохождения данной практики я поняла, насколько важна 

профессия моей мамы.  

Мне были доверены такие поручения, как промыть раны пациенту, 

напоить его водой и лекарствами, а также измерить его пульс и давление. Не 

скажу, что это была невыполнимая задача для меня. Но если меня спросят: 

«Разобралась ли ты в том, что делала?». Я с точностью в сто процентов отвечу: 

«Нет». Я бы не смогла понять значение тех или иных цифр на манометре или 

же определить приемлемые показатели пульса для каждого человека, ведь как я 

убедилась из опыта, данная профессия требует особого подхода к каждому 

пациенту. Чтобы определить является ли нормой для человека артериальное 

давление со значением 140/80 или же 80/40, нужно точно знать, что такое 

гипертония и гипотония, а также с какими заболеваниями связаны эти два 

термина. 

Помимо этого, в ходе своей практики я столкнулась с одной из 

неотъемлемых отраслей хирургии - это технические изобретения. К примеру, 

аппарат искусственной вентиляции легких, кардиодатчики, дефибрилляторы, 

ларингоскопы.  По словам мамы, они могут функционировать в роли особо 

важных органов и заменять их во время операции. Говоря о замене функций тех 

или иных органов, самым значимым окажется аппарат искусственной 

вентиляции легких. Еще в начале 18 века данный вид техники не был известен 

миру, и по этой причине многие операции приводили к летальному исходу в 

связи с тем, что человек не может обеспечивать свой организм кислородом, 

находясь в бессознательном состоянии. Стоит ли говорить о том, что система 

наркоза стала применяться за 40 лет до изобретения ИВЛ (искусственная 

вентиляция легких), и на тот момент только храбрые и отважные люди могли 

лечь под нож. Заглянув в прошлое и проанализировав настоящее медицины, я 



пришла к выводу, что хирургия - это полноценная наука, требующая 

бдительности и профессионализма.  

В один из дней практики мама проводила электрокардиографию (ЭКГ), 

чтобы выявить наличие или отсутствие каких-либо патологий сердца. Данная 

аппаратура состоит из четырех датчиков, прикрепленных к запястьям и 

щиколоткам человека, а также шесть грудных отведений, которые 

прикрепляются к грудной поверхности человека. Далее экран аппарата 

воспроизводит результаты сканирования. Я считаю, что это верный способ 

охарактеризовать работоспособность сердечно-сосудистой системы, на основе 

механизма тех же самых датчиков и отведений, прикрепленных ктем областям, 

где пульс легче всего выявить. Таким образом, если бы технические 

изобретения, подобные этим, не был бы известны в нашем веке, а также если 

бы на земле не существовало людей, умеющих обращаться с данной техникой и 

применять ее в медицине, кто знает, в каком бы положении оказалось 

человечество.   

На шестой день практики я должна была напоить пациента водой и 

обработать трофические язвы, полученные вследствие варикозного расширения 

вен. Казалось бы, от меня требовалось дать человеку воды, словно маленькому 

ребенку. Поверьте, мне, что с этим заданием я бы справилась, но сильное 

волнение овладело мною, так как речь шла о тяжело больной, пожилой 

женщине, едва находившейся в сознании, перенесшей операцию по чистке и 

шунтированию сосудов. В ту минуту я поняла, насколько важна ментальная и 

духовная связь медсестры с пациентом, ведь от этого зависит человеческая 

жизнь. Тяжело определить, чего именно хочет пациент, находящийся в тяжелом 

состоянии, что определенно требует особой бдительности.  

Обработка ран была для меня еще одним испытанием. Я видела, как мама 

с легкостью без каких-либо усилий и душевных колебаний, обрабатывала раны 

одну за другой, учитывая то, что это были язвы, вызванные варикозным 

расширением вен. Я наблюдала за ней и думала: «Насколько все-таки нужно 

быть морально сильным человеком, чтобы обрабатывать открытые раны?». 

Обрабатывая все те же раны, в моей  голове вертелась одна лишь мысль: нужно 



быть предельно аккуратной, чтобы не навредить. Мне было интересно, как себя 

чувствует мама, присутствуя на настоящей операции.  В тот самый момент, 

когда человек находится на грани жизни и смерти.  

В последующие дни я пробовала вести журнал учета лекарств, что тоже 

стало нелегкой задачей для меня. Большое количество препаратов, имеющих до 

боли схожие названия, но при этом оздействующие на различные области,  

вводило меня в заблуждение. И все же выполнение этих обязанностей является 

неотъемлемой частью профессии медсестры анестезиолога.  

По завершению своей десятидневной практики я по- новому взглянула на 

профессию своей мамы, теперь же я восхищаюсь тем, чему она посвятила свою 

жизнь. А также я пришла к выводу, что работники медицины являются 

могущественными людьми в прямом смысле этого слова, ведь им 

предоставлена возможность управлять жизнью человека. И от осознания того, 

что эти люди могут и хотят спасти, сохранить жизни на этой Земле, появляется 

желание гордиться тем, что моя мама аждый день совершает благие дела.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии у родителей» 

 Соболева Владислава 10 «G» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико – биологического направления г. Петропавловск 

Начало моего лета обещало быть очень интересным и увлекательным, 

потому что с 1 июня я начала ходить на работу к своему дяде Анатолию. Я 

проходила практику «10 дней на предприятии у родителей». Мой дядя работает 

заместителем директора в ИП «Жунусов Б.Н.».   

Мое первое впечатление о работе завода было хорошим. Все рабочие 

казались мне очень простыми и добрыми людьми. Они могли с легкостью 

объяснить, что мне нужно делать, как это делать и самое главное для чего. Я 

заметила, что многие сотрудники интересовались мной (кто я такая, где я учусь 

и зачем пришла на завод). А услышав о том, что я прохожу практику «10 дней 

на предприятии» и учусь в Назарбаев Интеллектуальной школе, многие были 

удивлены и одновременно восхищены. Одна женщина сказала, что школа 

делает правильно, создавая такие проекты, позволяющие детям узнавать что-то 

новое, пробуя себя в разных сферах и профессиях.  

Больше всего меня удивило отношение директора ИП к работе и к своему 

делу. Боштай Жунусов – это очень ответственный и строгий человек. Он 

абсолютно точно доверяет своим сотрудникам и создает все необходимые 

условия для работы и продвижения своего бизнеса. Думаю, что именно таким 

должен быть настоящий руководитель.  

Несмотря на сложность работы, все рабочие постоянно улыбаются и 

шутят между собой. У этого коллектива всегда хорошее настроение и отличный 

командный дух. Наверное, одной из причин является еженедельное собрание, 

для подготовки которого мой дядя (Миша) каждую пятницу готовит вкусный 

обед и накрывает стол, за которым все работники кушают и обсуждают 

продвижение своего дела. Мне даже удалось посетить такое мероприятие в 

один из дней моей практики.  Дядя Толя сказал, что это традиция, которую они 

не нарушали с 2016 года. По-моему, это очень классно!  



