
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Эссе «2 апта ауылда» 

Жалкубай Диана 10«С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Парта, тақта, ұстаз. Осы сөздерді естіген сәтте мектеп бірден есіңе түседі.  

Осы білім мекенінде барлығымыздың дерлік өміріміздегі ең толқулы, көңілді, 

қызықты, уайымсыз уақытымыз өткен шығар. Мектеп әрбір адамның жүрегінен 

ойып орын алатын, үлкен өмір мен асыл арманға талпыну жолында  ең  алғаш 

қадам басқан мекен. Сол себепті, мен Жалкубай Диана Петропавл қаласы химия-

биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 10 с сынып оқушысы 

жыл сайын өтетін 10 күн ата-ана жұмысында әлеуметтік тәжірибесін Солтүстік 

Қазақстан облысы Есіл ауданы Горное селосы КММ Горное негізгі мектебінде 

өтуді шештім. Себебі, көбіміз мұғалімнің жұмысын тек қана парта алдында 

тұрып тақырыпты түсіндіру деп қана елестетеміз. Алайда, күнде таң атысымен 

жылы күлкісімен мектеп алдынан әрбір баланы өз туған баласындай көріп қарсы 

алатын мұғалімнің төгілген маңдай терін барлығы бірдей байқай бермейді. Мен 

мұны осы практиканы өткеннен кейін түсіндім деп айта аламын.  

Еліміздегі, жалпы әлемдегі ауыр дертке байланысты жарияланған шұғыл 

қарантиннің кесірінен оқушылар қашықтан оқыту режиміне көшкен болатын. 

Теледидар бетінен көріп отырған сабақтары не бәрі 10-15 минутқа созылатын 

болды. Бүкіл тақырыпты 15 минут ішінде түсініп алу әрбір оқушының қолынан 

келмейтіндігін барлығымыз білеміз. Сонымен қатар, өз мұғаліміне үйреніп 

қалған оқушы бірден басқа мұғалімге үйреніп кетуі де оңай үрдіс емес. Сол 

себепті, мұғалімдер қашықтан оқыту режимін сақтай отыра, оқушыларды әр 

түрлі платформалар мен әлеуметтік желілер арқылы оқытты.   Бұл жағдай тек 

қана оқушыға ғана емес, мұғалім үшін де аса ауыр сын болды. Алайда, ата-ана 

мен мұғалімдердің толықтай бірлесіп, күш біріктіруінің арқасында оқушылар 

сапалы білім ала алды деп ойлаймын.  



Жалпы, осы тәжірибені өту барысы мен үшін аса ерекше болды. Практиканың 

арқасында мен өзімді оқытып жатқан ұстаздардың ауыр еңбегін түсініп, 

бағалауды үйрендім деп толықтай айта аламын.  

Карантин кезінде балалардың бос уақытын ысырап етпеу мақсатында 

мұғалімдер оқушыларға оқытылып жатқан мектеп программасынан да бөлек  

тапсырмалар беріп, олардың көңілін барынша көтеруге тырысты. Мәселен, үй 

жануарларына көңіл бөлу, аналарына көмектесі, шабытына ерік беріп, ақ қағаз 

бетіне сурет салу, көздің жауын алатын қолөнер бұйымдарын жасау, дене 

шынықтыру, білім нәрі-кітаппен достасу және тағы басқалары. Қуанышқа орай, 

оқушылар да мұғалімдердің бастамаларын бірауыздан қолдап, өз 

белсендліліктерін көрсетті. Олар күндегі тематикаға байланысты өздерінің 

жасаған жұмыстары мен жұмыс барыстарын мұғалімдерге WhatsApp әлеуметті 

желісі арқылы үнемі жіберіп отырды. Осының арқасында мұғалімдердің төккен 

тері далаға кетпей, оқушылар сапалы білім алып қана қоймай, бос уақыттарын 

тиімді өткізді.  

Қорытындылай келе, осы практиканы өту барысында мен өзіме көптеген 

тәжірибе жинақтадым деп айта аламын. Алда бар және күтіп тұрған 

қиындықтарға қарамастан, өз мақсатыңа жету жолында әртүрлі жолдарды 

қолдануды үйрендім. Сонымен қатар, қандай мамандық болса да, жеңілі жоқ 

екендігін толықтай түсіндім. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребёнка на работу» 

Букетова Фатима 8 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

 направления г. Петропавловска 

По окончанию каждого учебного года студентам Назарбаев 

Интеллектуальных школ предстоит пройти социальные практики. Одну из них – 

«Возьми ребёнка на работу» – в этом году я прошла у знакомой моей мамы – 

Негметовой Жанны Маратовны – в новом салоне красоты «Диана». Здесь 

работают парикмахеры, а также мастера по маникюру и педикюру. Я решила 

попробовать себя в роли мастера маникюра, потому что эта работа может и 

кажется лёгкой на первый взгляд, но на деле требует много времени и 

усидчивости.  

