Дневник
Прохождения практики
«10 дней на предприятии»
Ученицы 9 «F» класса

Бендер Ангелины

Место прохождения практики (адрес): Тёплые Кусты, 1
Наименование организации: ТОО «City Group Kazakhstan»
ФИО ментора: Бендер Олег Владимирович

Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в целом.
Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли
предприятия для местного сообщества.
ТОО «City Group Kazakhstan» занимается земельными работами,
такими как рытье траншей, котлованов и водопроводов, а также
арендой и сдачей спецтехники (краны, эскалаторы, бетономешалки,
КАМАЗы и т.п.) с 3 февраля 2017 года, однако раньше это предприятие
тоже существовало, но занималось немного другими вещами и
называлось, соответственно, тоже по-другому.
Здесь трудятся около двадцати рабочих с разными обязанностями – от
разнорабочих до бухгалтеров, но рабочий день у всех начинается и
заканчивается в одно время, с 9:30 до 19:00, с перерывом на обед (к
слову, всем рабочим даётся выбор между тем, чтобы съездить в это
время домой или же пообедать в обед, который для рабочих
организовывает само предприятие в столовой, так же находящейся на
территории организации).

Изучение работы ментора (профессия, специальность,
должностные обязанности и т.д.)
Роль ментора выполнил мой папа – Бендер Олег Владимирович. В
организации ТОО «City Group Kazakhstan», он является главным
руководителем компании.
Он полностью отвечает за работу фирмы, а в его обязанности входит
организация плодотворной работы, ведение переговоров с другими
компаниями и управление организацией в целом.
Половину своего рабочего времени папа находится не на территории
автобазы, а на встречах, которые очень часто происходят не в
Петропавловске, а в других городах (чаще всего – Астана, Караганда,
Костанай, Омск и другие близлежащие города).

День 1.
Первый день на предприятии начался с ознакомления с работой
фирмы и экскурсии по территории организации (подробнее можно
прочитать в эссе ниже и для лучшего представления дальнейшей
информации советую сначала прочитать его; не вижу смысла
дублировать одну и ту же информацию). Вообще, я уже часто тут
бывала, но проездом и максимум на полчаса, но из-за того, что мои
визиты были частыми, я уже могла более-менее хорошо
ориентироваться на участке.
В связи тем, что первый день – день знакомства, он был очень
коротким и после обеда (примерно 13:00) я уже была свободна и
отправилась домой.
Вывод: нового урока я для себя не выявила, но всё ещё впереди.

День 2.
Первый «настоящий» рабочий день. На сегодня меня назначили
помощником Татьяны и моим начальником сегодня была именно она.
Для начала необходимо накормить всех собак, находящихся тут,
благо их всего четыре (пока что, ведь скоро одна из них должна
ощениться). Обычно они едят остатки от мяса (в смысле косточки) и
то, что приготовит для них Татьяна (чаще всего это макароны, каша
или картофель).
После того, как собаки накормлены нужно выдавать одежду рабочим.
Форма хранится в отдельном цеху на складе и приходится сидеть там
около часа, иногда меньше, потому что все рабочие приходят за
спецодеждой в разное время.
После выдачи униформы мы отправились в магазин за чайником для
кухни в папином «кабинете» (на самом деле это не кабинет, а
несколько комнат – туалет, гостиная, рабочий кабинет и комната
отдыха, где висит боксёрская груша на случай, если выдался
эмоционально сложный день), который занимает ровно столько же

места, сколько столовая для рабочих, кочегарка и детская комната,
расположенные этажом ниже, вместе взятые. Да, детская комната.
Она нужна там для того, чтобы, когда приезжает мой младший брат
или другие дети, они могли посидеть и занять себя там, дабы не
отвлекать взрослых от работы.
Так вот, мы поехали за чайником. Купили чайник, да не какой
попало, а такой, чтобы он был с прозрачными стеклянными стенками
(чтобы было видно, как вода закипает), чёрной крышкой и основой
такого же цвета.
После приезда настало время для приготовления обеда для рабочих,
на сегодня это уха и макароны по-флотски.
Время обеда. Сложное время, как по мне, лично я бы не выдержала
столько бегать туда-сюда одна каждый день, потому что кто-то хочет
добавки, кто-то хочет чаю, кому-то подать перца, кому-то сахар в
чай, где-то что-то вытереть, подрезать хлеба, салата и всё в этом духе.
У рабочих обед начинается в 13:00 и заканчивается в 16:00, но у меня
сегодня обед начался только в 15:00, потому что нужно было убрать
все со стола, помыть посуду и снова накормить собак. Обычно
работники едят с 13:00 до 14:30, а оставшееся время отдыхают, и я
считаю правильным, что начальство сделало перерыв на обед
длительностью в 3 часа.
Перерыв закончился в 16:00 и следующим (последним на сегодня)
поручением было помыть полы в папином «кабинете». Я помыла пол
тщательно, чтобы никто потом не заставил перемывать, и довольная
собой пошла к Татьяне, дабы она оценила результат и отправила меня
домой, но тут я столкнулась с самым большим разочарованием на
сегодняшний день. Оказывается, поручение «помыть полы в офисе»
означает помыть полы в старом офисе, куда заходят все, кому не
лень, да ещё и в обуви, с которой грязь валится комами, а офисе, где
полы помыла я, не нужно было этого делать, ведь там их моют через
день, а вчера был тот самый день, когда там мыли полы. Благо тот
старый офис был маленьким, но от того не менее грязным.

P.s. не смотря на то, что рабочий день начинается в 9:30 утра и
заканчивается в 7 вечера, мой рабочий день был на 2,5 часа короче (с
10:00 до 17:00).
Вывод: не радуйся раньше времени и не поленись лишний раз
спросить или уточнить информацию, если у тебя остались хоть
малейшие сомнения на её счёт.

День 3.
Сегодня день я провела в офисе бухгалтера (он, к слову, находится
НЕ на территории предприятия, а в центре города).
Для начала меня ввели в курс дела, снова рассказали о компании, о
том чем она занималась и занимается сейчас, что было раньше и что
имеется на сегодняшний день. Несмотря на то, что я раньше уже
многократно слышала эту информацию, я все же решила
внимательно прослушать, мало ли что-то упустила тогда.
Итак, сегодня выступала не в роли бухгалтера, а в роли помощника
бухгалтера (принести то, сходить туда, забрать то и т.д.). Съездила за
краской для принтера, забрала документы из офиса на Тёплых Кустах
1 (это там, где находится предприятие, около Бензостроя),
невероятное количество раз приносила воду, кофе, чай, бумаги из
соседнего кабинета, а также ещё раз ездила в канцелярский магазин,
но за фотобумагой, потому что забыла купить её, когда покупала
краску для принтера (час времени впустую).
Вывод: не будь растяпой, относись ответственно к любым
поручениям.

День 4.
Возвращаюсь на базу, сегодня помогаю рабочим. Задачи примерно
такие же, как и вчера (принеси то, спроси у того, передай то и т.д.).
Приносила разные ключи, болты, жидкости, а также загружала
опилки в пакеты после обработки дерева станком.

Вывод: любой труд важен. Даже если вам кажется, что ваша работа
никчёмна, кому-то вы можете серьёзно облегчить задачу.

День 5.
Снова помогаю Татьяне и день почти схож со вторым днём на
предприятии, за исключением момента с мытьём полов (за место
этого я просто сортировала детали складе) и покупкой чайника.
Вывод: нового урока для себя не извлекла, просто почувствовала себя
немного полезной, ведь перебирание деталей очень нудное и
требующее долгого времени занятие, за которое очень долгое время
никто не хотел браться.

День 6.
Сегодня я весь день провела с папой.
С утра заехали на базу, попили чай, обсудили планы (точнее, все
обсуждали, а я просто слушала) и отправились на встречу, по дороге
заехав на заправку.
Встреча происходила где-то за городом, на одном из предприятий, с
которым сотрудничает ТОО «City Group Kazakhstan», длилась около
часа. Целый час папа с коллегами обсуждал важные для компаний
дела, в конце папе передали договор по аренде спецтехники.
Потом мы вернулись обратно на предприятие, где просто сидели в
офисе (пили чай и смотрели телевизор), потом пришёл Нурлан и мы
все вместе поехали на место, где в будущем планируется открыться
гостиница и для обстройки как раз необходимы услуги компании.
Вывод: наблюдай за людьми и у каждого учись чему-то новому.
Например, у папы я могла бы научиться невероятному трудолюбию и
любви к своей работе, а у Нурлана стрессоустойчивости и
позитивному взгляду на мир, помню его слова, когда мы ехали в
машине «Не считаю правильным нервничать по пустякам, нервничать

нужно только тогда, когда это действительно проблема и она не
решается».

День 7.
В этот день я снова была у бухгалтера. Те же самые поручения и
обязанности, но только дали новое поручение – перепечатать договор
аренды спецтехники, который получили вчера, ведь сканер был
сломан.
Вывод: если долго мучиться – что-нибудь получится, я долго сидела
над этим договором, один раз даже ноутбук разрядился и ничего не
сохранилось, хотя была напечатана и оформлена почти половина
документа, но я вспомнила, что говорил Нурлан и просто снова
спокойно села делать всё заново.

День 8.
Сегодня я снова день провела на базе, но на этот раз практически без
контакта с людьми, ведь мне доверили покрасить стены одного из
пока что пустых зданий, расположенного на территории. Красила
целый день, зато была довольна своей работой в конце дня.
Вывод: учись на ошибках, я вспомнила ситуацию с мытьём полов и
сразу уточнила все нюансы на месте.

День 9.
Снова помогала рабочим. Подавала необходимые вещи, приносила
попить, поддерживала то, что необходимо было поддержать и снова
собирала опилки после обработки дерева в мешки.
Ближе к обеду меня отправили в типографию за табличками для
цехов, после чего я развешивала те самые таблички в необходимых
местах, а именно на ящики с деталями.

Вывод: будь полезным, не стесняйся помогать даже тем, кому, на
первый взгляд, помощь не требуется, иногда люди просто молчат об
этом или стесняются попросить о помощи.

День 10.
Последний день на предприятии! Даже не знала, радоваться этому
или грустить. С одной стороны, наконец-то практика «10 дней на
предприятии» закончилась и можно с головой погрузиться в лето и
занять себя любимыми делами, но с другой стороны, дни тут
проходили интересно, каждый день узнавала что-то новое.
Последний день на предприятии мне предложили провести так, как я
захочу, и я выбрала быть помощником Татьяны.
Как и до этого, сначала покормили собак, затем мне поручили
помыть в кочегарке пол и стены от копоти, угля и другой грязи.
После чего я пошла помогать готовить обед для рабочих и накрывать
стол.
Когда мой обед был закончен, папа позвал меня к себе в кабинет, где
попросил поделиться впечатлениями от практики на его предприятии.
Вывод по проделанной практике: люби то, что делаешь и
обязательно придёшь к успеху, однако не стоит забывать и о своём
окружении, друзьях и близких, которым тоже время от времени стоит
уделять внимание и помогать.

ЭССЕ
С чего начинается обычный будний день среднестатистического
петропавловского рабочего? Конечно же с ненависти к работе и у всех
она проявляется по разным причинам, но основных все же две –
ранний подъем и отношение начальства, но только не в ТОО «City
Group Kazakhstan».
Тут рабочий день начинается с 9:30 утра и завершается в 19:00 вечера,
с перерывом на обед с 13:00 до 16:00 (к слову, всем рабочим даётся
выбор между тем, чтобы съездить в это время домой или же провести
обед здесь, ведь тут его организовывает само предприятие в столовой,
так же находящейся на территории организации).

Мой папа заверяет, что залог успешного и продуктивного дня – план
действий, который можно мысленно составить у себя в голове, а ещё
лучше, если записать на бумаге. Весь распорядок дня папа, как
руководитель компании, обсуждает со своей правой и левой рукой (не
знаю, как правильно это назвать, ведь у человека не может быть две
правые руки) – Татьяной (она отвечает за поддержание рабочего
пространства в хорошем состоянии и производит уход за рабочими и
животными, находящимися на территории) и Нурланом (он отвечает
за все переговоры, наём рабочих, контроль работы и по сути выполняет
все те же обязанности, что и папа).

После того, как весь план обсуждён, все приступают к выполнению
своих обязанностей.
Для начала необходимо покормить собак, которые тут живут, их всего
четверо (Жуча, Томи, Сосиска и Сайгачка), однако скоро Жуча должна
будет ощениться, но щенята не задержутся тут, а будут разданы новым
хозяевам.

Краткая экскурсия по территории предприятия – неотъемлимая часть
знакомства с фирмой для нового сотрудника, поэтому мне провели
быстрый тур и показали что, да где находится.
Началось все со склада, где находятся несколько цехов - их всего
четыре (складской, сварочный, малярный и слесарный), там хранятся
вещи (униформа) для рабочих, запчасти и материалы, необходимые
для починки спецтехники.

Ещё тут же находится кран-балка, с его помощью происходит подъём
крайне тяжелых грузов, которые рабочие не могут погрузить
самостоятельно. Помимо кран-балки имеется ещё и специальный
станок для обработки дерева (между прочим, отходы, т.е. опилки,
после обработки хранятся в отдельных мешках, после чего граммотно
утилизируются).

Также тут хранятся газовые (красные) и кислородные (голубые)
баллоны, тоже нужные при ремонте техники.

Что меня удивило, так это то, что раньше на этом месте был завод по
производству минеральной воды, тут еще сохранились побирки
(которые после выдувались в бутылки), крышки и станки.

Для рабочих представлены все благоприятные условия, такие как
туалет, душ, столовая, а также отдельное помещение, где они могут
отдохнуть, меня туда не пустили, т.к. я стажировалась в основном в
качестве директора фирмы, а не разнорабочего, но по их словам там
есть несколько кроватей, напоминающих купе в поезде, холодильник,
куда каждый может принести собственную еду, микроволновая печь,
газплита и кухонный гарнитур, шкаф для чистых вещей, телевизор,
стол и стулья.

Каждый день на практике для меня был полезен по-своему и любой
новый день я открывала для себя что-то новое и приобретала новые
навыки и даже оттачивала старые. Это происходило благодаря тому,
что дни я проводила в качестве разных сотрудников, а именно мне
была представлена возможность выступать в роли рабочего,
начальника фирмы, бухгалтера и помощника по уходу за территорией
и коллективом (на самом деле я не знаю, как можно назвать должность
Татьяны).
Когда наступил последний, десятый, день практики «10 дней на
предприятии», я не знала, какие эмоции мне испытывать. С одной
стороны, наконец-то она закончилась и можно с головой погрузиться

в лето и занять себя любимыми делами, но с другой стороны, дни тут
проходили крайне интересно и с пользой для меня и общества.
За эти десять дней я усвоила для себя одну простую истину – нужно
любить то, что делаешь и тогда обязательно придёшь к успеху,
однако не стоит забывать и о своём окружении, друзьях и близких,
которым тоже время от времени стоит уделять внимание и помогать.

11 «В» сынып оқушысы
Тлеужанова Адель
«Ата-ана жұмысындағы он күн» тәжірибесі

Күнделігі
Практиканы өту орны: (мекенжайы) Пушкин көшесі, 86
Кәсіпорынның атауы: Манаш Қозыбаев атындағы СҚМУ
Ментордың аты-жөні: Ақжолова Бақыт Әлімтайқызы

Мақсаты: білім және ғылым саласында жеке және кәсіби шеберліктерін
жетілдіру және арттыруды қалаушылар үшін бағдарламаларды үздіксіз дамыту.
Міндеттері:
1. жоғары дәрежелі және бәсекеге қабілетті ғылыми кадрлар мен мамандарды
әзiрлеуді қамтамасыз ететiн еуропалық стандарттарға сәйкес бiлiм беретiн
бағдарламалар мен технологияларды жаңғырту;
2. бiлiм беру, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті нормативтi құқықтық қамтамасыз ету;
3. әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының қатарында дәрежесін көтеру
мақсатында университетті басқарудың тиiмдi жүйесін жасау.
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті - Солтүстік Қазақстан
облысында орналасқан универсалді жоғарғы білім беру орны.