Я знаю, что в нашей стране созданы все необходимые условия для 

создания таких индивидуальных предпринимательств, которые зачастую 

пользуются огромным спросом среди рабочих. Думаю, что ИП способствуют 

развитию экономики Республики Казахстан. Они обеспечивают работой сотни 

тысяч человек и дают возможность зарабатывать деньги людям без 

юридического образования. 

Я очень благодарна школе и ИП «Жунусов Б.Н.» за эти интересные и 

безусловно полезные для меня 10 дней на предприятии. Я рада, что получила 

опыт в сфере производства и узнала много нового о строительстве домов, а 

именно о том, как производят материалы для их постройки. Надеюсь, что в 

будущем это поможет мне при выборе профессии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе 

«10 дней на предприятии у родителей» 

Швец Сергей 10 «Н» класс 

Назарбаев интеллектуальная школа 

 химико – биологического направления г. Петропавловска 

 

Мир — это большая стройка.  Каждый день где-либо сносится одно здание 

и строится другое. Для того, чтобы снести здание, потребуется гораздо меньше 

времени, чем для того, чтобы его построить. Поэтому существует такая 

профессия, как строитель. 

Строительство – одно из древнейших занятий человека. Древним людям, 

если рядом не было никаких пещер, приходилось строить себе небольшие 

хижины, чтобы переждать холодную ночь, укрыться от насекомых или 

хищников. Позже люди стали проявлять творческий подход к строительству. 

Так в древнем Египте, люди без техники, благодаря одной лишь только рабочей 

силе, огромным затратам, знаниям и умениям египетских архитекторов и 

строителей смогли построить колоссальные сооружения, сохранившиеся до сих 

пор. Мастерство строителей может подтвердить еще и то, что иногда им 

приходится работать без страховки. Вспомнить хотя бы фотографию со 

строительства Рокфеллер-центра в Манхэттене, когда рабочие на гигантской 

высоте спокойно наслаждаются обеденным перерывом. И дело не в том, 

постановочное это фото или нет, а в том, что это было обычно для того времени 

– страховки  у строителей нет. 

К сожалению, в наше время все гонятся за сверхприбылью и забывают о 

нормах и стандартах, сдавая здания в короткие сроки, ссылаясь на новые 

методы строительства. И все бы ничего, да только такие здания еще без 

жильцов, а уже требуют капитального ремонта или снесения.  

Но сколько бы лет не прошло, всегда будут такие строители, которые 

выполняют свою работу качественно, соблюдая основные законы геометрии, 

нормы и стандарты. И такие работники будут на первом месте, ведь их труд 



всегда будет нужен, и без работы они никогда не останутся. Вот такие люди с 

гордостью могут называться строители. 

Подводя итоги, я могу, выделить некоторые  положительные аспекты 

профессии моего ментора. Во-первых, довольно высокая оплата труда. Как 

правило, любая работа строительных специалистов оценивается исходя из 

установленных норм, которые порой бывают довольно высокими. Во-вторых, 

перспектива развития в профессии. В-третьих, свободный график занятости. 

Возможно, в будущем я выберу путь строителя. 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии родителей» 

Шаймерденова Толганай 11 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления 

города Петропавловска 

Социальная практика «10 дней на предприятии родителей» — это 

отличная возможность узнать больше о профессии своих родных, понять в чем 

именно они заинтересованы и почему выбрали этот путь. Кроме этого, данная 

практика является хорошим шансом для расширения кругозора знаний летом. В 

это время каждый может открыть что-то новое для себя, работая вместе со 

своими близкими. Также данный вид деятельности помогает понять роль 

предприятия в жизни общества, что является немаловажным в любой 

профессии. Любой труд человека должен приносить пользу не только ему 

самому, но и всем окружающим. Только такие профессии действительно 

являются необходимыми для людей, некоторые спасают жизни, учат открывать 

что-нибудь новое или просто облегчают нашу жизнь. Поэтому я считаю, что 

при выборе нашей профессии мы должны задумываться, будет ли полезна наша 

работа, наш труд для окружающих? Только так человек сможет сделать 

правильный выбор и внести свою частичку в развитие общества. Проведя 10 

дней на предприятии, я научилась ухаживать за лошадьми, ведь это очень 

интересно. Хотелось бы отметить то, что иногда человек может ошибиться с 

выбором профессии, жалея  всю свою жизнь об этом. Я полностью согласна с 

тем, что нужно выбирать такую профессию, которая будет интересна нам, 

только так каждый из нас сможет с ответственностью выполнять все свои 

обязанности. На примере папы я смогла доказать это, теперь я понимаю, 

почему он выбрал именно эту профессию и посвятил ей много лет. С детства 

папа увлекся лошадьми и, благодаря своему упорству и стараниям, обучил 

много чемпионов.   Я думаю, что эта практика научила меня всегда двигаться к 

своей цели. Благодаря труду родителей, я поняла, что нужно всегда стараться, 

только тогда ты добьешься своего. Как я знаю, что главной целью прохождения 

социальных практик «10 дней на предприятии родителей» является привитие 

трудолюбия, уважения к труду и лучшего представления о той или иной работе 



при выборе собственной профессии в будущем. Я полностью с этим согласна, 

так как пройдя ее, полностью в этом убедилась.  Думаю, что к окончанию 

учебы в школе я смогу определиться с выбором профессии, опираясь на знания 

и опыт, полученные во время прохождения практики. Что касается привития 

трудолюбия и уважения к труду у учащихся, то, думаю, это действительно 

поможет нашему обществу в воспитании умного, трудолюбивого поколения 

страны. Во время прохождения практики я очень старалась и всегда хотела чем-

нибудь помочь. Мне было интересно делать что-то новое, учиться, 

совершенствовать свои знания. Мы должны уметь делать все, и это 

действительно может пригодиться нам на жизненном пути. Главное не 

лениться, не тратить попусту свое время, а всегда стараться. Сейчас не все 

ценят труд человека, в частности молодежь, но такие практики прививают к 

нам уважение к труду и трудолюбие. 

Таким образом, социальная практика «10 дней на предприятии родителей» 

открыла для меня много интересного, теперь я понимаю, что любая профессия 

занимает неотъемлемую часть в жизни нашего общего. Наша задача – выбрать 

дело всей жизни для того, чтобы в будущем с ответственностью выполнять все 

свои обязанности, принося пользу обществу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии родителей» 

Пшембаева Салтанат 11 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления 

города Петропавловска 

В Казахстане на сегодняшний день насчитывается более 10000 

населенных пунктов, которые в простонародье называют «аул». Многие люди 

думают стереотипами, что в данных местах люди живут без выхода в 

глобальную сеть, необходимых благ, но на самом деле, благодаря развитию 

нашей экономики, жизнь во многих селах мало чем отличается от городской. 

Для многих это кажется невообразимым, но практика «2 апта ауылда» помогает 

осознать многим городским студентам, что же такое по-настоящему жить в 

ауле. 