Работа с клиентами научила меня терпению, внимательности и 

аккуратности в процессе работы. Как и полагается любому профессионалу 

своего дела – нужно соблюдать меры предосторожности, и первым делом я 

надеваю фартук и защитные перчатки. Важно поддерживать стерильность и на 

рабочем месте, поэтому я дезинфицирую поверхности стола, ламп и другого 

оборудования.  

К этому моменту приходит первый клиент, и мы обсуждаем желаемый 

результат. На сегодня мне повезло, и гость ограничился работой с формой 

ногтей и покрытием их бесцветным лаком. Перед тем, как начать, я, конечно, 

обрабатываю антисептическим средством ногти клиента. Затем клею 

одноразовую пилочку к основе, что, кстати говоря, было для меня 

удивительным, потому что раньше я не сталкивалась с такими видами пил. 

В работе с ногтями очень важно не торопиться и быть аккуратным, иначе 

можно повредить ноготь или испортить его форму. Тем временем, пока я 

работаю с одним клиентом, в салоне кипит работа у других мастеров, с 

которыми я, кстати, познакомилась, набралась у них опыта и получила дельные 

советы, поэтому ещё одним открытием для меня было масло жожоба, которым 

мастера обрабатывают кутикулы. Как мне объяснила мой ментор и, по 



совместительству, коллега, это делается для того, чтобы смягчить и увлажнить 

кожу близ ногтя.  

Несмотря на то, что работа и требовала внимательности, я успевала 

общаться со своими клиентами и узнавать их пожелания, что им нравится. 

Исходя из этого предлагала дизайны ногтей на будущие сеансы. 

По окончанию рабочего дня я привела стол в порядок, почистила 

использованные инструменты и положила их в специальный стерилизатор.  

Выходя с работы, я чувствовала усталость, но она была приятная и грела 

душу от осознания того, что я смогла проработать так, чтобы все остались 

довольны: клиент – результатом, я – полученным опытом и продуктивно 

прошедшим днём. Я рада, что наша школа думает о будущем своих студентов и 

устраивает социальные практики. Благодаря им мы становимся самостоятельнее 

и более ответственно относимся к своим обязанностям, что закаляет и готовит 

нас ко взрослой жизни. В следующем учебном году я планирую проходить 

практику на другом рабочем месте, чтобы получить опыт в различных сферах 

деятельности. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Алиппаева Улана 10«F» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Пресновка (каз. Пресновка) - Қазақстан Республикасының Солтүстік 

Қазақстан облысы Жамбыл ауданындағы ауыл. Преснов ауылдық округінің 

әкімшілік орталығы. Ауылға жақын жерде Питное, Лагерное, Шитово және 

Горький көлдері орналасқан. Ауылдан оңтүстік-шығысқа қарай 3 км - Питерово 

көлі, солтүстіктен 6 км жерде - Семилово көлі. 1999 жылы ауыл тұрғындарының 

саны 6585 адамнан тұрды (3196 ерлер және 3389 әйелдер). 2009 жылғы халық 

санағы бойынша ауылда 5725 адам (2675 ер адам және 3050 әйел) өмір сүрген. 

Ауылда екі мектеп бар. Осы мектептер арқылы адамдар жұмыспен қамтылған. 

Осыған қоса ауылда мал мен егін шарушылығымын айналысды. Бұл жерде мен 

өзімнің ә апта ауылда тәжірибесін өттім. 

Ауылда екі мектеп бар. Осы мектептер арқылы адамдар жұмыспен 

қамтылған. Осыған қоса ауылда мал мен егін шарушылығымен айналысады. 

Дәнді дақылдардың арасында: бидай мен арпа. Осыған қоса адамдар картоп 

сияқты көкөністерді өсіріп сатады. Ірі-қара малдың ішінде: шошқалар, сиырлар, 

жылқылар, қойлар мен ешкілерді ұстайды. Бұдан басқа ауданда май зауыты, 

элеваторлар және екі орманхозы бар. 

Тәжірибе барысында ауыл өмірінің ең негізгі аспектілерінің зерттелуіне 

барлық күш-жігер салынды. Қала адамдарына кездеспейтін және тап болуға тура 

келмейтін жұмыс көп атқарылды. Оның ішінде:бақшаға қарау; сүт,қаймақ алу; 

малдың артынан қарау. Бұл жұмыс қала адамы үшін жаңалық болып көріндіктен 

көптеген қиындылықтармен кездесуге тура келді. 

Ауылда болуым уақытында ауыл үйінде қаладағы үйге қарағанда барлық 

жағдайлардың болмауына байланысты көбінесе қиыншылықтар туды. Мысалы: 

судың үйге тура өткізілмегендіктен, әрдайым суды құдықтан кейін құтыдан 



тасуға керек болды. Ірі-қара малды қорқуыма байланысты сиырдан сүт ала-алған 

жоқпын. 