Университет факультеттері:
Алты факультетте 127-мамандық бойынша білім беріледі.
1. Тіл мен әдебиет факультеті
2. Дене шынықтыру мен спорт факультеті
3. Инженер - техникалық факультеті
4. Музыка - педагогикалық факультеті
5. Экономика тарихы және құқық факультеті
6. Ақпараттық технологиялар факультеті
1998 жылдан бастап университетте әскери кафедра жұмыс істейді.
СҚМУ тарихы
1937 жылы Қазақ ССР ХКК қаулысымен Петропавл мұғалімдер институты
болып құрылуынан бастайды.
1949 ж. - Бүкілодақтық сырттай оқу институтының Петропавл оқуконсультативтік пункті ашылды.
1955 ж. - мұғалімдер институты негізінде педагогикалық институттың ашылуы.
1960 ж. - Қарағанды политехникалық институтының БТФ пайда болды.
1994 ж. - Қарағанды политехникалық институтының БТФ негізінде Жоғары
техникалық колледжі.
1994 ж. - Петропавл педагогикалық институты негізінде Солтүстік Қазақстан
университеті ашылды.
1996 ж. - СҚУ мен ЖТК бір оқу орнына бірігіп, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік
университеті құрылды.
Педагогика, инженер, құқықтық, экономикалық, экологиялық, аграрлық,
мемлекет басқару және т. б. бағытта мамандар даярланады. Университет көп
деңгейлі оқыту жүйесімен жұмыс істейді. Жоғары оқу орнына дейінгі оқыту
жүйесіне "Дарын" мектеп - пансионы, көркемсурет лицейі, даярлық факультеті
(соның ішінде қазақ диаспорасына арналған курстар бар) кіреді. Жоғары оқу
орнынан кейінгі даярлық магистратура, аспирантура, докторантурадан тұрады.
Оқу жұмыстарын 26 кафедрада 120 ғылым кандидаттары мен доцент, 30 ғылым
доктор мен профессор, 8 академик жүргізеді. Университет қалашығының
инфрақұрылымын 7 оқу корпусы, 5 жатақхана, 2 обсерватория, дыбыс жазу
студиясы, тауар биржасы мен т. б. қызмет көрсету бөлімдері құрайды. Жанынан
ЮНЕСКО Халықаралық кадрлық академиясының аймақтық оқу - кеңестік
орталығы ашылған. Мұнда қашықтан оқыту технологиясы қолданылады,
тыңдаушыларға Лиссабон конвенциясына сәйкес еуропалық үлгідегі магистр
дипломы беріледі. АҚШ, Германия, Финляндия, Испания жоғары оқу
орындарымен байланыс орнатылған.

Ақжолова Бақыт Әлімтайқызы Петропавл қаласының Педагогикалық
колледжінде білім алып, бастауыщ сынып мұғалімі мамандығын тәмамдаған.
Мектепте үш жыл жұмыс істеп, Е. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік
Университетіндегі заң факультетіне оқуға түсіп, 1989 жылы СҚО - ның ІІМ - не
лейтенант болып орналасты. Бойындағы ынтасы мен өмірге жылдам бейімделу
қабілетінің арқасында 2015 жылы полковник лауазымымен зейнетке шығып, өзін
қызметтің басқа салаларында сынап көруге кірісті. Бүгінгі таңда әпкем М.
Қозыбаев атындағы СҚМУ - де паспортшы қызметін атқарады. Бакыт
Алимтаевна жұмысын үлкен жауапкершілікпен орындайды.
Паспортшы:
1) Университеттің жатақханаларында тұрып жатқан студенттердің, дайындық
бөлімі тыңдаушыларының, университетке тиесілі тұрғын үй-жайларда тұрып
жатқан университет қызметкерлерінің уақытша тіркелу және тіркеуден шығу
сұрақтары бойынша қажетті құжаттарды ресімдеуге;
2) М. Қозыбаев атындағы СҚМУ келген шетел азаматтарын уақытша тіркеу
сұрақтары бойынша қажетті құжаттарды ресімдеуге, қажетті ақпаратты көші-қон
қызметі мен ХҚКО ұсынуға;
3) М. Қозыбаев атындағы СҚМУ келген шетел азаматтарымен паспорттықвизалық режимді сақтауларын қадағалауға;
4) Университетте паспорттық режимнің сақталуын қамтамасыз етуге;
5) ЖОО-ның сапа менеджменті жүйесін қолдау мен дамытуды қамтамасыз
етуге;
6) университеттің қоғамдық өміріне қатысуға;
7) еңбекті қорғаудың, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғаныстың
ережелері мен нормаларын орындауға;
8) жоғары тұрған басшылықтың заңды тапсырмаларын орындауға міндетті.
Паспортшы:
1) лауазымдық нұсқаулықта баяндалған ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасымен
белгіленген шегінде өз міндеттерінің орындалмауы немесе тиісті деңгейде
орындалмауы үшін;
2) жоғары тұрған басшылық тапсырмаларының немесе ректорат, Ғылыми
кеңесі шешімдерінің уақытында орындалмауы үшін; Орындау мерзімі 1 күнге
кешіктірілген жағдайда ауызша ескертуге, 3 күнге – ескерту түріндегі тәртіптік
жазаға, 4 күннен 7 күнге – сөгіске, 7 күннен асса – қатаң сөгіске әкеп соғады;
3) ШЭБ жұмыстары жоспарларының уақытында орындалмауы үшін;
4) М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың ішкі еңбек тәртібі ережелерінің
сақталмауы үшін;
5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасымен
белгіленген шегінде материалдық зиян келтірілуі үшін;
6) еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі мен өртке қарсы қорғаныстың
ережелері мен нормаларының бұзылуы үшін жауапты.

1күн

Практиканы өтудің бірінші күнінде паспортшының жұмыс орны
университеттің екінші жатақханасында екенін білдім. СҚМУ - нің
студенттерінде төрт жатақхананың біреуінде мекендеуге мүмкіндік бар.
Университетке жалғыз паспортшы тиесілі болғандықтан, Ақжолова Бақыт
Әлімтайқызы өз міндетін жауапкершілікпен орындайды. Оның басты міндеті университеттің жатақханаларында тұрып жатқан студенттердің уақытша тіркелу
және тіркеуден шығу сұрақтары бойынша қажетті құжаттарды ресімдеу. Бірінші
күні паспортшы қызметімен толық таныстым; яғни әпкемнің лауазымдық
міндеттері, құқықтары және жауапкершілігін зерттедім. Мен әрдайым әпкемнің
жанында көмекші болып жүруді қаладым, оның күн тәртібін жүйеге келтірдім.

2күн

Практиканы өтудің екінші күнінде паспортшы жұмысы тек университет
шекарасымен шектелмейтініне көзім жетті. Акжолова Бакыт Алимтаевна М.
Қозыбаев атындағы СҚМУ келген шетел азаматтарын уақытша тіркеу сұрақтары
бойынша қажетті құжаттарды ресімдеуге, қажетті ақпаратты көші-қон қызметі
мен ХҚКО (Халыққа Қызмет Көрсету Орталығы) ұсынуға міндетті. Бағыма орай,
әпкем мені ХҚКО - на ертіп апарды. Құжаттармен жұмыс ұқыптылық пен
шыдамдылықты қажет етеді, менің пікірімше, бұл - паспортшы алдына
қойылатын басты талаптар.

3күн

Жаңа оқу жылының басталуы жақындап келе жатқандықтан, паспортшы
кабинетіне шетелдік студенттердің келуі жиіледі. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
- де Қытай, Монғолия және "Серпін"бағдарламасы бойынша Қазақстанның
оңтүстік аймақтарынан келген студенттер білім алады.
Мен Күнболат
Қымбатгүл атты Қытай мемлекетінің азаматшасының құжаттарын қабылдадым.
Мемлекет тарапынан шетелде тұратын этникалық қазақ абитуриенттеріне оқу
гранттары бөлінеді. Бұл қадам болашақта Қазақстан Республикасының
демографиялық қиындықтарын шешуге үлес қосатынына күмәнім жоқ.

4күн

Практиканы өтудің төртінші күнінде әпкем Қазақстан Халақ
Ассамблеясының алдында "Шетелдік азаматтар үшін уақытша тіркелудің
маңызы" тақырыбында сөйлейтін сахна сөз дайындады. Берілген сахна сөз
уақытша тіркелудің жасалу мерзімін, миграциялық құжаттардың берілу
шарттарын қамтиды. Сонымен қатар, М. Қозыбаев атындағы СҚМУ Гиннес
рекордын жеңіп, жетістікті Астана күніне арнады. Бұл іс - шара
қатысушылардың саны көп болуымен ерекшеленеді.

5күн

Практиканы өтудің соңғы күндерінде әпкемнің құжаттармен байланысты
жұмыстарын жүйеге келтіруге көмектестім. Сонымен қатар, жақында М.
Қозыбаев атындағы СҚМУ - нің паспортшысының жұмыс орны басқа
жатақханаға ауысады, сондықтан студенттердің тіркелу жылы мен жатақхана
реті бойынша құжаттарды бөлдім. Әрбір құжаттың көшірмесін жасап, екінші
корпусқа, яғни тіркелу орталығына тасымалдадым.

...адам кез - келген жұмысқа жарамды бола бермейді... Жұмысты неғүрлым
жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады. Қандай әрекет,
қандай іс істесек те, содан рахмет табу, соның рахатын көру біздің мақсатымыз
болып табылады.
Әбу Насыр әл Фараби
Қазақстанның бәсекелестікке қабілетті болып қалыптасуына бірден - бір
үлес қосатын факторлардың бірі - жастардың жоғары білім алып, жеке тұлға
болып қалыптасуы. Болашақта көк туымызды желбіретер азаматтар Манаш
Қозыбаев атындағы СҚМУ - де дайындалады. Адамның екінші анасы болатын
ұстазға жетер жолда талай қиындықтар кездеседі, алайда, бағымызға орай, бұл
қиындықтармен күреске түсетін адам болады, ол- паспортшы. Оның жұмысы
сырттан оңай көрінгенімен, барлығының қолынан келе бермейді. СҚМУ - де тек
СҚО - ның тұрғындары ғана емес, сондай - ақ, өзге облыстардан келгендердің де
жоғары сапалы білім алуға мүмкіндігі бар. Жергілікті университетімізде тіпті
Ресей, Монғолия және Қытайда тұратын этникалық қазақтар оқиды. Олардың
құжаттарымен жұмыс жасау аса ауыр іс болып келеді. Паспортшы болып
өткізген күндердің арқасында берілген мамандықтың маңызын түсіндім.
Паспортшы болу үшін, адамның бойында ұқыптылық, шыдамдылық және
жетістікке талпынушылық міндетті түрде болуы тиіс. Ұсынылған практиканы
өту барысында паспортшы мамандығының құпияларымен таныстым, сондықтан
практика мектеп оқушыларына болашақ мамадықты таңдауға бағыт беретініне
күмәнім жоқ.

9 «G» сынып оқушысы

Тлужанова Зарина
«Ата-ана» жұмысындағы 10 күн» практикасын өту

КҮНДЕЛІГІ

Практиканы өту орны (мекенжайы): Рижская к-сі, 102
Кәсіпорынның атауы: Дәріхана «3-ші қалалық аурухана»
КГП на ПХВ УЗ СКО
Ментордың аты-жөні: Сулейменова Гульсара Абаевна

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша
кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс
тәртібін зерттеу.
Ежелгі заманнан келген адамдар әртүрлі дәрілер, шөптер мен минералдар
арқылы аурулармен күресуде. Уақыт өте келе, 1224 жылы Еуропалық монархтар
екі мамандықты - дәрігерлер мен фармацевттерді таңдаған құжатқа қол қойған
кезде, осы немесе басқа дәрі-дәрмектің қалай қолданылатыны туралы білімі
медицина-фармацевтика саласына айналды. Содан кейін дәрі-дәрмектерді
сатудың өз пункттерін ашқан адамдар болды, олар өздері осы бизнес үшін
ассистенттер дайындады. Орындалған функциялардың ауқымына қарағанда,
олар фармацевттер болды.
Ұжымның ерекшелігі - медициналық препараттарды өндіру, сақтау және сату
бойынша жұмыс.
Фармацияның негізгі рөлі - емдік әсер алу үшін аурухананы дәрілік нысандармен
толық қамтамасыз ету. Менің анам 3-ші қалалық аурухананың фармациясында
аналитикалық қызмет көрсетеді. Фармация тобы 11 адамнан тұрады (басшы,
менеджер, 2 провизор, 2 фармацевт, 2 медбике, 2 автоклав және жүк тасушы).
Жұмыс күні сағат 8-ден басталады және 15: 20-да аяқталады (басшы мен
менеджер 16 сағатқа дейін). Анамның әйелдер ұжымы өте мейірімді және
көңілді, арасында ешқандай мәселелер туындамайды. Бұл жақсы
микроклиматтың бар екендігін дәлелдейді.

Ментордың жұмыс зерттеу (мамандығы, лауазымдық қызметі және т.б)
Менің анам (ментор) 1986-1982 жылдары Шымкент мемлекеттік
фармацевтикалық институтын фармацевт мамандығы бойынша тәмамдады.
1992-1996 жылдар аралығында облыстық аурухананың фармациясында
институттан кейін бірден жұмыс істей бастады, 1996 жылдан бастап 2015 жылға
дейін ұлттық клиникалық диагностика орталығына көшірілді. Ол өте жақсы,
өзіне қолайлы жерде жұмыс істейді. Анам фармацияда дайындалған дәрілік
формалардың сапасын бақылау және санитарлық режимді енгізу жөніндегі
жұмысты ұйымдастырады және қадағалайды.
Жұмыс орны барлық қажетті химиялық реагенттермен және титрленген
шешімдермен жабдықталған. Әрбір доза нысаны өндірілгендей, фармацевтер
химиялық реагенттермен және титрленген шешімдермен сынақтан өткізеді.
Жұмыс ауысымының басында тазаланған суды сақтайтын жерде
қабылдағыштардан (цилиндрлерден) талдайды. Ассистент және сте
рильді бөлмеде, бактерия жоятын шамдарды қосу және өшіру уақытын
бақылайды, бөлмелердегі (ассистенттік және стерильді бөлмеде) температура
мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылайды. Келіп түскен заттар мен
концентрацияланған ерітінділерді, инъекцияға арналған препараттарды,
балаларға арналған дәрі-дәрмектерді, ішек-фармацевтикалық препараттарды
сапалы және сандық экспресс-талдауды жүргізеді. Салмақты өлшеу
жабдықтарын тексеруді бақылайды. Жуылған ыдыс-аяқтардың сапасын
тексереді. Мамандардың біліктілігін арттыру бойынша жұмыс жүргізеді.
Әртүрлі концентрациядағы дәрілік заттардың шешімдерімен құтыға сыртқы
сараптама жүргізеді және оларды тиісті жазулармен шкафтарда орналастырады.
Әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия - ақпараттың сенімділігі,
ақыл-ой, логика, аналитикалық тұжырымдардан тұрады.
1 күн: Алғашқы күнімізді қауіпсіздік ережесімен танысуға арнадық. Олар да еш

өзгермеген.
Алдымен,
жалпы
зертханалық
жұмыс
барысындағы,
лабороториядағы қауіпсіздік ережелерді қайталап шықтық. Одан кейін осында
жүргізіліп жатқан зерттеу жұмысының жеке ережелерімен таныстым.
Ол суаруға арналған суды сақтау, суару барысы, уақыты, өсімдіктерді күту
туралы ережелер еді. Осы ережелер арқылы мен тек осы эксперименттің емес
жалпы өсімдіктерді күту туралы ережелермен таныстым. Бұл маған болашақта
керек болады деп ойлаймын, себебі мен биология саласында жұмыс істегім
келеді.