На протяжении данной практики у меня не возникло больших трудностей 

с выполнением небольших заданий, но некоторые вещи приходилось делать 

впервые. Например, шить корпе, топить баню, так как прежде я жила со 

старшими братьями, которые занимались данной работой по дому. Бытует 

мнение о том, что жить в деревне гораздо проще и легче, но на самом деле 

именно сейчас я поняла, сколько дел успевают деревенские люди. Говорят: 

«Кто рано встает-тому Бог подает». Так большинство сельских жителей  встает 

в 6 утра, чтобы успеть сделать все за один день. Во многих делах меня 

курировала и объясняла моя мама.  

Часы, проведенные в нашем огороде, бесценны. В прошлые года мы  

нанимали людей для уборки в огороде, а мне оставалось только полить 

растения с помощью шланга, но в этом году я проявила инициативу и решила 

взять ответственность за огород полностью на себя. Для меня данная затея была 

немного утомительной, но со временем мне даже понравилось, особенно 

собирать вишню, смородину, клубнику, которая по размерам напоминает 

яблоки. Но самая вкусная часть — это приготовление варенья. Мама делает его 

по особой методике. Раньше моя бабушка сахарила ягоды и лишь потом варила 

его, но сейчас мама клубничное или малиновое варенье делать с помощью 

блендера. Получается очень вкусно. 



 Шитье корпе было самой утомительной частью моей практики, так как за 

несколько дней до этого произошел инцидент: наша электрическая машинка 

сломалась, поэтому мне пришлось достать из подвала старую ручную швейную 

машинку, которую я видела только в фильмах. Есои честно признаться, то это 

было немного трудновато: сложнее всего было настроить оборудование. 

Несмотря на это, сейчас я с легкостью справляюсь с этим заданием. С 

уверенностью могу сказать, что навыки шитья усвоила хрошо.  

Таким образом, проживание в деревне является не такой страшной затеей, 

как многие думают. Но в нашей стране есть и поселки, в которых нет ни 

образовательных учреждений, ни электричества, ни воды, никаких 

необходимых благ. Мы как будущее нашей страны, студенты нашей 

прекрасной школы, должны взять во внимание этот факт. Ведь именно, 

благодаря развитию аулов, мы занимем лидирующие места в СНГ по 

выращиванию зерновых культур. Надеюсь, что молодежь не будет 

игнорировать данный факт и будет приезжать в аулы трудоустраиваться. 
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Эссе «10 күн ата-ана жұмысында»  

Кулакбаева Салима 9 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

19 жасымда колледжге түсе алмадым: мен 

кедей отбасынан болдым. Ақшамыз болмады, 

сондықтан кітапханаға барып жүрдім. Аптасына үш 

күн мен кітап оқыдым. 27 жасымда универститет 

орнына мен кітапхананы бітірдім.  

Рэй Брэбери 

 

Практиканы өту барысында менің кітапханаға деген ойым өзгерді. 

Кітапхана – ол жай ғана ескі кітаптар шаң сөрелерде жататын орын ғана емес. 

Ол – жаңа әлемнің кілті. Кітапханада қаншалықты көп қазынаның сақталғанын 

кітапханашылардың өздері де түсіне бермейді. Кітап оқудың және кітапханашы 

болудың қаншалықты қызық әрі пайдалы екені таңқалдырады. 

Кітапхананшы болудың ең бірінші жақсы жағы ол кітап оқуға 

мүмкіндіктің болуы. Ал оны оқудың пайдасы қаншалықты зор екені бәріне аян. 

Кітап оқу барысында балатын білімді еш ұстаз бере алмайды.  Жазушы өзінің 

өмірлік тәжірбиесімен кітапта бөліседі. Адамдар кітапта жазылған 

қорытындыға келу үшін талай жылдар, кейде тіпті бар ғұмырын арнайды. Ал 

оқырманға оны дайын күйінде қағаз бетінде береді, оны бар болғаны жұту ғана 

қалады. Жазушылар өз шығармаларында өздерінің көргенін, сезгенін және 

ойлағанын  жазады. Кітап оқу арқылы біз жазушымен байланыса аламыз және 

оның ойларын түсінеміз. Жазушы өз кітабында өз заманын ситпаттайды. Демек 

кітап, ол уақыт машинасы сияқты бізді басқа жерге, әрі кезеңге тасымалдай 

алады. Осылайша, біздің ойлау қабілетіміз дами, өрісіміз кеңи түседі. Кітап оқу 

барысында өзімізден басқа адамның өмірін сүру арқылы басқа адамдардың 

эмоцияларын түсіне аламыз.  



Кітапханада әртүрлі энциклопедиялар, белгілі бір тақырыптағы кітаптар, 

адамдарға тілін дамытып, өзін-өзі жетілдіруге мүмкіндік береді. Демек, ол кез-

келген уақытта өзін-өзі дамытып жаңа нәрселер үйрене алады. 

Бұрын кітапханашы жұмысы тым қызықсыз деп ойлайтын едім. Бірақ ол 

олай емес екен. Ешқандай жұмыс қызықсыз емес. Ең бастысы адамның өз 

жасаған ісін жақсы көруі. Мысалы кітапханашы кітап оқуды жақсы көреді және 

де басқа кітап сүйер қауыммен жұмысының арқасында жақын бола алады. Осы 

практиканың арқасында мен кітап оқитын адамдардың жанында болдым. 

Шынымен де олардың ойлауы өзгеше екен! 

 

    

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы он күн» 

Алхабай Бақгелді 10 «D» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

«Еңбегіне қарай — құрмет, 

                                                                                                                             Жасына қарай — ізет.» 

Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеу адамға пайдалы. Сонымен қатар 

уақытты босқа кетірмей, пайдалы нәрсеге жұмсаймын. Үйде жай отырғанша, 

жұмысқа барып ақша табу артығырақ. Жаз уақытында жасөспірімдердің еңбек 

етіп, қаражат табуы қазіргі уақытта өзекті мәселе болып тұр. 

Осы жазда мен практиканы анамның жұмысында өткіздім. Ол маған оң 

әсер етті. Оның пайдасы аз емес. Біріншіден, мен тауарлардың сапасын 

ажырата білемін. Екіншіден, киімдердің өздеріне сай бағаларын да айыра 

аламын. Бұл болашақта қажет екеніне күмәнім жоқ, себебі сапалы, әрі бағасы 

өзіне сай затты таңдап алу әркімнің қолынан келе бермейді. Үшіншіден, 

адамдармен тез тіл табысып кете аламын. Мысалға, көрші сатушылармен 

немесе сатып алушылармен сөйлесіп, достасып кете аламын. Яғни, бұл жұмыс 

адамдарды байланыстырады. Төртіншіден, бұл болашақта өте қажет   болып 

қалуы мүмкін. Мысалға, тезірек ақша табу керек болса, уақытша сатушы болып 

жұмыс істеуге болады. Бесіншіден, өзімнің сөйлесу дағдымды байыта аламын. 