Ауыл өмірі арқылы мен тамақ дайындауды, көкөністерді маринадтауды, 

жеміс-жидектерден тосап жасауға, әсіресе сепаратор қаймақ алуға үйрендім. 

Ауыл өміріне қосқан үлесім жоқ болса да, тәжірибе өтілген үй үшін қосқан 

үйлесім бар. Ауыл үйінде тәжірибе өткізу барысында үй шаруасымен 

айналысуым арқылы үй іші таза және бақша жәндіктерден және зиянкестерден 

таза болды. 

Қорытындылай келе, өтілген тәжірибеден нәтиже шығаруға болады. 

Ауылдағы шаруашылық адам ағзасына көптен пайда жеткізеді: таза ауа, табиғи, 

таза тағамдар, дене қимылдауына жағдайлар да көп. Осыған қарамасытан 

қиындықтар да кездеседі. Бірақ оған қарамастан әр адам жалда бір рет болсын 

ауылға барып келуі қажет. Бұл қалада жиналған стресс пен дипрессиядан 

арылуға болады. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребёнка на работу» 

Михеева Ксения 8 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

 направления г. Петропавловска 

 

Закончив восьмой класс, я поехала на работу к крёстному папе моей 

младшей сестры для прохождения практики «Возьми ребёнка на работу». На 

данный момент он работает директором ТОО «ЭКО-НАН». 

 Проходя данную практику мне было довольно интересно попробовать 

новый опыт в ранее неизвестной мне профессии. Главной моей задачей было 

исследование сложностей и преимуществ данной работы. 

 За несколько дней работы на предприятии я выделила несколько минусов 

и плюсов. Во-первых, изготовление бутылок и разлив различных напитков 

требует довольно много сил. Рабочий день начинался в 9 и заканчивался в 18:00, 

и хотя я работала не весь день, к вечеру я очень уставала. Однако, за это время я 

узнала много нового, например, как проверять бутылки на наличие брака или 

почему важно нагревать колбы перед тем, как 

выдувать из них бутылки – все эти знания и опыт 

могут пригодиться в жизни. 

 Во-вторых, так как Валерий Николаевич 

директор предприятия, во время прохождения 

практики он рассказывал тонкости управления 

производством. Обязанности, возложенные на директора очень серьезные, 

потому что нужно одновременно контролировать всё производство, следить за 

потребностями тех или иных напитков на рынке, организовывать текущее и 

перспективное планирование деятельности предприятия, контролировать его 

выполнение и так далее. Таким образом, несколько дней наблюдая за 

профессиональной работой Валерия Николаевича, я выделила еще один минус 

данной профессии – она требует большого терпения, концентрации и 

серьёзности. 



 Из плюсов, проходя практику, я выделила несколько факторов: изделия, 

произведённые на производствах, как это – напитки – востребованы во все дни, 

поэтому спрос растёт с каждым днём, что не может не радовать. Вторым плюсом 

же является то, что благодаря крёстному моей сестры создаётся большое 

количество рабочих мест. В-третьих, данная профессия требует 

коммуникабельности, так как приходится постоянно находить людей, которым 

можно было бы поставлять произведённые напитки. 

 Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что данная профессия 

очень серьёзная и важная. Производство Валерия Николаевича необходимо во 

все времена, ведь многие из нас покупают в магазинах различные напитки, 

которые в свою очередь производятся на предприятиях, как это. Работа, как и 

любая другая, имеет свои плюсы и минусы, и мне очень понравился опыт, 

который дала мне эта практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 күн ата-ана жұмысында» 

Тулегенова Айша 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» дегендей адам үшін еңбек 

ету пайдалы. Адамдар таңертеңнен кешке дейін ерінбей, жұмыс атқарады және 

өзі және отбасысы үшін өмір сүру жағдайларын қалыптастырады. Бұған мен 

«Ата - ана жұмысындағы 10 күн» практикасында көз 

жеткіздім. Бұл жылы мен практиканы тәтемнің 

жұмысында өткіздім. Ол Бескөл ауылында адвокат 

қызметін атқарады. Осы 5 күнде мен адвокат 

жұмысының қоғамдағы маңыздылығын түсініп, 

жаңа тәжірибе алдым.  

 Жалпы, адвокат қоғамның мүдделерін 

қорғауда үлкен рөл атқарады. Кең мағынада алғанда 

қорғаушы болып табылады. Адвокат заңды негізге ала отырып, сот отырыстарды 

және азаматтық қарым - қытынастарды жеке және заңды тұлғалардың өкілі 

ретінде олардың құқықтарын қорғайды. Сонымен қатар, заң мәселелері бойынша 

кеңестер, жазбаша корытындылар жасайды және құқықтық сипаттағы 

құжаттармен жұмыс жасайды. 