Лабораториядағы негізгі ережелерге келсек:
1.Жұмыс орнын оқытушының рұқсатынсыз бос қалдыруға болмайды.
2.Жұмыс орнындағы приборларды, материалдарды, құралдарды оқытушының
нұсқауы бойынша орналастыру керек.
3.Жұмысқа кірісер алдында мақсаты мен нұсқауларын мұқият оқу керек.
4.Сыртқы киім таза болу қажет.
5.Сымдардың изоляциясы бүтін болуын қадағалау керек.
6.Бақылау және өлшеуді орындағанда, ашық сымға жолауға болмайды.
7.Тыныштық сақтау маңызды.
9.Терезені жай күйде ашып қалдырмау керек.
10.Пробиркаларға абай болу.

2 күн: Осы күнімді мен қызықты өткізе отыра, маңызды ақпараттармен
таныстым.Алдымен, приборлармен жұмыс жасау үшін, қолымызды сабынмен
жуып, одан зарарсыздандырғыш сұйықтықпен жуу керек. Стерильді киім оның
ішінде бахилы, бас киім алып, қажетті приборлар алуға дайындаламыз. Дәрілік
формаларды дайындау үшін таразы,стерильді баллондар,фильтрлер,воронкалар,
кептірілген флакондар пергамент қосылған. Дәрі салмағын өлшеу, стерильді
натрий хлориді ерітіндісі мен ұнтақ мөлшерін дайындау.Сүзгілеу үшін
флакондарды қабылдаймыз, біз бірдей ерітіндімен жуамыз, оны басқа бөтелкеге
құйылған шұңқырға құйып тастаймыз. Содан кейін шөлмектермен қаптау, ол
әрбір шөлмектің пергамент стопоры бар арбаға қойылады. Оның үстіне
алюминий торын жабады. Бұл арба автоклавта тасымалданып, зарарсызданады.
120 градуста 8 минутке дейін созылады. Барлық өндірістік процестер арнайы
журналдарда жазылған. Жиналған мәлімет айдың соңында есеп ретінде
жазылады. Әрбіреуі штамппен мөрленіп,қол қояды.Біраз уақыт өткен соң,
флакондар шығарылып, салқындатылып, ауруханаға арнайы жіберіледі.

Флакондармен жұмыс өте әсерлі өтті.Осы жұмысты жасау қаншалықты жауапты
екендігіне көз жеткіздім.Мысалы, ерітіндімен жұмыс жасағанда, мұқият, егжейтегжейлі тәртіпте орындайды.Ол міндетті түрде стерильді болуы шарт.

3 күн: Осы күнді біз әдеттегідей өткіздік. Алайда, аурухана сұранысы бойынша,
науқас балаларға антибиотиктер дайындау керек болды. Жедел түрде, автоклавта
жұмыс жасауға тура келді. Мен сол жұмысқа араласып, керек приборларды
тасып жүрдім. Бірақ, мен дәрілермен бірге жұмыс істесем, қателіктер туғызар
едім. Көп жағдайларда шаш түсуі, дақ кіруі немесе басқа ерітіндіні шатастырып
алуым мүмкін. Оқытушым сабыр сақтап, антибиотиктер дайындауды жасады.
Енді дайын дәрмектер ауруханаға жеткізіліп тапсырылады. Бұл жағдайлар
кенеттен туады екен. Осымен күнім тәмамдалды.

4 күн: Осы күні біздің дәріхана тапсырыс бойынша қорапшаларды қабылдады.
Әрбіреуінің тауарға сәйкес штрих код жиынтығы болады. Олардың жеткізілуін
онлайн сайт арқылы басшыға жібереді. Мен есеп беретін журналға
әрқайсысының атауын жаздым. Меніңше, жұмыс толығымен сәтті шықты.
Осылайша, тауарларды қабылдап, тексеріс жүргізеді екен.

Қорытынды жасау,өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық
күнделікке сай:презентация,фото, видеоматериалдар)
Менің практикамды қорытындылай келе, анамның мамандығы адамдар үшін өте
пайдалы екендігін байқадым, ал фармацевт қоғамның маңызды элементі болып
табылады. Әр адамның өмірінде әртүрлі қиындықтар бар және оларды табысты
жеңу керек. Адамдар айтқандай, тәжірибе уақытпен келеді. Біз бұл жұмыста
адамдарға бақытты және салауатты болуға мүмкіндік беретініне
қуаныштымыз.Фармацевт қоғамдық денсаулықты қорғауда маңызды рөл
атқарады. Тек анамның жұмысы ғана емес,кез келген жұмыс қиын екенін
түсіндім.Жеке кәсіп иесіне шыдамдылық және сабырлық керек
екен.Себебі,ревизия,тауар қабылдау,оған тапсырыс беру оңай іс емес.Осылайша
мен анамның қызметі туралы толық ақпарат алдым.Осыған мен бізге «10 күн атаана кәсіпорнында» практикасын тапсырған Назарбаев Зияткерлік мектебіне өз
алғысымды айтқым келеді.Осы практика арқылы біз жазғы демалысымыздың 10
күнін пайдамен өткіздік.Келешекте де осындай практикалар болады деген
үміттемін.

Дневник
прохождение двухнедельной практики
«2 недели в деревне»
ученика 7«D» класса
Абылай Илияса

Название аула (адрес: название, район, область): село Семиполка,
район Шал Акын, Северо-Казахстанская область.
ФИО ментора: Оспанов Абылай Капышевич

Семиполка – село в районе Шал Акын Северо-Казахстанской области,
административный центр Семипольского сельского округа. Находится примерно
в 26 км к северо-западу от города Сергеевка.

Памятик Шал Акыну

Жители района гордятся своими земляками









Казис Ташенович Ташенов — 1928 года рождения, казахстанский учёный в
области биологии и сельского хозяйства. Доктор биологических наук,
профессор, академик НАН РК, обладатель международного ордена «Рыцарь
Белого Креста».
Евней Арстанович Букетов (1925—1983) — казахстанский учёный в
области химии и металлургии, писатель, поэт, академик АН Казахской ССР,
доктор технических наук.
Александр Степанович Викторенко (род. 1947) — полковник ВВС России,
космонавт 1-го класса, лётчик-испытатель 3-го класса.
Геннадий Иванович Зенченко (1937—2016) — казахстанский организатор
сельскохозяйственного производства, генеральный директор
коммандитного товарищества «Зенченко и компания», Герой Труда
Казахстана.
Мацко Маргарита Евгеньевна (род. 1986) —
казахстанская лёгкоатлетка (бег на 800 м, эстафета 4×400 метров), мастер
спорта международного класса Республики Казахстан (2008).

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 500
семипольцев. Домой не вернулось 115 человек. Среди них П.И. Гончар,
удостоенный звания Героя Советского Союза. Имена павших односельчан
высечены на плитах памятника, установленного в селе.

Река Ишим
Рядом с селом Семиполка находится Куширский лес, связанный с
историей нашей семьи. В конце 19 века, мой прадедушка выкопал на опушке леса
землянку, и со временем на этом месте образовалось поселение, которое
просуществовало до 30х годов 20 века. Мы часто посещаем это место во время
сенокоса и вспоминаем нашего предка.

Наконец-то пришло долгожданное лето, и я вновь поехал к своим
любимым әже и ата в село Семиполку. Вместе с ними живут моя тётя и моя
двоюродая сестра.

Мою әже зовут – Оспанова Абзал Сентаевна.
Она всю жизнь проработала медсестрой в сельской больнице. Сейчас ей
63 года и она пенсионерка.

Моего ата зовут Оспанов Абылай Капышевич.
Он пенсионер. Ему 67 лет. Раньше ата работал водителем трактора и
комбайна.

Я очень люблю приезжать в Семиполку к аже и ата каждое лето.
Обычно я помогаю им по хозяйству. Например: убираюсь в загоне,
выгоняю скот на пастбище, кормлю баранов и овец.

В Семиполке очень красивая природа. Иногда после «рабочего дня» в
селе я люблю смотреть закаты и любоваться природой.

НАША СЕМЬЯ

Когда мы приезжаем к аже в гости, она нас встречает с большим
гостеприимством: печёт свои фирменные баурсаки и накрывает большой
дастархан. А когда мы уезжаем, она кладёт нам с собой целые сумки картофеля
и других овощей и фруктов, выращенных своими руками.
В селе хорошо отдыхать. За селом находятся луга, а дальше лес и речка
Ишим. Мы с братьями и сёстрами часто выходим на природу поиграть и
отдохнуть на свежем воздухе.

Находясь на практике в селе, я понял, что сельская жизнь очень отличается
от городской. Сельский житель это очень трудолюбивый человек и трудиться
здесь приучают с детства. Утро начинается очень рано: ведь многие сельчане
держат скот. Его нужно вовремя выводить на пастбище, кормить домашних птиц
и принести воды из колодца, т. к. не у всех вода проведена в дом. Нужно
накосить, высушить и собрать в стога траву для скота, чтобы кормить его зимой.
Летом нужно заготовить дрова, т.к. в селе в основном печное отопление. Дрова
нужно наколоть и уложить в поленницу. К концу лета все сельчане занимаются
сбором урожая, все овощи нужно просушить и спустить в погреба.
Меня удивило и порадовало то с каким уважением и любовью здесь
относятся к памяти наших предков. Кто бы из старших не встретил меня, все с
уважением начинают вспоминать моих прадедушек и прабабушек и
рассказывать мне интересные случаи из истории села.
За две недели я побывал в гостях у всех наших соседей. Люди живут
открыто: они дружелюбные и гостеприимные. В праздничные дни много
национальных песен и развлечений. Мои сверстники показались мне здесь более
самостоятельными по сравнению с городскими. Они трудолюбивые и
независимые. В следующий раз я хочу научиться ездить на лошади и конечно с
радостью буду помогать своим бабушке и дедушке, выполняя ежедневные
обязанности по уходу за домом, приусадебным участком и многочисленными
животными.

«7 » А сынып оқушысы
Жанайдар Нұрдәулет
«2 апта ауылда» атты практикасын өту

Күнделігі
Ауылдың атауы: Мамлютка ауданы, Ленино ауылы

Ментордың аты-жөні: Кусаинова Зибагүл Жанайдарқызы

Мазмұны
I

Алғы сөз

II

Ауыл ерекшеліктерімен толық танысу

III
Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық
күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар)

Алғыс сөз
Құрметті ұстаздар! Назарбаев Зияткерлік мектебінің ұтсаздар ұжымына
жазғы демалыста «2 апта ауылда ауылда» атты практиканы тапсырма ретінде
бергендеріңізге мың да бір алғыс!
Екі апта болса да, ауыл өмірімен тыныстап, тіршілігін жасап, қолмен
жасалатын еңбекті бағалап, жасаған жұмысыңнан ләззат алып, таза ауасымен
тыныстап, бұлақтың тәтті мөлдір суын ішіп, ұйқыдан таңғы салқын қоңыр жел
соғып тұрған ауамен оянып, ата-әжелеріме еркелеп – осының барлығының үлкен
қала өмірінен айырмашылығы көп. Отаныма, еліме, ауылыма деген патриоттық
сезімімді ұлғая түсіруге ықпал еттіңіздер деп ойлаймын.
«Ауыл» деген сөзді естіген де менің өн бойымда 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 әжем мен атам 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.
Ауыл өмірі - әрдайым қызық қой. Оның қызықшылығы - күйгелең тіршілігі
мен бір қатар қиыншылығында. Осы сәттен кейін ауылда өмір сүргім келіп кетті.
Барлық жағдай жасалған қалаларда өмір сүріп, әбден етім үйреніп кеткен мына
менің, ауылда өмір сүріп, оның қиыншылықтарына шыдау, екі талай дүние
сияқты болып көрінеді. Бірақ та, маңдайыма ауыл өмірі жасса, бәріне көндігіп,
үйренісіп кетерме едім...
Ауылым – алтын бесігім
Жүрегім, жырым сенікі,
Кеңесті далам, кең далам.
Тудым, өстім, есейдім.

Ауыл ерекшелігімен толық танысу.
Ауылға бірінші рет келген кезде, осы көркем табиғатына таң қаласын. Па,
шіркін, таза ауа, тұнық су! Ауылдың маңайында орман, көл, егіс алқаптары бар.
Осының барлығына не жетпес?!
Ленино селосында менің атам және әжем тұрады. Мен ауылға келгенде
менің атам мен әжем қуанышты болды. Осы ауылға бекер келмегенімді білдім.
Себебі, атамен бірге мал айдауға бардым, апама көмектестім,отын жардым
және жидек теруге бардым. Көп жидек теріп әкелдік, биыл жидек көп өскен.
Маған осының бәрін көруге өте қызық болды!
Атам мен әжем тұратын ауылда көптеген қызық нәрселерді, бірден
бірнеше ерекшеліктерді де байқадым. Біріншісі, ауыл адамдары өте еңбекшіл,
олар күні бойы үй шаруашылығмен айналысады. Осылай ауыл кісілері жейтін
тамағын, ішетін сүтін өздері өндіріп шығарады. Сонымен бірге, ауылда жастар
аз және тұрғындарға қол жетпейтінін байқадым, сондықтан атам мен әжеге
көмек көрсетуге қатты тырыстым. Тағы да бір ерекшелігі, мен айтқадай, ол
ауылдың табиғаты.
Ауылда расында да, өте керемет! Мен осы практикадан көптеген нәрсені
білдім. Маған қатты ұнады. Атам мен әжеме көмек көрсеткеніме
қуаныштымын! Ленино ауылы өте керемет жер екен.

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық
күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар)
Қаланың күйбең тіршілігінен шаршағанда ауылды аңсап тұрарымыз анық.
Ауылдың таза ауасымен ұйыған тыныштығы кімді де болса өзіне тартып тұрады.
Біз де қала өмірінен шаршап, демалысын қайда өткізерін білмей жүрген
оқырмандарымызға ауыл өмірінің қызықты сәттерін ұсынамыз.
Менің атам мен әжем осы үйде тұрады. Үйлері үлкен, әрі іші салқын. Жазда
барғанда ауылдың үйлері салқын болып, жайланып жатасың!

Атам мал шаруашылығымен айналысады.Кейін мен атамен бірге малға
бардым. Атамда 3 сиыры және қойлары бар. Сиырларды таңа ата сауып, сүтін
алып, бұзауларынан айырып ертеңгі азанға дейін қорадан шығарып, өріске
жібереді.

Үйдің айналасына тазалау жұмысарын жүргізіп, қол шалғымен шөп шаптым.

«Қыстың қамын жаз ойла» - демекші отын жардым.

Олардың итімен ойнадым. Оның аты- Граф.

Бау-бақшада жұмыс істеген өте қызық. Бақшадағы жемістерді суарып,
арамшөпті тәпкеледім.

Биыл үйге құрылыс жұмыстарында жүргізіп жатыр екен. Ауылдың
моншасына жетері бар ма? Ағама моншаны салуға көмектестім.

Жалпы айтқанда, менің «2 апта ауылда» практикам жақсы өтті. Ауылдан
керемет көңіл - күймен қайттым.Осы практиканы даярлаған адамдарға көп
алғысымды білдіремін! Себебі, осы практика кезінде мен көптеген нәрселерді
білдім және бақыладым.

Дневник
прохождения практики
«10 дней на предприятии у родителей»
Ученика 10“В” класса
Куспеков Ашим Саматович
Астана, Акмолинская область
ФИО ментора: Куспекова Меруерт Кайратовна

В этом году я решил пройти эту практику у своей сестры Куспековой
Меруерт. Свою карьеру она начала с учителя предмета физика в НИШ физикоматематического г. Кокшетау. Далее она стала учителям физики в ЕНУ в городе
Астаны. На данный момент она работает Менеджером-модератором в компании
Bilim Media Group(BMG). Эта компания все нам знакома т.к. почти каждый
ученик НИШ когда либо пользовался одним из главных продуктов этой
компании онлайн платформой получения образования bilimland.kz, twig-bilim.kz,
i-test.kz.