Ол басқалармен араласқанда жақсарады. Сонымен қатар жаз уақытындағы  

еңбек ету арқылы өзіңнің күнделікті уақытыңды біркелкі қалыпқа келтіре 

аласың, өйткені сен түрлі істерді жасау үшін өз күніңді жоспарлайсың да, 

уақытыңды үнемді қолдана аласың.  

Әрине, күні бойы шілденің шіліңгір ыстығында жұмыс істегеннен кейін 

шаршаймын, бірақ бекерден емес. Кешке демалуға да уақыт жеткілікті. 

Жаз уақытындағы демалыс бізге тек босқа үйде жатып, ештеңе істеу үшін 

емес, сонымен қатар жан-жақты даму үшін берілген. Дәл осы практика арқылы 

жеткіншектер өмірдің бір тұсын, дәлірек жұмыстың не екенін, ақшаны табудың 

көзін тани бастайды. Бұл практиканы  өту мен үшін өте пайдалы болды.  



Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой 

 Бес асыл іс көнсеңіз, -деп қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы тегін 

айтпаған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе 

«Ата-ана жұмысындағы бір күн» 

Құсайын Олжас 7 «B» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

Мен Құсайын Олжас жиырма тоғызыншы мамырда «Ата-ана 

жұмысындағы бір күн» жазғы әлеуметтік тәжірибесін өттім. Бұл жобаның 

басты мақсаты- баланың кәсіби ниетін қалыптастыру болып табылады. Сондай-

ақ мұндай  жобалар жастарға болашақта табысты зерттеулердің маңыздылығын 

түсінуге, болашақта жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге қажетті білімдер мен 

дағдыларды игеруге, табысты жұмыс істеу үшін қандай қасиеттерді қажет 

ететінін түсінуге көмектеседі. 

Менің көзқарасым бойынша, бұл тәжірибе оқушының бойындағы  

ұлттық-мәдени құндылықтарды, ұлттық менталитетті, елге деген адалдық 

мақтаныш сезімдерін тәрбиелеп, қоғамнның мүдделерін құрметтеуді дамытады. 

Осы жобаны өтуге менің әкем көмектесті, яғни мен Солтүстік Қазақстан 

облысының Явленка ауылында өттім. Менің әкем «Қазақстан Республикасы 

ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 

инспекция комитетінің Есіл аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік 

мекемесінде жұмыс атқарады. Осы жоба арқасында жақсы жұмыс атқардым деп 

ойлаймын және жұмыс істеу қандай қиын екенін біле ғана қоймай, агрономия 

саласы туралы түсінік алдым. Мен зиянкестер мен өсімдік аурулармен күрес, 

Солтүстік Қазақстандағы негізгі арамшөптермен таныстым. Сосын ауыл 

шаруашылық макарон цехында болдым, сол жерде дақылдарды жинайтын 

комбайн мен  басқа құрылғыларды көре ғана қоймай, олардың қолдану үшін 

сілтеме алдым. Мен осы  тәжірибені  абыроймен атқардым деп айта аламын, 

өйткені агроном маманның барлық жұмысын орындауға тырысқан 

болатынмын. 

Қорытындылай келе, мен «Ата-ана жұмысындағы бір күн» атты жазғы 

әлеуметтік практикасын өттім. Осы практиканы өткеннен кейін мен алдын ала 

қойған мақсатыма жеттім, ол әкемнің саласы, яғни агроном саласындағы 



қажетті білім мен дағдыларды игеру болды. Осы жоба мен үшін маңызды 

болды, себебі мен өзім үшім құнды, болашаққа керекті тәжірибе алғаныма мен 

зияткерлік мектебіме разымын, себебі бұл жоба менің болашақта таңдайтын 

мамандығыма жақсы әсер ететініне толық сенімдімін. 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы он күн» 

Сейтимова Индира 11 «B» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

«Ата-ана жұмысындағы он күн» атты әлеуметтік тәжірибесін анам- 

Сейтимова Айнагуль Сагынтаевнаның  жұмыс атқаратын орнында өттім. Менің 

анам Ақжар ауданы, Кеңащы негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Оқу 

жылының аяқталуына байланысты, ауыл мектебіндегі оқушылар жазғы 

лагерьде демалып, білім алады. Сонымен қатар, жыл бойы оқушыларға қиынға 

соққан пәндер бойынша түзету жұмыстары жүргізіледі. Менторым алғашқы 

күннен бастап жұмысымның алға басуына өз үлесін қосуға барынша тырысты. 

Ол үшін оқушылармен тезірек тіл табысу үшін кеңестер беріп, бар мән жаймен 

таныстырды. Қауіпсіздік техникасын ұстану керектігін мәлім етті. Лагерьде 

балалармен жемісті уақыт өткізу үшін арнайы жоспар құрылып, бар жұмыстар 

оған сәйкес тиянақты өтті деп ойлаймын. 

Лагерьге 1-4 сынып аралығындағы оқушылар, ал түзету жұмыстарына 5-8 

сынып оқушылары қатысты.  Ментормен бірлесе отыра, оқушылармен әр түрлі 

дамытатын, әрі қызықты ойындар, түрлі сайыстар өткіздім. Оқушылар 

өздерінің қызыққан бейнелерімен, жаңалыққа деген құлшыныстарын алғашқы 

күннен бастап танытты. НЗМ-дегі сияқты сабақты жүргізу техникасын, яғни, 

топтық жұмыс, уақытты бақылау сияқты техникаларын ұстануға тырыстым. 

Менің ойымша, оқушыларға осындай түрде жұмыс істеу пайдалы болды, себебі 

олар өздерінің ұйымшылдық қасиеттерін сынға ала білді. Балалармен тез тіл 

табысып кеткенім сондай, олар маған өздерінің болашақтары жайлы айтып, 

көбі шет тілдерге деген қызығушылықтары бар екегдігін айтып кетті. Осыған 

орай, балалармен тілдік активитилер, ойындар өткізілді. 

«Спорт- денсаулық кепілі» демекші, оқушылардың физикалық дамуына 

да үлкен көңіл бөле білдік. Ментормен мектеп жаттықтырушысының 

қатысуымен балаларға арналған түрлі ойындар өткізілді. Оқушылардың дендері 

сау, әрі жеңілмейтін қайраттарының бар екендігіне көзім жетті. Балалардың 



шығармашылық қасиеттерін де тысқары ұстаған емеспіз. Алғашқы күнде 

шығармашылық кеш өткіздік. Осы шығармашылық кеште олар өздерінің 

бақтарын сынап, түрлі өнерлерін паш етті.  

Астана күніне орай тәрбие сағатында балалар өз ойларымен бөлісіп, сурет 

салу арқылы өз көзқарастарын қорытындылады. Осы іс-шара секілді мақал-

мәтелдер, жұмбақтар сайысы да өткізілді. Ең басты мақсат- балалардың 

патриоттық сезімдерін ояту болды.  