 Мен осы практикада көптеген істерді атқардым. Адвокат жұмысымен 

танысып, Кодекстегі заңдарды тереңірек білдім. Құжаттартарды оқып, онлайн 

сот отырысында байқадым. Бұл практика маған көп пайда әкелді. Құжаттармен 

дұрыс жұмыс жасауды үйреніп, қажетті 

дағдыларды дамыттым. Көптеген адамдар үшін 

бұл жұмыс қызықсыз болып көрінер, өйткені ол 

шыдамды әрі табанды адамдар үшін арналған 

жұмыс. Сонымен қатар, практика өту 

барысында мен бірнеше қиындықтарға тап 



болдым. Құқықтық салада жұмыс жасағандықтан, құжаттар мен заңдарда кәсіби 

сөздер көп кездеседі. Кейбір сөздердің мағынасын түсінбедім, алайда тәтем 

қасымда болғасын маған көп көмек көрсетті. 

 Адвокат жұмысы арнайы құндылықтар мен дағдыларды қажет етеді. 

Біріншіден, адвокат әлеуметтік дағдылары дамыған болу қажет, яғни 

адамдармен жақсы қарым – қатынас орнатуға міндетті. Адвокаттар адамдармен 

сөйлесу қабілеті, жазбаша сөйлеу мәдениеті жоғары және жақсы тыңдаушы 

болуы керек. Сот залында алқабилер мен судьялардың алдында сенімді 

пікірталас жасау үшін көпшілік алдында жақсы сөйлеу дағдылары өте маңызды. 

Адвокаттар сондай-ақ адамдар мүдделерін қорғау үшін нақты, сенімді дәлелді 

мәдениетті түрде келтіруі керек. Екіншіден, ақылға қонымды, қисынды 

қорытынды жасау адвокат үшін өте маңызды. Адвокат, сонымен қатар, осы 

пікірлерге сыни тұрғыдан қарауға қабілетті болуы керек, сондықтан қорғаушы 

өзінің дәлелдеуіндегі ықтимал кемшіліктерді алдын ала көруі тиіс. Үшіншіден, 

адвокат аналитикалық қабілеттерге ие болуға тиісті. Зерттеу  

барысында ақпараттың үлкен көлемін сіңіру, содан кейін оны нақты нәрсеге 

айналдыруға тиісті. Кей жағдайларда бірнеше жақсы тұжырым пайда болады. 

Сондықтан адвокат ең қолайлысын таңдау үшін бағалау дағдылары болуы керек. 

Төртіншіден, қорғаушы заңды білуі тиіс. Заң және тұтастай алғанда құқықтық 

жүйе - бұл адвокаттың кәсіби саласы. Заңды жақсы білу арқылы ғана адвокат 

жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын қорғай алады. 

Қорытындылай келе, «Ата – ана жұмысындағы 10 күн» практикасын 

өткеннен кейін мен осы мамандықтың өз ерекшелігі бар екенін және жұмыс 

сырттан жеңіл болып көрінгенімен, үлкен еңбекті талап ететіндігін түсіндім. Бұл 

практика мені жауапты, сабырлы болуға және сыни тұрғыдан ойлауды үйретті. 

Әрбір өткен тәжірбие өзінің ізін қалдырып, мені жақындағы болашаққа 

дайындайды. 

 

 

 

 



Эссе «10 күн aтa-aнa жұмысындa» 

Тажиева Саида 11 «С» класс 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

«Бір күн aтa-aнa жұмысындa » жoбaсы ( прaктикa ) бoйыншa мен тәтемнің 

жұмыс oрныңдa бoлып қaйттым. Менің тәтем  “ Сoлтүстік Қaзaқстaн oблысы 

Петрoпaвл қaлaсы әкімдігінің Хaлықты жұмыспен қaмту oртaлығы ” 

кoммунaлдық мемлекеттік мекемесінде специaлист бoлып 

жұмыс істейді . Мен тәтемнің жұмысынa үлкен мaқсaтпен бaрғaн едім және 

oсы үлкен мaқсaтым кішігірім шaрттaрдaн тұрды. Oлaр : 

- Тәтемнің жұмыс oрнымен тaнысу 

- Aтқaрaтын қызметін көріп 

- Көмек беру 

Aл жaлпы oсы кішігірім шaрттaрдaн құрaлғaн үлкен мaқсaтым: 

Тәтемнің тaңдaғaн мaмaндығының өмірдегі мaңыздылығы , қoғaмғa , 

хaлыққa тигізетін пaйдaсы мен oсы мaмaндықтың яғни oртaлықтың қoғaмдa 

aлaтын ерекше әрі мaнызды oрынын түсіну . 