Офис компании находится в самом центре Астаны в БЦ Москва. На самом
деле в этом бизнес центре находятся такие всем нам известные компании как
Samsung Electronics, BI Group, Yandex Taxi, Chocofamily и другие. Во время
прохождения практики я не раз встречал сотрудников этой компании.
Так как эта компания фокусируется на использование все современных
технологий для того чтобы работники работали и приносили значительную
пользу здесь установлена умная технология мониторинга рабочего дня. Каждый
работник, включая мою сестру, работает 8 часов в день и 5 дней в неделю. При
этом нет какого либо ограничения в графике дне. Каждый работник может
построить его сам в зависимости от его личных предпочтений. Главное
отработать положенные часы. Офис открыт круглосуточно. Можно придти и
работать хоть ночью. Рабочий день моей сестры начинается в 8 утра. Но перед
работой она приходит в тренажёрный зал, который также находится в этом
бизнес центре. Обеденный перерыв у нее с 12:30 до 13:30. С работы она уходит
в 17:30. Для нее это оптимальный вариант. Но иногда бывает времена, когда ей
необходимо перестроить свой рабочий день из-за непридвиденных проблем либо
срочных совещаний.

Каждый день в стенах офисах проходят ежедневные тренинги по обучению
правилами пользования онлайн ресурсами компании. Для этого необходимо
пройти онлайн регистрацию на сайте. Среди желающих очень много людей в
возрасте. Это показывает насколько люди вне зависимости от своего возраста
хотят учиться и развиваться.

Также в один из дней прохождения своей практики я побывал на семинаре
учителей со всех регионов страны. Они обсуждали новые методики обучения.
Между слов в кчестве примера была приведена система обучения НИШ.
Мне было очень приятно, что систему по которой я обучаюсь приводят в
качестве хорошего примера. И еще раз удостоверился, что я получаю по
настоящему качественное образование.

Моя сестра на данным момент является руководителем проекта по
внедрению электронных книг среди населения. Этот проект уже реализуется на
протяжение 3 лет и его результаты очень впечатляют. Потому что на данный
момент в электронный формат было переведено уже более 10 тысяч книг на всех
3 языках. Также был разработан метод бесплатного предоставления этих книг
всем желающим. Сейчас в Астане и в Алмате установлены автобусные остановки
с qr кодами с помощью которых можно получить электронные версии книг.
Сейчас в общей сложности установлено 223 остановки. Кроме этого с 2018-2019

учебного года в 3,5,7 классах средне-образовательных школах ученикам будет
разрешено использовать электронные версии книг. Это позволит им не носить
тяжелые бумажные книги в школу и не портить свое здоровья. Альтернативой
бумажным книгам выступает обычный планшет либо смартфон. В целях
успешного внедрения этого проекта команда во главе с моей сестрой переводят
учебные книги в электронный вариант. Сейчас все работают в ускоренным темпе
для того чтобы успеть к началу учебного года.

Эссе
Работа моей сестры и в правду очень впечатляющая. Мне очень понравилась
атмосфера в офисе. Для работников созданы все условия. Говоря об работе моей
сестры, можно отметить то, что ее группа выполняет очень полезную работу. Так
как развития образования в Казахстане очень важно. Даже Президент в своем
послании отметил, что сейчас век цифровизации и доступности. Получение
образования должно быть легким и доступным для каждого гражданина страны.
Именно эту задачу выполняют на работу у моей сестры.

_8_ « С » сынып оқушысы
Коспакаева Зейнегуль
«2 апта ауылда» практикасын өту

күнделігі
Ауылдың атауы

(мекен-жайы)

Солтүстік Қазақстан облысы
Жамбыл ауданы Есперлі ауылы

Ментордың аты-жөні

Коспакаева Гульмира Камбаровна

___________________________________________________

Ауылдың нақты мекен-жайы. Ауылдың орналасқан жерімен, аумағымен,
тарихымен танысу.
Солтүстіқ Қазақстан облысы, Мамлют қаласы мұрағатының 13 қор
«Исторические справки колхозов Пресновского района » деп аталған құжат
бойынша Есберлі колхозы 1930 жылы тамыз айында ұйымдасқан екен. Колхозга
дейін бұл жерде Бидалы Уақтың Қайдауыл атасынан тарайтын ұрпақтары мекен
еткен. Қазіргі Есберлі, Сары батыр, Сүйір батыр обалары жерлері, Докучаев
ауылы, Дос көлі жері, Кашар, Украин ауылды жерлері Бидалы Уақтың
Қайдауыл, Өтей аталары, Шоғаның Қарағой, Орынбай аталарына қарасты
жерлер болған.
Есберлі ауылы
колхозға біріккенше «Беркін ауылы», «Сүйір батыр
ауылы», «Шағырай ауылы» деп те аталып келген. Мұрағат құжаттарында Беркін
туралы деректер кездеседі, старшындық мөрінің көшірмесі де бар. Беркіннің
шежіресін тарқататын ұрпақ жоқ, шежіре бойынша Беркіннен Бекбас, Бекбастан
Тауық туады, Тауықты Шағырай асырап алған. Тауықтан ер бала туған жоқ, екі
қыз туады, ол қыздар туралы Шағырайдың ұрпақтары бөлімінде жазылған.
Мұрағат құжаттарында Сүйір батыр Құдайбергенұлы туралы деректер
жоқ. Ел аузындағы аңыздарға қарағанда Сүйір батыр ұлы атасы Сағындықтың
жолын қуып, жер-су үшін отаршылдармен соғысқан. Есберлі ауылының батыс
жағындағы Сары батыр обасы жанына жерленіп, оры жасалған.
Ауылдың «Есберлі» деп аталуы туралы осы ауылдың байырғы тұрғыны
Балғожа Кенжеғозин қарттан қалған мынадай әңгіме бар.
Қазіргі Есберлі көлінің орнында қалың шілік болған екен. Есбер деген
адам осы шілік ішінен жер асты суы жақын болғасын құдық қазады. Судың жер
асты көзіне тиген болар, осы құдықтан су атқылап бір айдың ішінде шілік
маңайы көлге айналады. Көл Есберлі деп аталып, одан кейін осы көлдің
жағасындағы ауыл Есберлі ауылы деп аталып кетеді.

1-күн: Жазғы мектеп біткен соң, мен бірден «Екі апта ауылда» атты тәжірибені
орындауға кірістім. Мен Жамбыл ауданы, Есперлі ауылына бардым. Ауылда
менің отбасым үйдегі шаруа жұмыстарын атқаруға барлығы атсалысып
көмектесті. Олар маған сеніп, менің мойныма үлкен іс тапсырды. Дәл осы сәтте
жауапкершілігім арта түскендей болды. Менің міндеттерім өте көп болды. Анама
қолғабыс жасадым. Сол себепті алдағы күндерге көп күш салуға міндеттімін.
Соларға сүйеніп, алдағы күндерде жұмыстарды жақсы орындаймын деген
ниеттемін. Ертеңгі күннің қиын болатынын біліп, демалуды жөн көрдім.

2-күн: Таңертең мені анам оятты. Ұйқымды әбден қандырып, үй ішіне таңғы ас
әзірледім. Жұмыртқа қуырып, шай ішіп алдық. Қаз-үйректердің тамағын беріп,
түске дейін бақтым. Көзді ашып-жұмғанша түскі астың да уақыты келіп қалды.
Түскі асқа тағамды мен дайындадым, әрине анамның көмегімен. Тағам әрі дәмді,
тойымды болды деп ойлаймын. Түскі асты ішіп болған соң, көп ұзамай қойдың
келетін уақыты жақындап қалды. Қойдың алдынан шығып, түгендедік. Анам
екеуміз қойларды суарып шөлдерін қандыртып, оларды қораға қамадық. Бұл
оңайға соққан жоқ. Біраз уақыттан кейін сиыр келді.

3-күн: Бұл күн әдеттегідей өтті. Таңғы асқа сүтке күріш қосып, тәтті ботқа жеп
алдық. Үй ішін тазалап, жинап, едендерді жуып шықтым. Түскі астан кейін анам
екеуміз үйдің жанындағы бақшаның ішін тазалап, арам шөптерін жұлдық. Анам
гүлдерді өте жақсы көреді, бақша іші толған түрлі гүлдер. Ал кешке сиыр
келгенде оны сауып, сүтін пісіріп, ұйытып қойдық. Таңертең қышқыл, әрі дәмді
айран дайын болады. Содан соң, отбасымыз бен кешкі ас іштік күнімізді осылай
аяқтадық.

4-күн: Бүгінгі күн басқаларға қарағанда ерекше өтті. Жақсы жаңалықтар да
көбейді. Анам екеуміз картоптың арам шөбін жұлып жүргенімізде анама біреу
телефон шалды. Интернат тәрбиешілері екен ол кісілер менің интернатқа
орналасуыма болатынын хабарлады. Бұл жаңалық мен үшін және менің отбасым
үшін қуанышты тосын сыймен тең болды. Кешкісін менің құрбыларым келіп
үйдің маңайындағы қоршауларды бояуға көмектесті. Қыздар бояп жатқан
уақытта анам екеуміз тамақ дайындап, самауырға шәй қойдық. Ауылда
самауырға қайнаған шәйдің дәмі өте керемет болады. Шаруаларымызды бітірген
соң барлығымыз кешкі ас ішіп, рахметімді айтып, құрбыларымды үйлеріне
шығарып салдым.
5-күн: Бүгін мен әжеме көмектестім. Оған ас әзірлеп, айтқандарын істедім.
Менің бүгінгі күннен түйгенім, мен өз әжеме құрмет көрсетіп, қол ұшын
аянбадым. Себебі, ол мені өсіріп, бағып, аялап, қамқорлығына бөледі. Қаншама
еңбек етіп, қиын кезде ақыл-кеңес берді. Ал енді мен әжемнің маған жұмсаған
күшін өтеп, парызымды өтегім келеді. Бірақ кейбір жастар аналарын, әжеаталарын тастап, өзін ойлап кетеді. Сондықтан, мен өзімнің әжемді жақсы көрем
және де қандай да қиындық болмасын әрқашан көмек беруге дайынмын. Өйткені
олар біздің көмегімізге зәру. Мен әжемді жақсы көремін.

6-күн: Бүгін біздің үйде ерекше күн Әжемнің туған күні. Таң атысымен әкем
қой сойып жатыр, ал мен анама бауырсақ пісіруге көмектестім.Үйдің ішін жинап,
тазаладым. Түстен кейін ет асып, бауырсақ, тәтті тағамдар пісіріп, көршіқоланды, туған-туысқандарды шақырдық. Кешкісін барлығымыз жиналып
әжемізді құттықтап, ән айтып, би биледік. Әжемізге тосын сый жасадым, өз
қолыммен тәтті бәліш жасадым, әрине әпкемнің көмегімен тағам дайындаудан
тәжірибемді кеңейттім. Осылайша әжем бәрімізге риза болып, қонақтарды
шығарып салып ұйықтауға жаттық.

7-күн: Танертең тұрып шәйімді ішкен соң, кешегі қонақтардан кейін, мен бүгін
үй жинауға кірістім. Бұл үй алты бөлмелі. Сондықтан үй жинауда қиынға соқты.
Менің міндетіме еден жуу, кілемнің шаңын шаңсорғышпен сору, жиһаздардың
шаңын сүрту және есіктің алдын сыпыру кірді. Мен осы жолы анамның
жағдайын түсіндім. Себебі, үйдегі жұмысты атқару өте қиын екен. Ал одан бөлек

тамақ пісіру, кір жуу және т.б. оңай емес жұмыстар бар болатын. Жұмыстың бәрі
біткен соң, кешкі асқа анам манты жасады. Ол өте дәмді болып шықты. Кейін
теледидар көріп ұйықтауға жаттық.

8-күн: Бүгінгі күн әдеттегідей өтті. Сағат алтыда тұрып мен анаммен бірге
қойды табынға шығарыстым. Бүгін анам екеуміз құрт жасадық. Сүт әбден
сарғайып, бетіне қаймағы шығып, қоюланғанға дейін пісірдік. Мұндай сүттен
жасалған құрт майлы, әрі өте дәмді болады. Қою қатыққа айналған соң, қолдың
ізі секілді формаға келтіріп жайдық. Жайылған құрттарды ыдысқа салып, жел
есетін жерге іліп қойдық. 2-3 сағат аралығында дегдіген құрт, бірнеше күннен
соң қатаяды. «Еңбектің наны тәтті,жалқаудың жаны тәтті» деп бекер
айтылмаған. Осы күннен менің түйгенім, еңбекпен табылған тағам әрқашан да
тәтті болады. Осылай бұл күн де өтіп кетті.
9-күн: Анам мен жеңгем үйдегі барлық кілемдерді әкеліп, оларды жууды
бастадық. Бірінші, біз қонақ үйдің кілемін жудық. Содан соң, балалар бөлмесінің,
кейін орта дәліздің екі кішкентай кілемін жақсылап ысқылап жудық. Кілемдер
өте ауыр, қалың және үлкен болғандықтан оларды жууға көп көңіл бөлу керек.
Оларды жуып шайғаннан кейін, аула артындағы шарбаққа іліп қойдық. Олар
кепкеннен кейін, оларды бүктеп біздің көлікке тиедік. Күн аяқталғаннан кейін
мен отбасыммен демалып, суға түсіп, ағам мен әкем балық аулап бір сергіп
қайттық. Бүгін мен кілем жуып өзіме болашаққа қажет тәжірибе алдым. Осы күн
қиын өтсе де, өте қызықты болды.
10-күн: Таңертең ерте тұрып, анам мені сиыр саууға үйретті. Сиырды күніне
екі рет сауады. Анам сиыр сауарда бастысы сенімділік қажет дегенді алға тартты.
Себебі, сиыр сауыншының үркіп тұрғанын байқап қалуы мүмкін. Онымен қоса
қораны таза ұстап, сиыр емшегін үнемі тазалап отыру – сауатын сүттің сапасына
тікелей әсер етеді деді. Сауып болған соң сиыр сүтінен ірімшік жасап, түскі асқа
ірімшікте субүйрек пісірдік. Тамағымыз өте дәмді болып шықты. Бүгінгі куннен
сиыр сүтінен неше түрлі тәтті тағамдар дайындауға болатынын кокейіме түйіп
алдым.

11-күн: Бүгінгі күні мен тоқыма тоқуды үйрендім. Ең алдымен әжем қырқылған
қойдың жүнін жуып, кептіріп, түтіп, дайындап берді. Тоқыма тоқуды анам үй
шаруасындағы әйелдердің сүйікті ісі деп біледі. Анамның айтуынша; тоқыма
тоқу- жүйке жүйесі мен ми жұмысын жақсартады. Артық ойлардан арылтып,
көңіл көтереді. Тоқыма тоқу – шығармашылық жұмыс. Ал адам баласы
шығармашылық жұмыспен айналысқан кезде, ол бар назарын ісіне аударып,
көңілі жай тауып, жаны тынышталады.
Ең алдымен анам қарапайым ілмектерден бастап үйретті, қолым жатыққаннан
кейін түрлі оюларды үйретемін деп уәде берді. Осы күнім өте қызықты өтті.
12-күн: Әдеттегідей, танертең ерте тұрып, үй ішін жинастырып, төсек орнымды
реттедім. Қаз, үйректердің балапандарына барып, жем шашып, итке тамағын
салып бердім. Одан кейін бақшадағы көкөністерді суарып, қиярдың мол екенін
байқадым. Қиярларды бір ыдысқа жинап, тазалап, жуып, кептіріп жеңгеме
апарып бердім, женгем екеуміз «Қыстың қамын жазда ойла»,- демекші қыста
жейтін азық- түлігімізді бірнеше ай бұрын дайындап қоямыз.
Алдымен тұздайтын банканы бумен немесе қайнатып алып сосын қиярды жуып
тұтас немесе кесіп салып қоспаларды қосып сарымсақ(чеснок), ас көк(укроп),
лавр жапырағы, қара бұрыш сосын қайнаған су құйып жаптық. Бұл күннің есімде
сақталу себебі, алдағы уақыттарда, өмірде қажет болатын шаруаны үйреніп,
ойыма түйдім.
13-күн: Ерте тұрып таңғы шәйімізді ішкен соң анам екеуміз нан пісіруге кірістік.
«Нан – ас атасы»,- демекші, ең алдымен ұн, су, ашытқы, тұзды дайындап алдық.
Қамырды басып, жауып қойдық . Қамыр көтерілгенше мен үйдің терезелерін
тазалап жуып шықтым. Анам пеш жағып, оты жанып біткенше дейін қамырды
формалап жауып қойды, оты бітіп қызыл шоғы қалған кезде көтерілген қамырды
пешке салдық. 1 сағаттан соң нанымыз қып-қызыл болып шықты. Кешкісін анам
екеуміз сиыр сауып, сүт салып болғасын кешкі асқа пісірген нанымызды
қаймаққа батырып жедік. Нанымыз өте дәмді, әрі жұмсақ тәбетімізді ашты.
Бүгінгі күннен түйгенім дастарханымыздың тұздығын келтіретін қасиетті
нанымызды әрқашанда қадірлей білу керек.
14-күн: Бүгін менің ауылдағы соңғы күнім болды. Көзді ашып-жұмғанша
ауылдағы екі апта лезде өтіп те кетті. Жалпы осы практика маған зор әсерін
тигізді.
Біріншіден, мен ауылдың нағыз тұрмыс тіршілігімен танысып, өз біліміме
өмір сүруге қажет білім алдым.
Екіншіден, ауыл өмірі денсаулығымның жақсаруына әсерін тигізді. Себебі,
мен тек жеміс-жидектермен, сүт өнімдерімен және ет өнімдерімен қоректендім.
Сонымен қатар, ауылдың ауасы өте таза.