Қорытындылай келе, «Ата-ана жұмысындағы он күн» атты әлеуметтік 

тәжірибесін өту арқылы ұстаз болу қиын екендігін түсіндім. Өзімді тек қана 

мұғалім ретінде ғана емес, сондай-ақ ұйымдастырушы ретінде де сынадым. 

Түйгенім: кез келген ортада, қандай маман болмасын, ең бастысы тіл табыса 

білу керек. Тәжірибе тек қана биіктерге шыңдайды, және сол үшін әр адам өз 

жұмысына деген қызығушылығын танытып, одан үлкен әсер алуы тиіс. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы бір күн» 

Кашенова Айгерим  8 «А»  

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Балабақша мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту функциясымен 

айналысады. Бұл мемлекеттік мекеме. Аймақтағы мектепке дейінгі жастағы 

балаларды қамтиды. Балабақшада 14 топ бар. Олардың жас ерекшеліктері 

әртүрлі, 2 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар. Оқыту мен тәрбие жүйесі 

балалардың жас ерекшеліктеріне сай құрылған. Мен тәжірибе алуға келгенде, 

балалармен бірге дене шынықтыру, музыка, хореошрафия сабақтарына 

қатыстым. Барлық режимдік сәттерінде болдым. Бұл ұжымда жоғары деңгейлі 

мамандар жұмыс істейді: мейірімді жанашыр, білімді. Жұмыс барысында 

олардың балаларға деген қамқорлығын байқадым. Мен екінші сәбилер тобында 

практиканы өту себебінен, тәрбиешілердің оларға деген ерекше қарым-

қатынасы байқалады. Бөбекжайдың алаңында ағаштар, әдемі гүлдер, әртүрлі 

көкөністер өседі. Аспаздар осы көкөністерді пайдаланып, балаларға тамақ 

пісіреді. Алайда балаларға арналған әртүрлі ойыншық мүсіндері, спорт 

инвентарьлары бар. 

Мамандығы орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып табылатын менің 

менторым «Арман» бөбекжайында әртүрлі жастағы балаларға орыс тілі мен 

әдебиетінен сабақ беріп, оларды мектепке дайындайды. Оларға тақпақтар, 

өлендер, ертегілер үйретеді. Содан кейін, режим бойынша балалар түскі ұйқыға 

жатуы керек. Даладан келген соң, менің менторым, яғни анам балаларды 

ертеңгілікке дайындай бастады оларға тақпақтар жаттатқызып ән айтқызды.  

Мен қызықты ертеңгілікті тамашаладым. Қорытындылай келе, мен «Ата ана 

жұмысында бір күн» практикасы арқылы бөбекжайдағы жұмыс туралы біліп 

қайттым. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии у родителей» 

Любых Анастасия   11 «Е» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления г.Петропавловск 

Практику я проходила у мамы на работе. Для начала мне хотелось бы 

сказать, что я не умею готовить. Некоторые блюда я готовлю, но не с такой 

скоростью и не в таких количествах, как это требует кухня на маминой работе. 

Если смотреть с точки зрения навыков, то я с уверенностью могут сказать, что 

мне потребовалось каких-то 4дня для того, чтобы картошка и морковь в моих 

руках чистилась в два раза быстрее. Мамины коллеги дали советы, как 

правильно солить блюда, потому что я этого катастрофически боялась. А также  

теперь я с лёгкостью могу печь запеканку и готовить плов.  

Чтобы влиться в коллектив тоже потребовались мои навыки 

коммуникации. Хотя они сразу, если можно так сказать, приняли меня в 

коллектив, я не хотела подвести свою маму. У меня включился режим "турбо", 

и я старалась равняться на профессионалов. В перерывах между работой мне 

удалось пообщаться с опекаемыми, для меня это было страшно, но затем я уже 

подружилась с каждым. В очередной раз убедилась, что человек с 

инвалидностью, например, дедушка Федя, который ведёт себя так, как будто бы 

ему 5 лет, требует особого ухода и внимания. Они очень открытые люди, 

помогая и тебе смотреть на этот мир иначе. Своим позитивом они научили меня 

действительно радоваться мелочам и ценить то, что имеешь. Но самый главный 

вывод сделал сама. За эти дни я поняла, какая трудная и напряженная у мамы 

работа. Ей нужно не только найти общий язык с коллективом, но и с другими 

сотрудниками администрации, так как именно она контактирует с ними лично. 

После данной практики я ещё больше начала уважать маму. Посмотрев на эти 

громадные баки, поварешки, печи и плиты, мне стало страшно, что она каждый 

день находится в опасности, что что-то может упасть, она может обжечься и 

т.д. Ведь никто не застрахован от этого. После практики я начала иначе 

относиться к маме: стала более внимательной по отношению к ней. Я думаю, 



что я достигла самой главной цели данной практики: начала уважать ещё 

больше труд не только своих родителей, но и других людей.        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ата- ана жұмысындағы 10 күн» эссе 

 Искакова Томирис 9 «G» сынып 

Петропавл қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Күнделікті алдымызда тұрған өнімдер біздің дастарханымызға жеткенше 

қаншама адамның қолынан өтіп, түрлі үрдістерден өтетіндігі барлығымызға 

мәлім. Бұл тақырып мені бала кезімнен қызықтыратын. Бақытыма орай, «Ата – 

ана жұмысындағы он күн» әлеуметтік практикасының арқасында осындай 

үрдістің тікелей қатысушысы болдым.  

Биылғы жылы мен ТОО “Молсервис” зауытында «Ата – ана 

жұмысындағы он күн» әлеуметтік практикасын өттім. Сол кезде зауыттың 

директоры Чепурко Сергей Дмитриевичпен таныстым. Ол зауыттың тарихымен 

таныстырды.  Цех 1994 жылы ашылып, 24 жыл жұмыс істеп жатқан үлкен 

тарихы бар мекемені аралап, танысудың өзіне біраз уақыт керек.  Осында азық -

түліктің 15 түрі шығарылады екен. Олар барлық еліміздің тұрғындарына 

танымал «Настасья» витаминдер қосылған сүті, “Бифилюкс” айраны, 

“Любительское” майы, йод қосылған айран, майлылығы 4% «Ряженка» айраны, 

тәтті ряженка, биоряженка, қаймақ және т.б.  

Мен лаборант болып жұмыс атқардым. Лаборанттың қызметі сүтті 

қабылдап, оған баға қойып, кәсіпорындарға үйлестіру. Егер 2 әртүрлі сүт келсе, 

лаборанттар өздері сүтті аралыстырады. Сүт келгеннен кейін лаборанттың 

мақсаты оның температурасы мен тығыздығын өлшеу, содан кейін май 

мазмұнын анықтау және де қышқылдығын, ыстыққа төзімділігін, тазалығын, 

аққуыздың болуын тексеру. Сүт тексерілгеннен кейін цехқа жіберіледі. Бірақ 

міндеттірім онымен шектелмей, цехтың тазалығын бақылап, өндірістің 

жұмысын қадағалау да менің қызметімнің бірі болды.  