Мен oсы шaрттaрды oрындaу aрқылы aлғa қoйғaн үлкен мaқсaтымa жете 

aлдым деп oйлaймын . Себебі , oсы жoбa көмегімен және тәтемнің 

мaмaндығымен тaнысу бaрысындa жaңa aқпaрaттaр біліп , тәтемнің oсы жұмыс 

oрнындa қaндaй қызмет aтқaрaтынын көрдім . Және oсы aрқылы тәтеме 

құжaттaрды , қaғaздaрды реттеп , дұрыстaсуғa aянбaй қoл ұшымды беруге 

тырыстым . 10 күн ішінде біз  көптеген жaңa зaттaрғa үйренеміз , жaңa зaттaр 

көреміз . « Еңбек етсең ерінбей , тoяды қaрының тілінбей » деген мaқaл не 

турaлы екенін түсінеміз және біз өмірге қaжет тәжірибие жинaймыз . Мысaлы , 

aдaмдaрғa қызмет көрсетуден , oлaрғa сыпaйы қaрaуды ,сөйлесу мәдениеті 

бoйыншa тәжірибие жинaдым . Мұның бәрі менің өмірімде керек бoлaтынынa 

еш күмәнім жoқ . Тәтемнің жұмысындa мен жaңa тaныстaр тaптым . Яғни 

тәтемнің жұмысындaғы жұмыскерлермен тaнысып , уaқытты қызықты өткіздім . 



Бұл прaктикa менің oйымшa көптеген бaлaлaрғa өз aтa-aнaлaрымен немесе 

тусқaндaрымен жaқындaсуғa мүмкіндік береді . Яғни , көптеген бaлaлaр өз aтa-

aнaлaрын жұмыстaн кейін , кешке ғaнa көреді . Aл прaктикa aрқылы oлaр aтa-

aнaлaрының қaсындa күні бoйы жүреді . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Эссе «10 күн ата-ана жұмысында» 

Алиппаева Улана 10«F» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

«Солтүстік Қазақстан университетінің колледжі»  3 қабаттан тұрады. 

Колледжде 50 адам жұмыс істейді. Бухгалтерлік есеп және қаржыландыру бөлімі 

– 2 маман, Әкімшілік-құқықтық жұмыс бөлімі – 10 маман, басқарма басшылығы 

екі адамнан тұрады – басқарма басшысы және орынбасары. Барлық мамандар 

мемлекеттік қызметші, сәйкесінше лауазымдық тұлға. Мамандарға нәтижелі 

жұмыс атқару үшін барлық шарттар жасалған. Әр маман жұмыс орынмен, 

компьютермен, телефонмен, канцеляриялық керек жарақтармен толық 

қамтамасыз етілген. Кабинеттер кең, жарық, таза және жылы. Мамандар тиісті 

түрде киінген, сөйлегенде сыпайы және мәдениетті. Басқарманың жұмыс уақыты 

9-00-ден басталып 18-00-де аяқталады, түскі үзіліс 13-00-ден 14-00-ге дейін. 

Сенбі-жексенбі демалыс күндері. Білім 9 және 11 сынып негізінде мемлекеттік 

және орыс тілдерде беріледі. Мекеменің өзіндік жұмыс мақсаттары бар. Олар: 

o Мамандардың сапалы дайындығына колледж жұмысының барлық 

бағыттарында жаңа технологияларды қолдану. 

o Мамандардың жоғары оқу мекемелерінде WEB-технологиялармен, 

әлеуметтік желілермен жұмыс істеуге дайындығымен сәйкестігі үшін жаңа 

технологиялармен құрылымдардың жұмыс істеуі жүйесінің шығарылуы. 

Мен бұл колледжде анамның ментор бетінде тиянақты назарының астында 

өзімнің 10 күн ата-ана жұмысында тәжірибиесін өттім. Менің анам кадр 

бөлімінң басқарушысы болып жұмыс істейді. 

 Солтүстік Қазақстан университетінің колледжінің кадр бөлімінің 

басқарушысының міндеті: колледжді басқару, колледждің орта, ұзақ мерзімді 

жоспарын түзеуге қатысу, колледждің ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру 

мәселелеріне қатысты ұсыныстар енгізу, персоналды басқару департаменті 

тұрғысынан компания басшылығының жоспар түзі әрекетін бағалау, колледждің 

корпоративтік ередесін түзу, персоналды іріктеу, оқыту, сыйақы тағайындауға 



ұсына, қызметкерлерді тиімді еңбекке ынталандыру жүйесін әзірлеу, 

құжаттамаларды, тәртіптік жазаға тарту мәселелерін шешу, кәсіподақ және 

мемлекеттік құрылымдармен қарым-қатынас орнату, туындаған шиеленістің 

алдын алу және шешу болып табылады. 

 Ментордың жұмысына барлық жауапкершілікпен назар аудару үшін нағыз 

кадр бөлімінің меңгерушісі сияқты, мен үшін жұмыскерлермен таныстыру 

өткізілді. Келешекте бұл менің ешбір қиындықсыз жұмыс сұрақтарымен көмек 

сұрауыма жол ашты. 