Үшіншіден, мен күнделікті үйде атқаратын жұмыстарды жақсы меңгердім.
Бұл маған өз көмегін тигізеді деп ойлаймын.
Қорытындылай келе, ауылда өткізген күндерім өзіме пайда мен табыс
әкелді. Себебі, өмірге қажетті коптеген жаңа кабілеттер меңгердім.
Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық
күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар)
Мен «Екі апта ауылда» практикамды СҚО, Жамбыл ауданы Есперлі
ауылында өткіздім. Практика барысында мен ауыл тіршілігімен толық
таныстым. Анама қолғабыс жасап үй-шаруаларына қолымнан келгенше
көмектестім. Ауылда табиғи таза сүт өнімдерінен бірнеше тағам дайындауға
болатынына көзім жетті. Сонымен қатар үйдің алдындағы бақшаны баптап,
сиыр,қойларды өріске жіберіп, түрлі тәтті тоқаштар пісіріп үйрендім.Жалпы
ауылда уақыт деген зымырап өтеді. Таң атқаннан кештің батысына дейін ауыл
адамдары тынымсыз еңбек етеді. Күнделікті ауыл тіршілігінен өзіме алдағы
уақыттарда өмір сүруге қажет білім алдым. Менің ойымша бұл практика әрбір
бала үшін маңызы өте зор деп ойлаймын. Ауылдың ауасы мен жазиралы даласы
өте ғажап. Ауылдан алған тәлім-тәрбие мен рухани құндылықтар өте көп деп
ойлаймын. Өйткені ауылды жерде ата бабамыздан дәуірінен келе жатқан салтдәстүрі мен әдет-ғұрыптар көп сақталған. Мен осындай ауылыммен мақтанамын.
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Село Баканас расположено в юго-восточном Казахстане. Это районный
центр и речная пристань на реке Или (конечная точка судоходства). Населённый
пункт раскинулся на правом берегу реки, в самом начале её дельты. Село
окружают сельскохозяйственные угодья, которые питаются водами
оросительных каналов, отходящих от Или. Самый крупный из них – Баканасский
канал. Он обслуживает самые северные рисовые плантации в мире. В село ведёт
автодорога из Капчагая. До Алматы – около 300.
В прежние времена дельта Или была обширнее. Собственно Баканас – это
название одного из рукавов дельты, на месте которого ныне раскинулись пески
пустыни Сарыесик-Атырау. В Средневековье в дельте Или и в частности около
Баканаса находился один из центров земледелия этого региона. Известно, что в
10-13 веках существовало два города этой цивилизации – Актам и Карамерген,
которые были захвачены монгольскими завоевателями, а потом вследствие
изменения природных условий – заброшены. Ныне городища Актам и
Карамерген – популярные туристические и археологические объекты. Однако
они лежат довольно далеко от Баканаса.
Рисовые чеки орошает Баканасский канал, регулируемый шлюзами.
Посёлок — популярное место среди рыболовов, охотников, а также археологов,
изучающих древние городища дельты Или — Актам и Карамерген. В самом же
селе привлекает внимание разве что мечеть.
В Баканасе находится филиал Института ботаники и фито интродукции,
ботанический сад.

Трасса «Алматы-Баканас»

Мечеть «Оспан»

Река «Или»

Наконец-то пришло долгожданное лето, и
теперь я поехал к своей южной бабушке
в село Баканас. В этот раз мне несказанно
повезло: ведь я поехал на целые две недели.
Мою бабушку зовут Жания. Она пенсионерка.
Ей 64 года, но при всём этом она очень
активная, несмотря на свой возраст.

Когда мы приезжаем к бабушке в гости, она нас встречает с большим
гостеприимством. Она печёт свои фирменные баурсаки и накрывает большой
дастархан. А когда мы уезжаем обратно, она кладёт нам с собой целые сумки
картофеля и других овощей и фруктов, выращенных своими руками.
В селе хорошо отдыхать, потому что там природа. За селом находятся луга,
а дальше лес и река «Или». Мы с братьями и сёстрами часто выходим на природу
поиграть и отдохнуть на свежем воздухе.

Как много удивительного и интересного я узнал о сельской жизни, на
которое я раньше не обращал внимание. Меня больше всего поразило то, что в
селе все знают друг друга, живут проблемами села, стараются их решить
совместными силами. Сельчане очень общительные, добрые и отзывчивые люди.
У бабушки дверь в дом всегда открыта, так как в Баканасе её знают почти все и
все к ней заходят на огонек. Некоторые приходят просто поздороваться и попить
чай, а другие приходят за советом. Во дворе живут собака Браун и Доли. Помимо
них иногда прибегают соседние куры, собаки и кошки. Среди них имеются и
друзья Брауна и Доли.

Есть огород и сад, которые богаты различными овощами и фруктами. Всё
это выращивается под чутким бабушкиным руководством. Сколько труда,
умения и терпения, оказывается, нужно, чтобы мы вот так с большим аппетитом
их ели.
После завтрака я выхожу на огород. Ведь прежде чем овощи попадут на
стол, нужно вложить много труда. В первую очередь, нужно тщательно
прополоть грядки. Бабушка сказала, что нужно внимательно следить за всходами
и вовремя их проредить. Также на огороде растёт клубника, которая требует
особого ухода: отрывать отросшие усы. Вечером весь огород нужно полить.

Также моя бабушка содержит свою ферму неподалеку от Баканаса. Шутя,
она называет свою ферму «Фазендой». Обычно, фазендой называют крупное
земледельческое или скотоводческое поместье в Бразилии. На ферме есть куры,
лошади, коровы, бараны, а также козы. Помимо этого, там есть еще и 3 собаки:
2 алабая и 1 дворняшка. Для того, чтобы содержать такую ферму необходимо не
мало усилий. Нужно ухаживать за скотом, заготавливать сено на зиму, а также
сами маты, выгуливать скот, приводить его вовремя на водопой. Всё это я делал
на протяжении целой недели…

Находясь на практике в селе, я понял, что сельская жизнь очень отличается
от городской. Утро начинается очень рано: ведь многие сельчане держат скот.
Их нужно вовремя выводить на пастбище, накормить домашних птиц и принести
воды из колодца, т. к. не у всех вода проведена в дом. Нужно накосить, высушить
и собрать в стога траву для скота, чтобы подкармливать их зимой. Так же летом
нужно заготовить дрова, т.к. в селе в основном печное отопление. Дрова нужно
наколоть и уложить их в поленницу. К концу лета все сельчане занимаются
сбором урожая, все овощи нужно просушить и спустить в погреба. Затем
начинается пора варенья и соленья.

В ходе практики, я понял важную истину: если весной и
летом сидеть сложа руки, то ты не соберешь хороший
урожай и не обеспечишь себя на зиму, как персонаж из
басни И.А.Крылова – стрекоза.

Дневник
прохождения социальной практики
«10 дней на предприятии родителей»
ученика 9 «D» класса
Муканова Асель Нурлановна
Место прохождения практики (адрес) с. Кызыласкер, ул. Скачкова, 22
Наименование организации Кызыласкерская средняя школа им.
В.М.Скачкова
ФИО ментора Муканова Арман Жаудатовна

Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива в целом. Изучение
распорядка, корпоративной культуры, связей и роли предприятия для местного
сообщества.
Кызыласкерская средняя школа им. В.М.Скачкова - общеобразовательная
школа, которую посещают 111 учеников. Она названа в честь героя Великой
Отечественной Войны Виктора Михайловича Скачкова, который также работал
в ней. Школа необходима для жителей Кызыласкера, ведь она обеспечивает
работой и дает образование половине населения села.Коллектив состоит из 26
учителей, 3 поваров и 10 работников техперсонала, обеспечивающих чистоту и
порядок школы. Каждая из профессий требует ответственности и опыта работы.
Рабочий день в школе начинается в 9:00. Каждый работник должен приходить
вовремя и добросовестно выполнять свою работу. В течении рабочего дня все
выполняют свои обязанности: учителя проводят уроки, повара готовят еду для
учеников и всего коллектива, техперсонал занимаются уборкой классов. Рабочий
день учителей заканчивается в 16:00, а техперсонала и поваров - в 18:00.
Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные
обязанности и т.д.)
Моя мама работает учителем начальных классов в Кызыласкерской средней
школе. Её обязанность - обеспечивать учеников хорошими знаниями и, так как
она является классным руководителем класса, следить и отвечать за
безопасность детей, проводить с ними воспитательные мероприятия.
На летнее время ее работа немного изменилась, ведь началась работа летней
оздоровительной площадки. Она предназначена для детей, учащихся в
начальных классах, и проводится с целью развить у них интерес к самопознанию
своей личности, чувство патриотизма и художественную деятельность. Дети
посещают площадку в будние дни с 10:00 до 13:00. Для ее проведения
составляется план, в котором расписана деятельность на каждый день.
Ежедневно проводятся беседы, конкурсы, игры, дети выполняют творческие
задания.

Написание рефлексии в конце каждого дня, проведённого на практике.
Рефлексия содержит независимость, детальность, достоверность информации,
аргументированность, логичность, аналитические выводы.
1день

В первый день пришло 10 детей. Для начала мы провели беседу на тему «Что
меня привлекает в летних каникулах?». Дети отвечали очень активно и их ответы
были очень оригинальными и неординарными. Кто-то отвечал «тепло, сочные
фрукты и ягоды», другие – «отдых», а некоторые – «летняя площадка». Далее
они приняли участие в эстафете под названием «Вперёд, лидер!». Она прошла
очень весело. Дети прыгали через скакалку, бегали с мячом и работали в
командах. После игр мы зашли в школу, и дети немного подкрепились
сладостями. В завершение мама провела с ними конкурс рисунков «Ура, лето!».
Используя краски, карандаши и фломастеры, дети нарисовали очень яркие
рисунки и подробно описали их. В конце дня мы подвели итоги и наградили
победителей сладкими призами. Первый день был чем-то новым и необычным
для меня. На самом деле, я чувствовала себя немного неловко во время работы с
детьми, ведь до этого я ничем подобным не занималась. Ранее я всегда считала
работу мамы легче, чем у учителей старших классов, ведь контролировать
маленьких детей проще, но на самом деле все наоборот. Дети совершенно
неусидчивы и их интересует все, они задают сотни вопросов и после, забыв
ответ, повторяются. Все это показывает, что работа учителя начальных классов
требует огромного терпения. Это был вывод первого дня.
2день

Второй день практики прошел еще насыщеннее, ведь пришло больше детей.
Мама провела беседу на тему «Берегите зубы» и оказалось, что многие знают о
том, как ухаживать за зубами. Далее дети вышли на улицу, и мы поиграли в игру
«Шагомер». Она была очень интересной, ведь нужно было предсказать, сколько
шагов прошел человек, стоящий на определенном расстоянии. После игр на
свежем воздухе дети получили свой ланч и занялись лепкой. Заданием дня было
придумать и слепить новый экзотический фрукт. Было сделано много разных
фруктов, и дети, включив всю свою фантазию, придумывали им названия. Такие
слова никогда не пришли бы мне в голову. Это были различные объединения
слов, например, яблоко + арбуз = яббуз или слова, написанные наоборот.
Например, дыня = яныд. Я поняла, что маленькие дети и в правду обладают
лучшей фантазией, чем взрослые

3день

День начался с вопроса «Как сохранить хорошее зрение?». Дети предлагали свои
варианты ответов. Одни говорили «соблюдать гигиену», а другие – «не сидеть
долго за компьютером». После мы показали им презентацию и многие из них
удивились, узнав, сколько существует разнообразных гимнастик и методик по
сохранению и улучшению зрения. Далее дети, объединились в 3 группы приняли
участие в «Веселых стартах». Я думаю, что это один из наиболее эффективных
способов научиться работать в команде. Думаю, что у них неплохо получалось.
Далее мы перешли к следующему пункту плана на данный день. Это был
конкурс аппликаций на тему «Лесные звери». Было очень интересно наблюдать
за их работой, ведь на летнюю площадку ходят дети разных возрастов. И я
думаю, что это было большим плюсом для младших, ведь им было с кого брать
пример. Работы старших ребят выглядели более аккуратно. Но младшие тоже не
отставали, хотя фигуры, вырезанные из бумаги были немного кривыми,
аппликации выглядели достаточно эстетично. Также некоторые старшие ребята
помогали младшим вырезать, клеить или выбирать животное. За всем этим
процессом было приятно наблюдать. И даже после того, как были выявлены и
награждены победители конкурса, остальные не расстраивались. Они хлопали в
ладоши и улыбались. И я думаю, что они делали это искренне. Ведь не зря
говорят, что дети не могут скрывать своих настоящих чувств. И в этот день я
убедилась, что это утверждение не миф.
4день

Этот день начался с изучения правил дорожного движения. Эта тема была
немного скучной для детей. Может быть, это произошло из-за скучной подачи
информации. Основные правила были изложены в презентации и хотя
присутствовало много изображений, дети не были заинтересованы темой.
Поэтому я сделала небольшую заметку, что впредь следует преподносить
информацию в другом формате. Например, показывать различные ролики или
мультфильмы. Но после скучной лекции дети взбодрились, ведь мы перешли к
конкурсу загадок. На некоторые загадки были предложены очень неординарные
и смешные ответы. В связи с этим было решено наградить не только команду с
большим количеством ответов, но и обладателя креативного мышления. Я
считаю, что дети остались довольны игрой. Делее их ждала недолгая прогулка и
игра в колечко.
5день

Тема беседы для пятого дня заставила многих детей задуматься о состоянии их
одежды. А звучала она так: «Твой внешний вид». Мы поговорили об этикете и
школьной форме. Следующий конкурс был очень интересным, в особенности
для девочек. Назывался он «Мисс летней площадки». Девочки готовили
небольшие выступления и рассказывали о себе, а мальчики были нашим
многоуважаемым жюри. Пока мама подсчитывала баллы и определяла
победительницу, дети посмотрели мультфильм. Он назывался "Братец
медвежонок". Это очень добрый и интересный мультфильм, который я уже
смотрела не раз. Во время просмотра многие дети задавали много вопросов, на
которые я не отвечала, сказав, что впервые смотрю его. Они же предпологали

что может произойти и отвечали на свои же вопросы. Послушав их варианты,
совершенно отличные от сюжета, я снова удивилась их фантазии и даже
подумала, что некоторые варианты могли быть лучше настоящего содержания.
После оглашения результатов конкурса всех ждало чаепитие в школьной
столовой. Все дети отправились домой с улыбками и обещаниями прийти снова.
Подведение итогов, написание отчета в виде эссе 300 - 400 слов о пройденной
практике (в соответствии с требованиями рефлексивного дневника презентации,
фото, видеоматериалы)
Школа - это место, где дети получают знания, находят друзей и проводят
большую часть своего детства. Именно здесь я проходила данную практику.
Несмотря на то что школа небольшая, я думаю, что дети, учащиеся в ней,
получают хорошие знания. Конечно же, это зависит от учителей и самих
учеников, но обязанность каждого учителя - предоставить детям возможность
получать знания, всячески поддерживать и наставлять их в процессе обучения.
Именно такую работу выполняет моя мама, которая работает учителем
начальных классов. Благодаря ей я ненадолго пожила жизнью учителя. Увидела
сложности и радостити этой работы.
Сейчас лето, поэтому занятия не ведутся, но я смогла побывать на летней
площадке, которую каждое лето учителя начальных классов устраивают для
своих учеников. Думаю, что летняя площадка - что-то похожее на лагерь, но дети
не только развлекаются, но и учатся. Они играют в развивающие логику игры,
рассуждают на разные темы, делают поделки, поют песни и танцуют. Я очень
удивилась, увидев, с какой заинтересованностью они это делают. Дети не
пропускают ни дня летней площадки, а когда уходят, с нетерпеньем ждут
завтрашний день. Они одновременно отдыхали и улучшали свои навыки: кто-то
научился рисовать, а кто-то стал более открытым и общительным. Думаю, что
они научились многому за время работы летней площадки. И я действительно
рада, что подобные работы проводятся каждое лето. Я думаю, что это все заслуга
учителей. Именно они вовлекают детей в ту или иную игру, уделяя при этом им
все свое внимание и время. Дети же остаются детьми, они шумят, бегают и
играют. Большим трудом учителей является то, что они, несмотря ни на что,
остаются спокойными и терпеливыми, воспитывая при этом в детях самые
лучшие качества человека. И в процессе данной практики я полностью в этом
убедилась.