10 күн бойы менің менторым лаборанттардың меңгерушісі Елена 

Алексеевна болды. Ол жақсы ментор бола алды, әрдайым көмегін аямай 

қасымнан табылды.  

Бұл өндірістің тағы бір қызықты жағы -  көптеген аудандармен жұмыс жасауы. 

Мысалы, Тайынша ауданы, Ақмола ауданы, Есіл ауданы, Шортанды ауданы 

және тағы басқа. Лаборанттар сонымен қатар, технология журналын жүргізеді, 



сол журналда жұмыс барысын, өндіріс үдерістерін белгілеп отырады. 

Лаборантар ауысыммен жұмыс атқарады. Жұмыс күні 8:00-ден басталып, 

өнімнің өндірілуіне дейін жүреді. Зауытта шығарылған өнімдер Петропавл, 

Астана, Қарағанды, Рудный, Көкшетау қалаларына жеткізіледі.  

 Лаборант болып жұмыс істеу үшін, адам химия пәнін жақсы білуімен қатар, ол 

жауапты, білімді, сауатты болу қажет және адамдармен қарым-қатынас жасай 

білуі де маңызды.  

     Жаз кезінде сүт тез ашып кетуі мүмкін, ал қыс кезінде тез суып, қатып 

қалуы ықтимал, сондықтан лаборантқа үлкен жүк артылады. Тағы байқағаным 

бұл өндірісте ең бастысы тазалық, қолдың тазалығы, киімнің тазалығы, себебі 

өнімдер халыққа таратылады. Тазалық сақталмаса, әртүрлі аурулар пайда 

болады және зауытта көптеген қиындықтар туындауы мүмкін.  

Осы аталған он  күн мен үшін өте маңызды болды десем артық болмас,  мен сүт 

пен тәтті қатық жасауды үйрендім. Адамдармен қарым-қатынас жасап, өзімді 

үлкен ұжымның маңызды мүшесі ретінде сезіндім.   

Маған әртүрлі зауыттарға бару қатты ұнайды, себебі бұл өте қызықты. 

“Богатырский продукт” зауытында да болдым. Сыныптастарыммен бірге 

жұмыс үрдісін бақыладық. Тағамға қолданылған өнімдердің қалай жасалуын 

қадағалау өте қызық. Бұл практиканың арқасында өнімдер қайдан пайда 

болатынын түсіндім, адамдар қандай еңбек сіңіргенін байқадым. Әр тағамды 

біздің дастарханға сапалы түрде жеткізу үшін қаншама адам адал еңбек етеді.   

    

 

 

 

       

 



     

   

 

 

 

 

 

 



«Ата- ана жұмысындағы 10 күн» эссе 

Даиршина Диляра 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Оқу жылы аяқталып, көптен күткен жазғы демалысымыз да келіп қалды. 

Өзімнің жазғы «Ата – ана жұмысындағы он күн» әлеуметтік практикасын 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің СҚО ДСБ «№2 қалалық емхана» 

ШМҚ КМК-да өткіздім.  

Бұл емхана 1999 жылдан бері жұмыс істеп, әлі күнге дейін қаламыздың 

тұрғындарын өз қызметімен қуантып келеді. Сонымен қатар қаламыздың бұл 

емханасы еліміздің еңбегі сіңген емхаларының қатарына кіреді. Сондықтан да, 

бұл мекемеде практиканы өту мен үшін үлкен құрмет болып табылды. 

СҚО әкімдігінің СҚО ДСБ №2 қалалық емхана ШМҚ КМК-да тәтем бас 

мейірбике болып жұмыс істейді. Бас медбике деп тәжірибелі және жұмысты 

ұйымдастыра білетін қабілеті бар қызметкерлерді атайды. Олар бас дәрігердің 

тікелей басшылығымен жұмыс істейді. 

Бір жақтан мейірбике жұмысы жеңіл болып көрінсе де, шындығында 

олардың міндеттері қиын және көп еңбекті талап етеді.  

Олардың басты міндеттері жұмыс барысын оңтайлы ұйымдастыру, орта 

және кіші медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыру, сонымен қатар 

олардың жұмыстарына бақылау жасау және ауруханаларда дәрілердің дұрыс 

сақталуын және олардың есеп-шығындарын қадағалау болып табылады. Бұны 

мен тәжірбиені өту барысында, емханада тәңертеннен кешке дейін жұмыс 

істеп, көп тер төкеннен кейін ғана түсіндім. 

Негізінен медицина саласында қызмет ететін адамдардың еңбегін 

бағалауымыз керек. Бұны мен «Ата – ана жұмысындағы он күн» практикасын 

өткеннен кейін ұғындым. Себебі, олар күнделікті миллиондаған адамдардың 

өмірлерін сақтап, біздің денсаулығымыздың жағдайына жауап береді. Балалық 

шағымнан мен медицина саласында жұмыс істеп, адамдарға көмектесіп, 

олардың өмірлерін сақтап қалуды армандадым. «Арман адамға қанат бітіреді» 

деп тегін айтпайды ғой дана халық. Осы емханада практиканы өткеннен кейін 



мені дәрігер мамандығы қатты қызықтырды, өзімнің болашақта қай 

мамандықта таңдайтынымды енді білемін. 

«Ата – ана жұмысындағы он күн» практикасын өткеннен кейін мен әр 

мамандықтың өз ерекшелігі бар екенін және жұмыс сырттан жеңіл болып 

көрінгенімен, үлкен еңбекті талап ететіндігін түсіндім. Бұл практика мені 

жауапты, ықтиятты, шыдамды, әдепті болуға үйретті. Әрбір өткен тәжірбие 

өзінің ізін қалдырып, мені жақындағы болашаққа дайындайды, себебі менде 

өзімді кез келген мамандықта сынап көруге үлкен мүмкіндік бар. 

 

                     

                                 

 

 



«Ата- ана жұмысындағы 10 күн» эссе 

Жангелді Дархан 9 «В» сынып 

Петропавл қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мұғалімнің жұмысы өте маңызды және жауапты, себебі балалармен 

жұмыс істеу өте маңызды. Бұған менің көзім сан рет жетті. Менің анам 15 жыл 

бойы мектеп қабырғасынан алыстамайды. Менің ойымша, бұл анамның еңбегі 

анамды тәжірибелі маман етті. Жалпы айтсам, тәжірибе мен үшін өте пайдалы 

болды. Мен мұғалім жұмысының қаншалықты қиын және жауапкершілікті 

қажет ететіндігін бұрын білсем де, бұған көзім тағы да жетті. Тәжірибе 

барысында мен жазғы мектептің жұмысымен таныстым. Бұған дейін тәжірибені 

мектепте өткен жоқпын, сондықтан кейбір нәрселер мен үшін жаңа болды. Осы 

жылы менің анам жас түлектердің сынып жетекшісі болды. Сондықтан жыл 

соңына қарай жұмыс өте көп болды. Мен анама көптеген идеяларды жүзеге 

асыруға көмектестім. Мектеп өмірі қызықты екенін білдім. Шынымды айтсам, 

оған дейін мектеп өмірі және жұмыс барысы маған түсініксіздеу болатын. Мен 

бұл мектепте бұрын оқығандықтан кейде мектебімді есіме алып сағынып 

жүремін. Осы тәжірибеден кейін біздің мектеп, мұғалімдер шынымен де 

қоғамда өте маңызды орын алатынын түсіндім.  