 Кейде жоғары лауазымды тұлғалардан оқу орнынан тыс жерде қажетті 

мәселелердің шешімін табуға бұйрық келеді. Мысалға: құжаттарды  басқа оқу 

меңгермесіне апару; стандартқа сай кеңсе тауарын сатып алу. Көбінесе мен 

бұндай жұмысқа жарамды болғанымнан, осы шаруалармен айналыстым. 

 Ментор тек кадр бөлімінің меңгерушісінің ғана қызметін атқармай, осыған 

қоса қазақ тілі мен әдебиеті пәндерәнің мұғалімі болып жұмыс істейді. Осыған 

орай маған оқушылардың шығармашылық жұмыстарына, жобаларына(эссе, 

шығарма) дайындықтарын тексеруге рұқсат етілді.  

 Жаз күндерінде әкімшілік бөлімге кезекшілік қойылады. Бұл кезекшілікте 

мен оқу бағдарламасына сәйкес бағдаршамалар арқылы талапкерлерге 

колледжге түсуге ұсындым. 

 Жыл бойы көптеген адамдар жұмыс орнына тіркеледі немесе жұмыс 

орнын босатады осыған сәйкес архивтегі жеке құжаттар да көбейеді, сондықтан 

мен ментордың архивариус қызметімен айналыстым . Әркімнің жеке жұмысында 

құжаттарды(мадақтамаларды, күәліктердің копиясын және т.б.) мерзімі мен 

әліпбие бойынша рәсімдедім. 

 Жыл соңына қарай жұмыскерлер жайлы құжаттар тым көп болғандықтан, 

ата-ана жұмысындағы 5-ші күнінің жұмысы келесі күні де жалғасты. 

Құжаттарды рәсімдеуден кейін, архивариус қызметін атқара отырып, архивке 

барып, қағаздарды сақтауға салдым. 

 Колледжде жөндеу өтіп жатқандықтан ментордың жұмыс орнын басқа 

аудиторияға бекітті. Осы күні мен көшуге көмектестім.  



 Шілдеге қарай жұмыскерлердің көбі демалысқа шығуға дайындалып, түрлі 

приказдарды қол қою үшін әкеледі. Осыған орай мен қолыма келген 

приказдарды қателердің бар-жоғына тексердім. Қателер бар болғанда мен 

құжатты жұмыскерлердің қолдарына қайтардым. 

 Жұмыскерлер демалысқа шығу рұқсаттарын келесі күндері де әкелді, 

сондықтан мен келесі күні де құжаттарды қателердің бар-жоғына тексердім. 

 Соңғы күні мен барлық құжаттарды орынды-орнына қойып, керек жоқ 

құжаттарды лақтырдым. Кабинетте санитарлық күн жүргізе отыра, барлық 

беттерді нақтылап жудым. 

 Өткен тәжірибе арқылы мен өзім үшін көптеген жаңалықтар аштым. 

Бұрын мен кадр бөлімінің басқарушысының шаруасы тек адамдарды жұмысқа 

алу және жұмыстан босатуда негізделеді деген оймен шектелдім. Жұмыстағы он 

күннің ауырын ғана көріп, мен кадр бөлімінің меңгерушісінде адамдардың 

еңбегіне және болашақ бейнетке жарамдылықтарына деген жауапкершілін 

сездім. Осыған байланысты біз ата-анамыздың еңбегіне құметпен қарауымыз 

қажет деген қорытынды шығады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Бекенова Дарина «8B» сынып 

Петропавл қаласы химия биология-бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектеп 

 

Екі апта ауылда. Тек үш сөз ғана, алайда бұл үш сөздің мағынасы мол. 

Ауылда кемінде екі апта өткізген адам үй, тыныштық, шабыт дегенді түсініп 

сезінеді. Ауыл деген жер күннің нұры, табиғаттың эстетикасы: өзен-көлдің беткі 

жағында жарқырап тұрған сәулелер, күңкілдеп ағып жатқан бұлақ, түрлі ағаштар 

мен жайнап тұрған жап-жасыл орманға толы жер. Және менің ойымша, әлемдегі 

еш нәрсе бұл көркемділік пен оның біздің жүректеріміздегі алып жатқан орнын 

баса алмас. 

Бұл жылы Назарбаев Зияткерлік мектебімдегі оқу жылын мен қашықтықтан  

аяқтадым да, маусымда «2 апта ауылда» жазғы тәжірибесіне кірістім. Бұл  менің 

екінші тәжірибем. Өткен жылы мен жазғы тәжірибені Смирнов ауылында, әжем 

мен атам үйінде өткіздім. Ал бұл жылы туыстарым- нағашым мен тәтем тұратын 

Борки деген ауылға бардым. 