Игра в шашки.

Игра в «Съедобное – несъедобное».

Рисование красками и
карандашами.

Выполнение различных аппликаций

Прогулка на улице.

Дневник
прохождения социальной практики
«10 дней на предприятии родителей»
Ученика 10« Н » класса
Базарбай Жанары
Место прохождения практики (адрес): с.Кабань,Жамбылский район
Наименование организации: «Астық»
ФИО ментора: Джакупов Дулат Ондрысович

Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в целом. Изучение
распорядка, корпоративной культуры, связей и роли предприятия для
местного сообщества.
Молочно-товарная ферма крупного рогатого скота на 400 коров «Астық»,
располагается в селе Кабань Первомайского района Северо-Казахстанской
области. Ферма построена с учётом научно-технического прогресса, износа
зданий. Для чего имеется несколько участков на территории фермы. Здания
предназначены для содержания животных. Также, кроме коров имеются другие
представители животного мира: лошади, породистые быки, овцы, ослы.
Предприятие имеет огромную роль для местного общества, так как жители
сельского округа отдают на ферму своих животных, чтобы о них смогли
позаботиться умелые сотрудники в любое время года. У хозяина имеются
достаточно большое количество полей, чтобы прокормить всех животных,
которых ему доверили. Внутри зданий смонтированы кормушки,
индивидуальные поилки, кормовые проезды. Рядом со зданиями находится
выгульный двор. Общее санитарно-гигиеническое состояние помещения
хорошее. Все параметры микроклимата поддерживаются в норме. Помещение в
летний период подвергается сушке, дезинфекции и текущему ремонту.
Коллектив предприятия «Астық» состоит из 67 рабочих. Первая половина
рабочих начинает работать с 6:00 до 15:00, а второя половина с 15:00 до 22:00.
Также, имеются перерывы, обеды, и ужины. При ферме находится столовая, где
сотрудники могут пообедать.

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные
обязанности и т.д.)
Джакупов Дулат Ондрысович- директор предприятия «Астық».Имеет среднее
профессиональное образование по специальности «Организация фермерского
хозяйства».
Директор обязан:
1. Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии
2. Принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов
основных зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других
сооружений, составлении смет хозяйственных расходов.
3. Организует проведение ремонта помещений, осуществляет контроль за
качеством выполнения ремонтных работ.
4. Организует оформление необходимых документов для заключения договоров
на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей,
необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря,
обеспечивает ими структурные подразделения, а также ведение учета их
расходования и составление установленной отчетности.
5. Контролирует рациональное расходование материалов и средств,
выделяемых для хозяйственных целей.
6. Выполняет работы по организации табельного учета, рационального питания
работников во время обеденных перерывов, составлению графиков отпусков и
распорядка рабочего дня.
Директор имеет право:
1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по
кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
2. Контролировать выполнение заданий и работу, своевременное выполнение
отдельных поручений и заданий подчиненных ему служб и работников.
3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся
к вопросам деятельности Начальника хозяйственного отдела.
4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и
организаций для решения оперативных вопросов производственной
деятельности, входящей в компетенцию Начальника хозяйственного отдела.
5. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях и
учреждениях при решении вопросов, относящихся к компетенции Начальника
хозяйственного отдела.

Написание рефлексии в конце каждого дня проведённого на практике.
Рефлексия содержит независимость, детальность, достоверность
информации, аргументированность, логичность, аналитические выводы.
1 день
Начался первый день моей практики «10 дней на предприятии». В этот
день, я особо не утруждалась, но он был очень интересным для меня. Я
познакомилась с коллективом, обошла всю территорию предприятия, зашла в
базы, где держат животных, а также была беседа с ментором. Ментор
рассказывал о особенностях фермы, роли для местного общества, его правах и
обязанностях, в целом о работе коллективе , но самое запоминающееся было для
меня - это история как все начиналось, и как было тяжело поднимать преприятие
практически с нуля. В этот день остались положительные эмоции, новые
знакомые, и жизненные советы от директора предприятия.
2 день
В этот день я решила встать в 6:30, чтобы подоить корову. Если честно для
меня встать в такое время было очень тяжело, но любопытству не было предела.
Я раньше никогда не доила коров, хотя я живу в деревне.
Корову, которую я доила звали Доча.У многих животных есть
самозащита,например биться
хвостом, но хвост коровы
держала сотрудник Марина,чем
я очень благодарна ей.Я надоила
½ ведра, я была настолько
счастлива, но мне сказали, что
она может дать больше молока...
После этого у меня очень болели
руки, и я долго не могла отойти
от этого, но с одной стороны это
казалось мне забавным, что все
прошло.

животных

верхом

на

лошади.

Далее, я поехала в табун с пастухом
в этот день по словам пастуха было
около 200 животных. Я приехала
домой около 20:30, потому что в это
время люди забирают свой скот, а
другие животные отправляются в
загоны.
К
сожалению
фотоматериалов, как я пасла скот
было мало, так как была очень
высокая возможность потерять
телефон, ведь мы находились в
чистом поле. Кстати, я пасла
Моего
коня
звали
Ветер.

3 день
Этот день был для меня самым увлекательным, так как я работала на кухне.
Мы
с
работником
Светланой
Николаевной готовили гречневый суп и
макароны с подливом для рабочих,
которые трудятся в поле, и для тех кто
остался работать на ферме

Вот в эти термоса мы кладем еду для
рабочих.
Для полного комплекта там должно быть:1
блюдо(суп),
2блюдо(гарнир),хлеб,сахар,чай,
и
конфеты(что нибудь сладкое для рабочих).
Приборы для еды у каждого рабочего
должно быть свое.
Кстати, у Светланы Николаевны среднее
начальное образование технология продукции общественного питания.
После приготовления я понесла термоса к ментору, чтобы он отвез еду рабочим
на поле. Потом мы пошли накрывать на стол остальным рабочим.

4день
Полностью этот день я провела на
базах с животными, и не только с ними.
Я погнала животных на прививку к
местному ветеринару Николаю
Николаевичу с табуна, который
находится не близко от баз, но я не
видела, как ставят прививки животным,
потому что в этот день было всё
загружено.

Также занималась побелкой баз. Я к этому
делу отношусь как то специфически, но не
знаю почему. Мне пришлось белить базы до
той отметки до которой я могла доставать, то
есть низ, ну, а дальше рабочие будут ставить
лестницы, и белить верх.Это был самый
трудный день для меня.
5 день
Хочу сказать, что этот день был для меня не особо активным, но в то же время
приятным, так как я осталась работать дома с мукулатурой. По мне этот день
был легким, не было фзизической работы.

Мне пришлось разлаживать всё по папкам. В этой папке были договора,
табеля учета рабочего времени, счета фактуры, и так далее. Могу сказать, что
очень было много путаницы, и у меня, и в бумагах. Мой труд этого стоил, так
как после моей плодотворной работы я пошла на базы. Осмотреть порядок и
чистоту.
Подведение итогов, написание отчета в виде эссе 300 - 400 слов о пройденной
практике (в соответствие с требованиями рефлексивного дневника
презентации, фото, видеоматериалы)
Каждый ребенок летом отдыхает для себя, и не для кого больше.У него нет
мыслей, чтобы помочь или узнать о чем то новом, например на каком-нибудь
предприятии, потому что голова заполнена о новом предстоящем учебном году,
и ему нужно отдохнуть, чтобы пойти с новыми силами в бой. Но в моём случае
это совсем не так...Этим летом мне предстояла возможность пройти практику у
своего дяди, который является управляющим фермы «Астық».Мне кажется, что
у некоторых детей сложилось неправильное представление, каким должно быть
лето, и как его проводить.Хочу сказать, что это лето было более интересным, чем
другие, благодаря этой практике, потому что ни одного дня я не находилась в

покое, в хорошем смысле этой фразы.Каждый день было что-то новое для меня,
и это лучше, чем просто отдыхать или терять драгоценные минуты этого лета.
Проходя практику у моего дяди, я смогла понять, как важно ценить труд других
людей, познакомилась с новыми людьми, узнала много нового о менторе, и его
деле.Самым важным для меня стало, что я в свои 16 лет могу спокойно доить
коров, и это не только было на практике, но и дома.За эти 10 дней я помогала
предприятию разными способами, хоть эта помощь не была столь велика, но я
вложила туда всю душу, время и труд.Еще, что я осознала за практику, что
управляющим быть непросто.Каждый день нужно вести контроль за
сотрудниками, за производством, решать серьезные проблемы, уходить рано
утром и приходить поздно вечером.Данное предприятие несет огромную пользу
обществу, так как в районе это единственная ферма, где можно доверить и
оставить своих животных в надежных руках, и не будет страха, того что у
животных не будет хватать корма или о них плохо заботятся.
Подведя итоги моей практики, я решила, что это большой труд иметь своё дело,
но как говорит мой дядя: «Стимулом всей моей жизни-это животные, и вера в
завтрашний день!».Я очень горжусь им, но для себя я решила, что ферма это не
моё, потому что у меня другие интересы, и совсем другой стимул жизни, но кто
знает куда занесет меня судьба, и какое дело будет у меня.

«8» А сынып оқушысы
Ғаббас Анелдің
«Ата-ана жұмысындағы бір күн» практикасын өту

Күнделігі
Практиканы өту орны (мекенжайы) Ақмола облысы, Астана қаласы, Туран

көшесі, 4/2
Кәсіпорынның атауы

«Спорттық-оңылту орталығы» ЖШС

Ментордың аты-жөні

Габбасова Гульдана Амангельдиновна

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша
кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін
зерттеу.
Астана қаласындағы «Спорттық-оңылту орталығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестік спортсмендердің денсаулығының нығайтылуына, жарақаттанып
қалған адамдардың емделуіне бағыттылған. Бұл серіктестікте әртүрлі
медециналық жабдықтар, жаттығу залдары бар. Сонымен қатар мекемеде
Қазақстан Республикасының ұлттық теннис орталығы орналасқан.
Денсаулығын нығайту үшін спорттық орталыққа бүкіл елден спортшылар келеді.
Тіпті арнайы тізімдегі спортшыларға емделуге жеңілдік беріледі. Емделушілер
массаж, электротерапия, магнитотерапия, криокамера және тағы да басқа
рәсімдерден өтеді.
Ментордың жұмысын зерттеу (мамандығы, лауазымдық қызметі және т.б.)
Менің анам, Габбасова Гульдана, жоғарыда айтлыған серіктестікте есепші
болып жұмыс істейді. Оның міндеттеріне оған келген құжаттарды электронды
бағдарламадағы мәліметтермен салыстырып, дұрыстығына тексеру; сол
құжаттарды мұқабаларға рет-ретімен тігу; орталықта жұмыс істейтін адамдарға
жалақысын төлеп отыру; клиенттердің төлемдерін қадағалау; құжаттарға мөр
мен қол қою кіреді.
Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық
күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар)
Мен бір күннің ішінде анамның мамандығымен таныстым.
Мәліметтерді салыстырып, дұрыстығына тексеруім.

Құжаттарды рет-ретімен мұқабаға тігуім. Анамның құжаттарға мөр басуы.

Рефлексиялық эссе
Бүгін мен анамның жұмыс істеп жатқан орталығына бардым. Астана
қаласындағы «Спорттық-оңылту орталығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестік есепшісінің қызметтерін зерттеу мен үшін өте қызықты болды.
Себебі, анам жұмыс істейтін құжаттардың тексерудегі мүмкін қателіктерді
жібермеу қаншалықты маңызды екенін түсінемін. Компьютердегі арнайы
бағдарламада компанияның әр шығыны тізімде көрсетілуде. Өзім осы
құжаттарды бағдарламадағы мәліметтермен салыстырып, дұрыстығына
тексерген кезде үлкен жауапкершілікті сездім. Анамды еліміздің
спортшыларына, дені сау болашақ ұрпағымызға өз қызметін көрсетіп, септігін
тигізгендігінен мен мақтан тұтамын.
Осы практиканы өтуге мүмкіндік берген үшін мен мектебіме зор алғыс
білдіремін. Бұл маған болашақта пайдалы болатынында сенімдімін.

«11 »С сынып оқушысы
Зейнетжан Галияның
«Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту

Күнделігі
Практиканы өту орны(мекенжайы): Қызылжар ауданы, Архангельское ауылы
Кәсіпорынның атауы: «СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
«ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ
ОРТАЛЫҒЫ»
Ментордың аты-жөні : Мусина Нургуль Сауытбаевна

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның
байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу.
«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП
БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ» Архангельское ауылында
орналасқан мекеме. Берілген орталықта кәмелетке толмаған балаларға қолдау
көрсетіліп, тәрбие беріледі. Балалар осында өткізген уақыттарында ауылдағы
мектепке барып, толықтай білім алады. Әр мереке сайын тәрбиешілер балаларға
түрлі іс-шаралар ұйымдастырады, олардың шығармашылық салада дамуларына
барынша көмектеседі. Өмірдің түрлі қиын жағдайларына тап болған, ата-анасы
тастап кеткен, ата-анасынан тәрбие бере алмағандықтан алып қойған балалар
осы орталықта шамамен 1 – 2 жыл тәрбиеленеді, кейін балалар үйлеріне немесе
ата-аналарына барады. Бұл орталық бірнеше облыстың ұйымымен өзара қарымқатынас орнатты. Бұл орталықта менің тәтем тәрбиеші болып жұмыс істейді.
Мен бұл жерде барлық ұжыммен және балалармен тіл табыстым. Бұл балаларға
біздің аяушылығымыз керек емес, оларға біздің назарымыз, қолдауымыз және
мейіріміміз қажет.
Мекеменің негізгі міндеттері:
 Білім беру және денсаулық сақтау органдарымен, ішкі істер органдарымен
және басқа да ұйымдармен бірлесе отырып, төтенше әлеуметтік көмекке
мұқтаж кәмелетке толмағандарды анықтау бойынша шараларды жүзеге
асыру;
 Қиын өмірлік жағдайға тап болған кәмелетке толмаған балалардың
уақытша тұруын және білім алуын қамтамасыз ету.
Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және т.б.)
Мусина Нургуль Сауытбаевна, «ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП
БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫНДА» тәрбиеші болып жұмыс
істейді. 30 жылдық жұмыс тәжірибесі бар тәтем кәмелетке толмаған балаларға
тәрбие беріп, қолдау көрсетеді. Тәрбиеші кәмелетке толмаған балалардың
денсаулығы мен қауіпсіздігіне толықтай жауап береді. Тәрбиешілер күндіз және

түнде жұмыс істеу үшін күндізгі және түнгі тәрбиеші болып бөлінеді, осылайша
менің тәтем күндізгі тәрбиеші. Сонымен қатар тәрбиеленушілердің күндізгі
жұмысын ұйымдастырады, үй тапсырмасын қадағалайды, бос уақытын
ұйымдастырады, қосымша білім алу үшін оларды шығармашылық, спорттық
үйірмелерге тартады. Денсаулық мамандарымен бірге балалардың денсаулығын
қадағалап, олардың психологиялық және физикалық дамуын қамтамасыз ету де
тәрбиешілердің жұмысы.