 

 

 

 

 

 



«Ата- ана жұмысындағы 10 күн» эссе 

Шәкен Нариман 10 «Д» сынып 

Петропавл қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 Мен жазғы практиканы анамның жаңа жұмыс орнында өткіздім. Жаздың 

басында анам конкурсқа қатысып, Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің дін 

істері басқармасы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бөлімінің  бас 

маманы болып тағайындалды. Бұрынғы жұмысы Петропавл қаласының 

әкімдігінде болатын.  

Бірінші күннен бастап мен анамның жұмысына қызығып кеттім, өйткені бұл 

мекеменің басты бағыты дін саласы.  

Дін – адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік-мәдени 

санасы. Діннің басты мақсаты – адамның рухани жетілуі және оның Жаратушы 

Құдайға сенімі. Мен осы тақырыпты зерттей отырып, көптеген қызықты 

ақпараттар таптым. Мысалы, халықты қамтуы жөнінен діннің тайпалық-

халықтық және ұлтаралық немесе әлемдік түрлері белгілі. Әлемдік діндердің 

әрқайсысы түрлі ағымдар мен конфессияларға бөлінеді. Мысалы, ислам дінінің 

сүнниттік, шииттік ағымдары, христиан дінінің католиктік, православие және 

протестанттық конфессиялары бар. Дүние жүзі халқының дені, негізінен, 

әлемдік үш дінді (ислам, христиандық, будда) ұстанады. 

Қазіргі таңда Қазақстанда жаңа діни дәстүрлі емес ағымдар көбейіп 

келеді. Кейбір осындай ағымдардың мүшелері отансүйгіштік, ұлтжандылық 

сезімдерін бағаламай, мемлекеттік рәміздерді мойындамай, әскери борышқа 

салғырт қарайды, тіпті дәрігерлердің көмегінен бас тартып, балаларының 

зайырлы білім алуына қарсылық көрсетеді. Сол себепті, мемлекеттік мекеменің 

басты мақсаты басқа органдармен, ұйымдармен бірігіп, әсіресе жастар 

арасында, тәрбиелік-түсіндіру, насихаттау жұмыстарын ұйымдастыру, пайдалы 

іс-шаралар өткізу. Дін туралы жалпы хабарды жастар әлеуметтік желіден 

алады, сондықтан адасуы мүмкін. Деструктивті ұғым туралы адамдар неғұрлым 

көп білсе, соғұрлым алдануы қиын болады. 

Он күн аралығында білген ең қызықты ақпараттар, орындалған жұмыстар 

мен тапсырмалар туралы қысқаша айтып кетейін. Менің анам күнделікті 



жұмысында министрліктен,  облыс әкімдігінен, тағы да басқа мекемелерден 

келген әртүрлі хаттарға, құжаттарға жауап дайындап, уақытында жіберуі тиіс. 

Мен де жай отырмай, бірнеше құжаттарды көрсетілген нұсқа бойынша 

компьютерде теріп, басып шығардым. Кабинетте діни және әдеби кітаптардың 

сөресі бар екен, оларға арнайы мамандар заңға сәйкес дінтану сараптамасын 

өткізіп, қорытынды жасайды, өйткені, заңға қайшы келетін, таратуға тыйым 

салынатын діни кітаптар болады екен (бөлек жинақтау папкасы бар). 

Іс-қағаздардар электронды түрде жүргізіледі. Сонымен қатар, жұмыс 

барысында облыс аймағындағы діни ғимараттарға (мешіт, шіркеу, храм, т.б.) 

мониторинг жүргізіледі. 

Қасиетті жұма күнінде анаммен бірге Петропавл қаласының «Қызылжар» 

орталық мешітіне барып, құран оқытып, садақа бердік.  Байқағаным, халық өте 

көп келеді екен, соның ішінде жастардың саны басым.  Ақылды, саналы, 

жүрегінде иманы бар ұл-қыздарымыз көп болғай! 

Әлеуметтік тәжірибеден алған басты ойымды Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

айтқан сөзімен түйіндесем деймін: «Діннің тұтастығы – елдің тұтастығы». Осы 

сөз дін саласының маңыздылығын білдіреді. Біз Қазақстанның болашағымыз, 

ұлтаралық және конфессияаралық келісім орнату, ел тұрғындарын бір 

шаңырақтың астында тату-тәтті, бақытты өмір сүру біздің қолымызда. 

Әр жұмыстың қызығы да қиыншылығы да болады, көбінесе күн ұзаққа 

компьютер алдында отырып жұмыс жасау денсаулыққа зиян, бұл алдымен 

шығармашылық, жауапкершілік, креативтік қасиеттерді талап етеді. Бірақ 

анамның еңбек тәжірибесі көп, жауапкершілігі мол, талай лауазымды 

қызметтерді абыроймен атқарды, сондықтан мен осы  мекемеде де анам үлкен 

жетістіктерге жететіне кәміл сенемін. Айтарым, өз таңдауыңды жасар алдында 

нақты нарық еңбегін зерттеу қажет. Қазіргі кезде білімді, жанжақты, тапқыр, 

бірнеше тілді меңгерген мамандарға сұраныс көп. 

БОЛАШАҚТА ОСЫҒАН ЛАЙЫҚТЫ БОЛАЙЫҚ! 



                              

                               



Эссе «10 дней на предприятии у родителей» 

Нуртазина Аделия 9 «Е» класс 

«Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления» г. Петропавловска 

Моя мама работает нотариусом, поэтому с определением места 

практики у меня не возникло особых сложностей.  

Нотариус - это лицо, уполномоченное законом удостоверять 

юридические факты, а также свидетельствовывать юридически значимые 

действия. 

Нотариус занимается удостоверением сделок, выдачей свидетельства о 

праве на наследство и другими значимыми юридическими действиями. 

Деятельность нотариуса осуществляется в строгом соответствии с 

Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, законом РК «О нотариате», 

правилами о совершении нотариальных действий.  

Первое, в чем удостоверяется нотариус, это правоспособность и 

дееспособность обратившегося гражданина путем проверки наличия 

документов, удостоверяющих личность в ходе беседы. После чего 

совершаются необходимые нотариальные действия. Работа нотариуса 

необходима для общества и государства, так как посредством нотариальных 

действий осуществляется гражданско-правовые отношения, устанавливаются 

факты и события. 