Ауылдағы жұмыс маған таныс, себебі бұдан бұрын мен әр жаз бойы 

ауылыма бірнеше рет барып атам мен әжеме көмектескенмін, бірақ бұл жылы 

мен өзімнің білетін аулыма емес, нағашым мен тәтем тұратын Борки деген 

ауылға барғасын ауылда орындайтын жұмыстың бірнеше жаңа түрлерімен 

таныстым. Нағашымның үйінде орындайтын жұмыстың көбі – ер адам 

орындайтын жұмыс, сондықтан маған орындайтын нәрсе аз болды. Соған 

қарамастан, нағашым маған жұмыс тауып берді. Мен жұмысшыларға тәтеммен 

бірге үш күн бойы ас даярладым. Біздің жасаған тағамдарымыздың тізімі осы: 

салаттар, бұқтырылған ет пен картоп, салма-көже, борщ, құймақ, палау. Кейін 

мен тағы үш күн бойы жұмысшылар демалып жататын екі үйді боядым. Келесі 

күні жұмысшыларға шөпті маялап жинауға көмектесу үшін мен де айыр алып 

шөп жинадым. Келесі екі күн бойы мен тәтеммен бірге картоп өсіп жатқан жерде 

жұмыс істедім: арамшөпті жұлдық, картопты түптедік. Бесінші шілде күні 



нағашымның немересі – Даирдың туған күні болды және мен бұл күні пицца, 

торт, тәтем екеуіміз бешбармақ пісірдік. Осылайша, мен өзімнің аспаздық 

қабілеттерімді жаттықтырдым. 

Бұл әлеуметтік тәжірибе оқушыларға олардың ата-әжелері немесе басқа 

туыстары тұратын ауылдарымен жақсырақ танысып, белгілі бір жұмысты атқару 

арқылы өз жақындарына көмектесуге, мекенді зерттеуге мүмкіндік береді. Мен 

үшін бұл тапсырма өте пайдалы болды, себебі мен ауылдағы таза ауамен 

серуендеп, өз туыстарым тұратын ауылға барып олардың өмірін, оның 

қиыншылықтары мен жақсы жақтарын біліп алдым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребенка на работу» 

Айтманова Сабина 8 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления города Петропавловск. 

 

Для прохождения практики «Возьми ребенка на работу» 24 июня 2020 года 

я поехала в г. Кокшетау к моей тёте- Тасенова Гульмире Акымбаевне. Она 

работает руководителем детской учебно-творческой студии под названием 

«Leader Land». 

В этой детской учебно-творческой студии детей дошкольного возраста 

обучают таким предметам как: письмо, чтение и математика с элементами 

логики. Уроки преподаются молодыми учителями на двух разных языках. 

Уроки у детей начинаются в девять часов утра. Дождавшись всех учеников, 

мы начали проводить занятия. Всего уроков было четыре. На одной из перемен я 

успела познакомиться со многими учениками. Понаблюдав за тем, как 

проводятся чтение и письмо, я решила провести для детей урок математики. Я 

спросила у учителей о том, как именно мне стоит провести данный предмет. Они 

мне посоветовали проверить то, на сколько хорошо они знают прямой и 

обратный счет. А также поиграть с ними в логическую игру под названием 

«Число сбежало». Суть данной игры в том, чтобы задать детям пример, в 

котором неизвестно одно из чисел уравнения. А дети в свою очередь должны 

были, посчитав написать необходимое число. Играя в эту игру у некоторых были 

проблемы с нахождением правильного ответа. И я пыталась им помочь с 

вычислениями. Доиграв в эту игру наш урок подошел к концу. Я поблагодарила 

детей за активное участие и на том их учебный день окончился. 

  Мне очень понравилось принимать участие в обучении детей дошкольного 

возраста, и я думаю, что запомню этот день надолго. Ведь я получил тот опыт, 

который мне может пригодиться в жизни.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Эссе «10 күн aтa-aнa жұмысындa» 

Таутасова Сабина 10 «F» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления города Петропавловск. 

 

Жалпы ата-ана жұмысында бір күнге қарағанда он күн өткізуге болады және 

оларға өз қол-ұшымызды бере аламыз деген ойлар маған келмепті. 

Мен ата-ана жұмысындағы бір күн практикасын өткенде өзіме қызықты 

мәліметтер алдым. Бірақ бұл практиканы бастамас бұрын мен барлық 

жұмыстарды істей алмаймын деп ойлағанмын. Сонда да бұл практиканың 

қиыншылығына қарамастан күндер өте қызықты әрі есте сақтарлықтай өтті. 