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия мазмұнына
тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, логикалық,
аналитикалық қорытынды енеді.
1күн

Бірінші күннен бастап мен негізінен мектеп жасына дейінгі және бірінші
сыныпты аяқтаған балалармен жұмыс істедім. Оларға өздігінен кітап оқу қиын,
себебі әліппені толық білмейді немесе мүлдем оқи алмайды. Мен оларға қуана
кітап оқуға келістім. Кітаптар баланың ой-санасын дамытуға көмектеседі,
кітапта сипатталған оқиғалар баланы өмірдің түрлі жағдайларына дайындай
алады. Сол себепті мен оқыған кітаптарымды үлкен жауапкершілікпен
таңдадым.

2күн

Конструктордың көмегімен кеңістіктік ойлау дамиды, өйткені бала көптеген
жиынтықтың элементтерді зерттейді. Сондай-ақ, конструктивті қабілеттердің
жақсаруына оң әсер етеді. Бала объектіні қалай жасауға болатынын жақсы
түсінеді. Осы себептен мен балаларды конструктордан қала жасауға үйреттім.
Олар бұған үлкен қызығушылықпен берілді және мен оларға риза болдым.

3күн

Балалар сурет салуды шынымен жақы көреді. Өздерінің бос уақытында түрлі
суреттер салып, шығармашылық сайыстарға жиі қатысады. Негізінен олар
табиғатты және түрлі мульфильм кейіпкерлерін салады. Оқушылардың
кейбіреулері
өздерінің
болашақтарын
шығармашылық
саламен
байланыстырғылары келеді.

4күн

Қазір жазғы демалыс уақыты болғандықтан, балалар бос уақытын балаларға
арналған бағдарламалар мен мультфилімдер көріп өткізеді. Мультфилімдер
балаларға батылдық пен мейірімділік секілді адамгершілік қасиеттердің
маңызын үйретеді.

5күн

Таза ауада серуендеу әрқашанда денсаулыққа пайдалы. Аулада түрлі ойындар
ойнап, мен балалармен өз практикамның соңғы күнін өткіздім. Доп ойнап, аулада
серуендеу балалардың сүйікті ісі. Мен олармен доп арқылы жануарларды атап
ойнадым, кейін олар велосипед теуіп, өз уақыттарын өткізді.
Бұл «Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасының соңғы күні болғандықтан,
мен олармен естелік суретке түстім. Мен
олардың осынша ашық және мейірімді
балалар екеніне куаныштымын.

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе
түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото,
видеоматериалдар)
Мен өзімнің ата-ана жұмысндағы он күндік практикамды Архангельское
ауылындағы
«өмірдің қиын жағдайына тап болған балаларды қолдау
орталығында» өткіздім. Мен бұл ұйым туралы бұрын жиі естігенмін, себебі
тәтем 30 жылдан астам осы орталықта тәрбиеші болып жұмыс істейді. Әр мереке
кезінде мен тәтеммен бірлесіп оларға мерекелік бағдарлама ұйымдастырып
жүрдім, кейде тіпті олардың шығармашылық жұмыстарын онлайн жүйеде
сайыстарға жіберіп, олардың жетістіктеріне қуандым. Бірақ оларға барып,
танысуға менің уақытым болған жоқ. Міне, осы практика негізінде мен бұрыннан
бері жоспарлаған кездесуімді жүзеге асырдым.
Бірінші күннен бастап мен балаларға бауыр бастым. Олармен кітап оқып, логика
мен кеңістік ойлауды дамытуға көмектесетін ойындарды ойнадым. Бұрын
сайыстарға жіберіп жүрген суреттерді балалармен бірге салып, олардың
дарындылығына таң қалдым. Олар әр іске үлкен шауапкершілікпен және
махаббатпен беріледі, суреттері арқылы өздерінің армандары мен қалауларын
керемет көрсете алды. Балалар жарқын болашаққа шын жүректен сенеді.
Практика кезінде мен әр күнді асыға күттім, себебі әр күн сайын мен балалармен
жақын таныса түстім. Олармен өткізген уақыт ішінде мен олардың қаншалықты
өмірге құштар және дарынды екендеріне көз жеткіздім. Өмірдің оларға
дайындаған қиын сынақтарына қарамастан олар болашаққа сенеді және олардың
әрбіреуінде арман бар және олар сол арманға ұмтылады. Әр күн олар қуана
оянады және бір сиқырды күтеді. Шын мәнінде олар да бақытты болуға толықтай
құқылы, бірақ өмірдің сынақтарымен балалық шағынан бастап күресуде. Оларға
қоғамның аяушылығы керек емес, себебі олар өз жасындағы балалармен
салыстырғанда батылдырақ және күштірек, оларға ең керегі махаббат пен
жүректен шыққан жылу.

«11 »С сынып оқушысы
Зейнетжан Галияның
«Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту

Күнделігі
Практиканы өту орны(мекенжайы): Қызылжар ауданы, Архангельское ауылы
Кәсіпорынның атауы: «СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
«ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ
ОРТАЛЫҒЫ»
Ментордың аты-жөні : Мусина Нургуль Сауытбаевна

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның
байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу.
«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП
БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ» Архангельское ауылында
орналасқан мекеме. Берілген орталықта кәмелетке толмаған балаларға қолдау
көрсетіліп, тәрбие беріледі. Балалар осында өткізген уақыттарында ауылдағы
мектепке барып, толықтай білім алады. Әр мереке сайын тәрбиешілер балаларға
түрлі іс-шаралар ұйымдастырады, олардың шығармашылық салада дамуларына
барынша көмектеседі. Өмірдің түрлі қиын жағдайларына тап болған, ата-анасы
тастап кеткен, ата-анасынан тәрбие бере алмағандықтан алып қойған балалар
осы орталықта шамамен 1 – 2 жыл тәрбиеленеді, кейін балалар үйлеріне немесе
ата-аналарына барады. Бұл орталық бірнеше облыстың ұйымымен өзара қарымқатынас орнатты. Бұл орталықта менің тәтем тәрбиеші болып жұмыс істейді.
Мен бұл жерде барлық ұжыммен және балалармен тіл табыстым. Бұл балаларға
біздің аяушылығымыз керек емес, оларға біздің назарымыз, қолдауымыз және
мейіріміміз қажет.
Мекеменің негізгі міндеттері:
 Білім беру және денсаулық сақтау органдарымен, ішкі істер органдарымен
және басқа да ұйымдармен бірлесе отырып, төтенше әлеуметтік көмекке
мұқтаж кәмелетке толмағандарды анықтау бойынша шараларды жүзеге
асыру;
 Қиын өмірлік жағдайға тап болған кәмелетке толмаған балалардың
уақытша тұруын және білім алуын қамтамасыз ету.

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және т.б.)
Мусина Нургуль Сауытбаевна, «ӨМІРДІҢ ҚИЫН ЖАҒДАЙЫНА ТАП
БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫНДА» тәрбиеші болып жұмыс
істейді. 30 жылдық жұмыс тәжірибесі бар тәтем кәмелетке толмаған балаларға
тәрбие беріп, қолдау көрсетеді. Тәрбиеші кәмелетке толмаған балалардың
денсаулығы мен қауіпсіздігіне толықтай жауап береді. Тәрбиешілер күндіз және
түнде жұмыс істеу үшін күндізгі және түнгі тәрбиеші болып бөлінеді, осылайша
менің тәтем күндізгі тәрбиеші. Сонымен қатар тәрбиеленушілердің күндізгі
жұмысын ұйымдастырады, үй тапсырмасын қадағалайды, бос уақытын
ұйымдастырады, қосымша білім алу үшін оларды шығармашылық, спорттық
үйірмелерге тартады. Денсаулық мамандарымен бірге балалардың денсаулығын
қадағалап, олардың психологиялық және физикалық дамуын қамтамасыз ету де
тәрбиешілердің жұмысы.

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия мазмұнына
тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, логикалық,
аналитикалық қорытынды енеді.
1күн

Бірінші күннен бастап мен негізінен мектеп жасына дейінгі және бірінші
сыныпты аяқтаған балалармен жұмыс істедім. Оларға өздігінен кітап оқу қиын,
себебі әліппені толық білмейді немесе мүлдем оқи алмайды. Мен оларға қуана
кітап оқуға келістім. Кітаптар баланың ой-санасын дамытуға көмектеседі,
кітапта сипатталған оқиғалар баланы өмірдің түрлі жағдайларына дайындай
алады. Сол себепті мен оқыған кітаптарымды үлкен жауапкершілікпен
таңдадым.

2күн

Конструктордың көмегімен кеңістіктік ойлау дамиды, өйткені бала көптеген
жиынтықтың элементтерді зерттейді. Сондай-ақ, конструктивті қабілеттердің
жақсаруына оң әсер етеді. Бала объектіні қалай жасауға болатынын жақсы
түсінеді. Осы себептен мен балаларды конструктордан қала жасауға үйреттім.
Олар бұған үлкен қызығушылықпен берілді және мен оларға риза болдым.

3күн

Балалар сурет салуды шынымен жақы көреді. Өздерінің бос уақытында түрлі
суреттер салып, шығармашылық сайыстарға жиі қатысады. Негізінен олар
табиғатты және түрлі мульфильм кейіпкерлерін салады. Оқушылардың
кейбіреулері
өздерінің
болашақтарын
шығармашылық
саламен
байланыстырғылары келеді.

4күн

Қазір жазғы демалыс уақыты болғандықтан, балалар бос уақытын балаларға
арналған бағдарламалар мен мультфилімдер көріп өткізеді. Мультфилімдер
балаларға батылдық пен мейірімділік секілді адамгершілік қасиеттердің
маңызын үйретеді.

5күн

Таза ауада серуендеу әрқашанда денсаулыққа пайдалы. Аулада түрлі ойындар
ойнап, мен балалармен өз практикамның соңғы күнін өткіздім. Доп ойнап, аулада
серуендеу балалардың сүйікті ісі. Мен олармен доп арқылы жануарларды атап
ойнадым, кейін олар велосипед теуіп, өз уақыттарын өткізді.
Бұл «Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасының соңғы күні болғандықтан,
мен олармен естелік суретке түстім. Мен
олардың осынша ашық және мейірімді
балалар екеніне куаныштымын.

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе
түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото,
видеоматериалдар)
Мен өзімнің ата-ана жұмысндағы он күндік практикамды Архангельское
ауылындағы
«өмірдің қиын жағдайына тап болған балаларды қолдау
орталығында» өткіздім. Мен бұл ұйым туралы бұрын жиі естігенмін, себебі
тәтем 30 жылдан астам осы орталықта тәрбиеші болып жұмыс істейді. Әр мереке
кезінде мен тәтеммен бірлесіп оларға мерекелік бағдарлама ұйымдастырып
жүрдім, кейде тіпті олардың шығармашылық жұмыстарын онлайн жүйеде
сайыстарға жіберіп, олардың жетістіктеріне қуандым. Бірақ оларға барып,
танысуға менің уақытым болған жоқ. Міне, осы практика негізінде мен бұрыннан
бері жоспарлаған кездесуімді жүзеге асырдым.
Бірінші күннен бастап мен балаларға бауыр бастым. Олармен кітап оқып, логика
мен кеңістік ойлауды дамытуға көмектесетін ойындарды ойнадым. Бұрын
сайыстарға жіберіп жүрген суреттерді балалармен бірге салып, олардың
дарындылығына таң қалдым. Олар әр іске үлкен шауапкершілікпен және
махаббатпен беріледі, суреттері арқылы өздерінің армандары мен қалауларын
керемет көрсете алды. Балалар жарқын болашаққа шын жүректен сенеді.
Практика кезінде мен әр күнді асыға күттім, себебі әр күн сайын мен балалармен
жақын таныса түстім. Олармен өткізген уақыт ішінде мен олардың қаншалықты
өмірге құштар және дарынды екендеріне көз жеткіздім. Өмірдің оларға
дайындаған қиын сынақтарына қарамастан олар болашаққа сенеді және олардың
әрбіреуінде арман бар және олар сол арманға ұмтылады. Әр күн олар қуана
оянады және бір сиқырды күтеді. Шын мәнінде олар да бақытты болуға толықтай
құқылы, бірақ өмірдің сынақтарымен балалық шағынан бастап күресуде. Оларға
қоғамның аяушылығы керек емес, себебі олар өз жасындағы балалармен
салыстырғанда батылдырақ және күштірек, оларға ең керегі махаббат пен
жүректен шыққан жылу.

10 « D » сынып оқушысы
Шакенова Альмира
«2 апта ауылда» практикасын өту

күнделігі
Ауылдың атауы

(мекен-жайы)

Ментордың аты-жөні

Ақжар ауданы Ленинград ауылы
Каирбекова Бибигуль Шугаевна

Ауыл ерекшелігімен толық танысу.

Ленинград - Солтүстік Қазақстан облысының Ақжар ауданындағы ауыл.
Одан бөлек, Ленинград ауылдық округінің орталығы.1954 жылы КСРО-ның
барлық аймақтарынан Қазақстанның солтүстігіне тың және тыңайған жерлерді
игеру үшін жұмысшылар отряды жіберілді. Ленинградтан келген қызметкерлер
далалық бригаданы ұйымдастырды. Бригада учаскесінде 1955-1956 жылы ауыл
құрылды. Бұл ауылды Ленинградтан келге алғашқы пионерлердің құрметіне
орай ‘’Ленинградское’’ ауылы деп атады. Осы сәттен бастап Ленинград атты
ыстық ауылымыздың тіршілігі басталды.
Ленинград ауылында:
 1964 жылы ашылған №1 Ленинград орта мектебі (орыс тілінде)
 №2 Ленинград орта мектебі (қазақ тілінде).
 1967 жылдан бастап өз жұмысын КММ "Ленинград
ауылшаруашылық колледжі"
 2007 жылы ашылған балалардың алғаш білім нәрімен сусындайтын
«Еркетай» балабақшасы
 Ұсақталған тас зауыты.
 «Актобе Glass» Ақтөбе шыны кварц құмын байыту зауыты.
 Ленинград аудандық (ауылдық) ауруханасы.
Ленинград ауылының жарқыраған күннің шуағына, шалқыған жайлауына,
сарқыраған өзенімен түтіні бұрқыраған ауылының көрінісіне және сұлу да
көркем табиғатына көз тоймайды. Омбымен шекаралас болғандықтан,
Ленинград ауылының сұлу, көздің жауын алатын табиғатын тамашалау үшін
жиі-жиі Омбы тұрғындары 1-2 аптаға келіп, көл жағасында қоныстанады.
Ленингргад ауылының тұрғындары қонақжай. Қазақ халқында "Жұмыла
көтерген жүк жеңіл" деген мақал бар, сол сияқты Ленинград ауылының
тұрғындары қиын-қыстау кезінде бір-біріне демеу болады. Бір сөзбен айтқанда,
қиындықты да қуанышты да бірге көреді. Мәселен, "Тазалық-саулық негізі"
дегендей сенбі күні үлкені де, кішісі де сенбілікке ат саласады. Ленинград
ауылының тұрғындары еңбекшіл, алдына қойған мақсатына жете
білетін,қиындыққа мойымайтын жандар.

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай:
презентация, фото, видеоматериалдар)

1 күн
Арада ұзақ уақыт өтіп, оқудан демалысқа шығып ауылға аттандым. Бірінші
күні көп уақыттан кейін өзімнің кір жуып, кіндік қаным тамған ауылыма қайта
оралғандықтан, ең алдымен сағынышымды басу үшін туған-туысқандарымен,
жақындарымен кездестім. Бұл кездесу жылы сезімдер мен қарақаттай қара
домалақ көздерімізден қуаныштан ыстық мөлт етіп тамған жастарға толы болды.