В то время и к нотариусам предъявляются особые требования в виде 

наличия высшего юридического образования, необходимого стажа и 

безупречной репутации. У мамы я работала помощником нотариуса. И моя 

работа заключалась в подшивании дел, приеме документов на регистрацию, 

составлении описей документов. Мне очень понравилась работа нотариуса, и 

я считаю эту работу общественно полезной и необходимой для общества. 

Нотариусы выполняют следующие действия: удостоверяют сделки 

(договоры о купле-продаже, дарение жилых домов, завещания, доверенности 

и др.); выдают свидетельства о праве на наследство и др., свидетельствуют 



верность копий документов и выписок из них, подлинность подписи на 

документах; при необходимости передают заявления граждан, 

государственных учреждений, предприятий, организаций и пр. другим 

гражданам, государственным учреждениям, предприятиям, организациям и 

пр. Нотариусы разъясняют обратившимся к ним людям ("сторонам") их права 

и обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных 

действий. По просьбе граждан, государственных учреждений, предприятий и 

общественных организаций нотариусы составляют проекты сделок и 

заявлений, изготовляют копии документов и выписки из них 

За 10 дней, которые я провела на практике, поняла, что работа 

нотариуса сложная и ответственная.  

   Я считаю, что данная практика очень полезна, так как у подростков 

есть возможность попробовать свои силыв разных сферах деятельности.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребенка на работу» 

Кенесов Назар 8 «Е» сынып 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления г.Петропавловск 

Перед всеми нами в жизни стоит выбор профессии. Каждый человек 

задумывается о том, кем ему стать, чем заняться в жизни. В последнее время 

этот вопрос стал актуальным. Но все же человечество стремиться получить 

хорошую, высокооплачиваемую работу, которая придется по душе. 

Мой папа Жумабаев Нурлан Кенесович работает на нефтебазе. Это 

профессия трудная, но хорошо оплачиваемая, интересная и в то же время 

опасная. Он работает оператором. Его задача - проверка количества и 

качества дизельного топлива и бензина. В его обязанности также входит 

прокачка нефтепродуктов по трубам. Работа не только физическая, но и 

умственная, которая требует внимательности. Нужно не только следить не 

только за качеством бензина, но и вести подсчет и сверку. Перед началом 

работы папа должен соблюдать меры безопасности, то есть надеть 

служебную форму, проверить оборудование, так как объекты считаются 

взрывоопасными. 

Закончив нефтехимический колледж с отличием в Омске, он не сразу 

начал работать на нефтебазе. Он несколько лет работал в качестве 

государственного служащего. Но позже он все-таки решил приобрести опыт 

в этой структуре.  

Так как объект является стратегическим (сюда не каждый может 

прийти просто так) папа заранее попросил разрешения у руководства и 

сделали мне пропуск. Коллеги с пониманием отнеслись, каждый хотел 

показать мне интересное, что я даже не заметил, как прошел день. 

Я думаю, что в будущем я тоже сделаю выбор и стану работником 

нефтяного сектора. Хороший специалист в этой области имеет огромные 

перспективы. Я горжусь своим отцом и хочу, чтобы он был здоровым. Пусть 

его работа приносит не только удовольстие, но и материальный достаток.   

На следующий год я планирую снова проходить практику на предприятии у 

папы.  

 

 

 

 

 



Эссе «10 дней на предприятии у родителей» 

Нуртаева Айнур 10 «В» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловска 

После каждого учебного года ученикам НИШ нужно пройти две летние 

практики, одной из которых является «10 дней на предприятии у родителей». 

Опыт, который получают учащиеся, благодаря данному заданию, играет 

важную роль в их восприятии труда и этапе взросления. Я считаю, это 

происходитблагодаря тому, что учащиеся наглядно видят и оценивают труд 

ментора, узнают больше о работе своих близких, пробуют себя в роли 

сотрудников в течение практики. 

   В этом году я прошла практику на работе у своей тети. Данная 

практика, как и предыдущие две, была пройдена в офисе. Однако не в банке, 

а в рекламной компании. Я открыла для себя много нового. Узнала больше о 

работе менеджера по продажам и офис-менеджера. Для первой профессии 

важны коммуникативные, ораторские способности, когда для второй важны 

внимательность, терпимость и усидчивость. Съездив на презентацию с моим 

ментором, я почувствовала ответственность и интерес. Хотя это не было для 

меня чем-то новым по сравнению с инвентаризацией. Это было для меня 

скучным, долгим и надоедливым делом. 

   Благодаря этому опыту, я поняла ответственность работы с аудиторией 

и непосредственно с клиентами, а также то, как нелегко достаются деньги. 

Помимо этого, пройдя данную практику, я осознала, что работа в офисе не 

для меня. Я считаю, что эти дни пошли мне на пользу, и благодарю 

организаторов за предоставление нам такой возможности попробовать себя в 

какой-то сфере. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребёнка на работу» 

Кервенова Адема 7 «С» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления г. Петропавловска 

   В конце года все учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы 

проходят практику «Возьми ребёнка на работу», позволяющую 

познакомиться с профессией и специальностью своих родителей. Для 

прохождения данной практики я решила отправиться на работу к своей маме 

Кервеновой Индире Азатхановне. Она же являлась человеком, который 

помогал мне и наблюдал за моей работой. Профессия моей мамы – юрист, но 

она работает не по специальности. Мама работает в ателье. Я решила, что 

поеду на работу к своей маме, потому что ее работа очень ответственная и 

интересная. На работе у мамы я научилась шить некоторые детали и рисовать 

эскизы платьев. Сначала я принимала заказы в ноутбуке, их было очень 

много, поэтому иногда мне помогаи. Заказы были разные, например: детская 

одежда, костюмы на выступления, форма для охранной службы, военная 

форма, рюкзаки, постельное белье и так далее. Потом я отвечала 

покупателям о том, когда будет готов заказ и сколько это будет стоить.  

После этого я начала подбирать ткани для заказов. Это оказалось не совсем 

просто, иногда надо было ехать в город за недостающей тканью. Следующий 

этап – как только ткань была выбрана, я села за швейную машинку. Мне 

объяснили, как надо шить и какой шов использовать. Я сделала это очень 

быстро, потому что в прошлой школе нас учили шить. Пока я шила, другие 

швеи делали выкройки для другого заказа. Все были чем-то заняты. 

Атмосфера в цехе была рабочей, поэтому хотелось соответствовать. После 

того, как все было сделано, пришли клиенты и расплатились за заказ. Я 

положила деньги в кассу и подсчитала дневной доход. Также я подсчитала 

расходы на ткань и отняла это от дохода, получив чистую прибыль. Этот 

день прошел очень насыщенно. Каждое занятие, которым я занималась было 



очень увлекательным. По моему мнению, эта практика очень полезна, потому 

что позволяет познакомиться с работой родителя. Ты начинаешь понимать, 

каково это работать, и уже морально готовишь себя ко взрослой жизни. Этот 

опыт очень пригодится мне в будущем. Я рада, что моя школа позволила мне 

подробнее изучить сферу маминой работы. 

 