2 күн
Жолдан шаршап келген мен ауылдағы екінші күні көзіме түскен күннің
нұрлы шуақтары мен құстардың әсем әуендерінен ояндым. Екінші күні мені
«жақсылап дем ал, әлі үлгересін'' деп ауыл жұмыстарына кірістірген жоқ. Бірақ
қол қусырып, бос отырмау үшін үйде терезелердің шаңың сүртіп, еден жудым,
үй ақтадым.

3 күн
Ауылымдағы үшінші күнімді ауыл ерекшеліктерімен танысудан бастадым,
яғни ауылдың қызықты, көрікті жерлерін тамашалауға жол тарттым. Бұның
барлығы әрине ауылмен, ауыл өмірімен жақын танысу үшін жасалды.

Бұл елеулі жыл тарихта қалу мақсатында тың игерудегі тракторды 2015
жылы ескерткіш ретінде орнатқан.

Актобе Glass» Ақтөбе шыны кварц құмын байыту зауыты.

4 күн
Ауыл ерекшелігімен толық танысып үлгермегендіктен, ауылдағы төртінші
күнімді де ауылмен танысуға жұмсағаным жөн деп шештім.

Ленинград ауылынның көрікті жерлерінің бірі

Еркетай балалар бөбек балабақшасы

Леннинград ауылының көдің жауын алаты сұлу табиғаты

5 күн
Туу, шіркін, ауылға не жетсін, ауыл десе жүрегің тебіренеді.Тіпті ауылға
келгенімде ауаның өзгешелігі де сезінеді. Сондықтан ауылымның ауасына өкпем
әбден толу үшін таза ауада жұмыс істегенім жөн деп көрдім. Сондықтан баубақшаға барып, арамшөптерді жұлдым. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер
мен минералды заттарға бай сәбіз, қияр, қызанақ сияқты көкөністерді суардым.

6 күн
Ауылдағы алтыншы күнімді де бау-бақшада өткіздім. Дәлірек айтатын
болсам, бақшадағы картоптың арамшөбін жұлдым. Одан кейін картоптың өсуін
тежейтін Колорадо қоңыздарын жинадым. Бұдан кейін енді картоптың
толыққанды өсуіне ешкім, ешнәрсе бөгет бола алмайтынына толық сенімді
болдым, себебі мен бақшаға таңғы сағат 10:00 де кіріп, кешкі 21:30 да бірақ
шықтым.

7 күн
Ауылдағы бірінші аптамның соңғы күнін, яғни 7 күнімді қойдың
бағылатын кезегіне арнауыма тура келді. Бұнда қойды 20 үй қосылып, кезеккезек бағады екен.Түске қойларды әкелмейді.Тек қана қойларды өзен бойына
суару үшін әкеледі екен. Қойды таңғы 07:00-де өріске айдап әкеттік.Түсте сағат
13:30 сіңілім бізге жүрек жалғап алуымыз үшін тамақ алып келді. Күн ыстық
болғандықтан ба, онша тамақ ішкің келмейді, тек шөлді басатын сусынды ғана
ішкің келеді. Сондықтан ағам екеуміз 2 кесе айранды ішіп алып, өзен бойында
жайылып жүрген қойларды қайта өріске айдап әкеттік. Күн ыстық болғандықтан
қойлар оттамай, көбінесе жай жүре берді. Ыстық басылып,күн ұясына бата
бастағанда біз ағам екеуміз қойдарды ауылға қарай жақындата бастадық.
Қойларды кешкі сағат 20:45 те үйге айдап әкелдік. Бұл күні шаршағанымыз
соншалықты, қалай уйықтап қалғанымызды да аңғармадық.

8 күн
Қой баққаннан кейін келесі күні сиырларды өріске айдау үшін әзер
тұрдым. Сиырларды сауып болғанын тосып, өріске айдап салдым. Үйде қалған
бұзауларды шөбі шүйгін жерлерге байлап қойдым. Бұзаулар 3 мезгіл бойы су
апарып келдім. Кешке таман сиырларды өрістен айдап әкелдім. Сиырларды
еркелету үшін жапырақ жұлып беремін. Олар болса, жапырақтарды сүйсіне
жейді.

9 күн
9 күні мен қыста азық болатын қаздарды бақтым. Олардың түрлі
ойпаттарға түсіп қалмауын бақылап жүрдім. Олар бағылып жүргенше, жазға үй
жұмысы ретінде берілен Абай жолы атты романын оқып та үлгердім. Осылайша
қаздар бағылып,қыста ауыл адамдарына азық түріне айналды.

10 күн
Бұл күн басқа күндерге қарағанда өгеше болды, себебі біз отбасымыбен
бірге жақын арада орналасқан орманға барып бүлдірген тердік. Бүлдіргеннің
дәмі тіл үйіреді. Бүлдірген теру қиын емес, бірақ шыдамдылықты талап етеді.
Кешке таман үйге оралып, бүлдірген езіліп қалмауы үшін жылдам тазалауға
кірістік. Тазаланған бүлдіргеннен тосап қайнаттық. Бұл тосаптарды қыста
тұмаумен ауырғанда ішкен дұрыс.

11 күн
Бұл күн кешегі күнмен, яғни бүлдірген терумен ұқсас болды. Бірақ осы
жолы орманда емес, өзіміздің үйіміздегі бау-бақшада өсіп тұрған қарақат, шие,
таңқурайларды жинадым. Оларды жуып, қант қосып тосап қайната бастады.

12 күн
Ауылдан қайта қалаға оралуыма 3-ақ күн қалды. Сондықтан ауылдағы
достарым бұл жазғы демалыс есте қалу үшін көлге барып, демалып келуге
ұсыныс жасады. Әрине бұндай ұсыныстан ешкім бас тартпады. Көлге баратын
киімізбен тамағымымызды дайындап жол тарттық. Көлде шомылып, үйге кешкі
21:40 қайта оралдық

13 күн
Келесі күнді енді туыскандарымыз қарсы алдық.Туған-туысқандарымыз
бірге көлге барып көңіл көтердік. Далада, ал көлдің басында ішкен тамақ ерекше
дәмді. Бұл күні мен алғаш рет балық ауладым. Осы сәттен бастап балық аулау
менің хоббиіме айналды. Осы 2 күн көл жағасында болғадықтан, күнге әбден
күйдім. Қазақтың нағыз қара домалақ баласына айналдым.

14 күн
2 апта ауылымның соңғы күнін үйде киімдерді жинап, қайта сапарға
дайыдалумен өтті. Үлкендерден бата алып, ауылымыздың сұлулығына тамсанып
жолға тарттым.

ЭССЕ

Оқу жылы аяқталған кезде бізге жазғы демалысқа үй жұмысы ретінде «2
апта ауылда» атты практиканы ұсынған болатын. 2 апта ауылда атты
практиканың негізгі мақсаты - ауылдағы өмірді өз көзімен көріп, ауыл өмірін
түсініп, туған-туысқандарына қол ұшын беріп, ата-апаларымызға, әпкеағаларымызға қамкор болып,ауыл өмірін қызықтау.
Мен үшін практика өте танымды, қызықты өтті. «2 апта ауылда» атты
практиканы мен кір жуып, кіндік қаным тамған туған Ленинград ауылымда
өткіздім. Ауыл өмірімен жақсы таныс болсам да, мен үшін жаңалық болатын,
таныс емес қызықтар әлі де көп болып шықты, сондықтан «Білетінің тоғыз,
білмейтінің тоқсан тоғыз » деп бекер айтпаған.
2 апта қысқа мерзім сияқты, бірақ осы 2 апта ішінде көптеген нәрселерді
істеп үлгердім. " Қыстың қамын жазда ойла" дегендей, біз отбасымызбен бірге
бүлдірген теріп,терілген бүлдіргеннен қыста дәмі тіл үйіретін тосаптарды
қайнаттық.Тосапты тек қана бүлдіргеннен жасаған жоқпыз, одан бөлек баубақшадағы таңқурай мен қарақаттан да жасадық. Әрбір тосаптың өзіндік тіл
үйіретін дәмі бар, осы себептен де әрбір бүлдіршін бұндай дәмді тосаптарды жеу
үшін қысты тағатсыздана күтеді. Қыстың ызғарлы суығында тұмаумен ауырған
сәттерде тосаптар өзіндік күш беріп, жазылып кетуге өз септігін тигізеді.
Ауыл тіршілігі таңертең өріске малдарды айдап салумен басталып, кешке
таман қайта өрістен айдап әкелумен аяқталады. Кешке таман міндетті түрде баубақшадағы қияр, қызанақ, кәді, сәбіз суырылады. Одан бөлек, осы көкөністер
мен картөптің арам шөбін жұласың. Бұл үшін ешқашан ерінбеу керек, себебі
«еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей». Одан бөлек, бұл көкөністерде
денсаулыққа пайдалы көптеген дәрумендер мен минералды заттар бар. Мысалы,
А дәрумені, калий тұзы мен каротинге бай сәбіз ағзадағы тұзды судың айналасын
реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді.
Кешке тек үйде 4 бөлмеде қамалып отырмас үшін және серігіп келу
мақсатында стадионға барып жүгіріп, футбол ойнап келеміз. Футбол ойыны
Қазақстанда жедел түрде дамып келе жатқан секілді. Қай жерде болмасын, ер
балалардың бастары қосылса, футбол ойынын ойнайды. Олардың қатарына біз
де қосылып, асыр салып жас балаша қуанып, ойнаймыз.
Жазда күннің ыстық болатыны соншалық, тас та,құм да қызып
кетеді,сондықтан дүкенге барып балмұздақ,қарбыз сатып аламыз. Осылай бір
асыр салып, өзімізді қуантып аламыз да қайта ауыл тіршілігін атқаруға кірісеміз.
Міне, осылай менің 2 апта ауылда атты практикамда аяқталып қалдым.
Өзім де қалай уақыттың ымырап өткенің байқамай қалдым. Осы практикамды
қорытындылай келе, мектебіміздің осындай практиканы жасағаны өте танымды
болғанына көз жеткіздім. Ауыл адамдары әр минутты зая кетірмей, пайдалы,
өзім үшін қажетті жұмыспен айналыса бастадым.

Дневник
прохождения социальной практики
«10 дней на предприятии родителей»
ученика 11 «D» класса
Колушбаева Айбека Мейрамовича
Место прохождения практики (адрес): Акмолинская область, г. Ерейментау
Наименование организации: Полиграфия «Ерейементау»
ФИО ментора: Бейсенов Ержан Казбекович

Изучение работы ментора (профессия, специальность,
должностные обязанности и т.д.)
Ментор является директором полиграфии в одноименном городе Ерейментау,
где предоставляет услуги в сфере дизайна и печати различной рекламной и
полиграфической продукции. Сам ментор является дизайнером по
специальности. В качестве директора ментор принимает заказы от своих
клиентов, договаривается о цене проделанной работы, а также выполняет
принятые заказы.

1 день
В первый день практики на работе я познакомился с расписанием работы
полиграфии. Она начинает свою работу в 9 часов утра, однако начало работы
может меняться в зависимости от предпочтений моего ментора по причине
того, что он является сам себе хозяином. В обед с 13 часов по 14 часов ментор
берет перерыв дабы насладиться заслуженным обедом после трех часов
добросовестной и продуктивной работы. После этого полиграфия продолжает
работать до 18 часов. В первый день было принято два заказа. Во-первых,
местный нотариус заказал для продвижения своих услуг визитную карточку.
Кроме этого были заказаны визитные карточки для магазина.

2 день
Во второй день я ознакомился с оборудованием, которое имеется в бутике, в
котором распологается полиграфия. Во-первых, здесь находится несколько
принтеров. Один ипользуется для цветной
печати, стоит сказать, что он используется
намного чаще других. Кроме этог имеется
принтер для черно-белой печати форматов А3 и
А4. Кроме этого, одними из самых важнейших
инструментов на предприятии являются резчик
по бумаге и визиткорезчик, с помощью первого
производится ровный и точный разрез любых
видов бумаги, гляневая, матовая или визитная.
Также в арсенале полиграфии находится переплетчик, использующийся с
целью создания железных переплетов для различных видов бумажных изделий,
таких как блокноты, тетради и альбомы. В этот день представители другой
компании, предоставляющие услуги перевоза пассажиров сделали заказ на
создание объемных цифр с помощью 3D принтера, о котором речь пойдет в
описании третьего дня.

3 Dень
В третий день практики я познакомился с очень интересным устройством под
названием 3D(«дэ») принтером. Он предназначен для печати различных
деталей и изделий, от игрушек для детей до деталей на автомобиль. В

полиграфии находится самодельный аппарат, собранный партнером и другом
моего ментора – Саней. Он находится под управлением особого программного
обеспечения на платформе Arduino. Сегодная мы напечатали объемные цифры
с помощью устройства. Они получилось довольно крепкими. Стоит отметить,
что данный принтер использует экологически чистую пластмассу китайского
происхождения, которая сравнительно быстро разлагается окружающей среде.

4 день
На четвертый день я познакомился с програмным обеспечением, которое
используется для создания различных дизайнов и оформления различной
продукции, такой как баннеры, визитки, стенды, роллапы, штендеры, а также
плакаты. Мой ментор использует программу под названием Corel Draw версии
16. Данная программа является очень практичной и позволяет быстро создавать
векторные изображения и документы для огромного перечня целей. Программа
является крайне практичной и удобной.
Интерфейс программы Corel Draw

5 день
В последний день практики были заказаны календари для свадьб в количестве
200 штук. Был сделан дизайн календаря и согласован с заказчиком. После этого
с помощью цветного принтера былы напечатаны календари на глянцевых
листах формата А4. Затем эти листы были загнуты в определенных местах и
склеены. Готово.

ЭССЕ

У каждого человека при составлении мнении о каком-либо предмете огромную
роль играют стереотипы, которые имеют огромное влияние на то, как человек
относится к тем или иным темам. Не обошли стереотипы стороной и мнения о
различных работах и профессиях. Я однозначно могу сказать, что мое мнение о
работе дизайнера-полиграфиста никогда не будет прежде.

Точнее, я не имел какого-то особого представления, о том как проходят
трудовые будни у человека, который доставляет услуги в сфере дизайна и
печати различной полиграфическй продукции. Теперь я могу смело заявлять,
что полиграфист-одиночка, то есть тот, который работает сам на себя и не
имеет собственный штаб сотрудников, имеет довольно интересную работу, в
которой важными факторами получения хорошей прибыли являются не только
навыки дизайнера и умение работать с программами верстки, но и навыки
конструктивного диалога с клиентами. Ведь в данной профессии, как я понял,
самым главным элементом является клиент. Самое важное слово всегда за ним,
причем он учавствует во всех стадиях работы, от назначения цены до
одобрения дизайна. Дизайнер не приступит к работе, пока не получит полную
предоплату, также он не начнет распечатывать продукция, пока её дизайн не
будет одобрен клиентом. Кроме всего прочего, дизайны, которые создаются в
программах, в первую очередь проверяются на то, одобрит ли их клиент и
подходят ли они ему.
В добавок к клиентам, огромную роль играют партнеры. Часто во время моей
практики моему ментору заказывали баннеры. Однако мой ментор не
распологает оборудованием, способным печататать на таких больших размеров.

Поэтому он прибегает к аутсорсингу и печатает такую продукцию у партнеровпечатников с другого города. Это является крайне выгодным сотрудничеством.
Также мой ментор часто советуется со своими конкурентами и они вместе
согласовывают цену для своих услуг для того, чтобы не происходило нечестной
конкуренции и клиенты распределялись поровну.
Стоит отметить, что профессия полиграфиста является крайне важной в период
развитися национального мелкого и среднего бизнеса. К примеру, немалая
часть клиенты заказывают различные визитные карточки, баннеры и штендеры
для рекламы своих предприятий. Всё это позитивно сказывается на развитии
отечественного бизнеса.

Таким образом, профессия дизайнер-полиграфичт является очень важной для
соврменного общества и узнать о работе одного из таких предприятий является
очень полезным опытом.