Жалпы мен өз әлеуметтік тәжірибемді тәтемнің жұмыс орнында өттім. Ол 

1996 жылы құрылды. №4 орта мектепте 800 оқушы оқиды, бірақ бұл мектеп 

орыстарға арналған, жобаланған. Бұл мектеп тек қана орыстарға арналса да оның 

ішінде көптеген ұлт өкілдері оқиды және бұл мектеп өзінің көп оқушылар 

оқитындығымен ерекшеленеді .Мектеп 3 қабаттан тұрады. Корпоративті 

мәдениеті бойынша көбінесе бұл мектеп балалардың ой-қабілетін, өз көзқарасын 

дамыту үшін құрылған. Жұмыс тәртібі жағынан мектеп екі ауысымнан тұрады. 

Оқушы жұмасына 5-6 күн оқиды. Сонымен қатар әр жаз сайын мектеп «Жасыл 

ел» жобасына бағынып, өздерінің үлестерін қосады. Тәжірибенің қай жерде 

өтетіндігіне оралсақ, бұл жылы мен тәтемнің отработкаларында жұмыс істейтін 

боламын. Себебі, бұл мектеп әр жыл сайын Жасыл ел жобасына қатысып, өз 

үлестерін қосады. Әр күн сайын сағат тоғыздан бастап, бірге дейін менен басқа 

балалар да келіп, жұмыс істейді. Жалпы он күннің ішінде мен көптеген 

жұмыстарды бітірдім. Мектеп алаңы кең, үлкен болғандықтан бір тапсырманың 

өзін бір күннің ішінде істей алмайсың. Сол себептен, мен және басқа да балалар 

ұжымдасып, бірігіп жұмыс істедік. Осы он күннің ішінде біз гүлдерді, 

ағаштарды суардық, арам шөптерді жұлдық, кепкен жапырақтарды жұлдық. 

Істейтін тапсырмалар жетерлік. Күннің өте ыстық болуынан жұмыс істеу қиынға 

түсті. Бәріміз терлеп, суды іше беріп, жүргенбіз. Бірақ қиыншылықтарға 

қарамастан жұмыс барысы өте қызықты сәттерге толы болды. Менің тәтем де өзі 



балаларға қарап, бақылап тұрғаннан гөрі, өзі де жұмыс істеуге кірісіп, 

көмектесті. Жұмыс істей отырып, тәтем маған қызықты оқиғаларды айтып, 

мәліметтермен бөлісті. Әңгімелесе жұмыс істей отырып, ішің де пыспайды. 

Менің көмегім арқылы тәтемнің әр жұмысы жеңілдей түсті. Ең соңында тәтеме 

берген көмегімнен мен де, тәтем де көңілді болып кеттік. Сонда да мен бұл 

практиканы өткенде өзіме бір сабақ алдым. Ол біздің ата-аналарымыз, аға-

тәтелеріміз қандай қиын жұмысты атқарып жатқанын түсіндім. Бар терін, 

еңбегін жұмсап, барлығын біздің қамымыз үшін істеп жатқанын түсіндім. 

Жұмыс істеу ол үлкен жауапкершілікті көтереді, яғни біз өскенде мектепті, 

университетті бітіріп, жұмыс істейміз. Сондағы өзіміздің таңдаған 

мамандығымызға жауапкершілікпен қарап, адал жұмыс істеуіміз керек деген 

ойға итермелеп тұр. Шынында да біз өзімізді ата-анамыздың орнына қойсақ, бұл 

жұмыстың қандай қиын екенін түсінбес едік. Сондықтан бұл практика біздің 

болашақ мамандығымызға дайындық ретінде үйретіп жатыр. Мен бұл 

практиканы өткенде өз-өзімді үлкен адамдай боп сезіндім. Тіпті өз болашақ 

мамандығыма шомылғандай болғанмын. Бір жағынан бұл практика менің 

менторымның өткен кәсіп-орнында қызығушылық танытты. Маған бұл практика 

өте қатты ұнады. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысындағы бір күн» 

Акишев Серік 7 «A» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Оқу жылы аяқталғаннан кейін Назарбаев Зияткерлік мектебінің барлық 

оқушылары «Ата-ана жұмысындағы бір күн» тәжірибесін өту үшін ата-

анасының немесе туысқандарының кәсіптері және мамандықтарымен танысуға 

жұмыс орындарына барады. Мен де осы тәжірибеден өту үшін өз тәтем 

Қыдыбекова Әсемгүл Ерғалиқызына баруды шештім. Оның жұмыс орны 

«Абылай хан резиденциясы мұражай кешені» Кәрім Сүтішев көшесінде 

орналасқан. Жұмыс күні таңертеңгі сағат 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін болады. 

Ол директордың орынбасары болып жұмыс істейді. Ол құжаттармен және 

барлық іс-шаралардың өтуіне жауап береді. Мұражайға келушілерді  қарсы алу, 

экскурсияны қалай жүргізу, мұражай ішіндегі барлық экспонаттардың тарихи 

мазмұнын сипаттау, оны адамдарға жеткізу, экспонаттарды зерттеу, оларды 

сақтау, оларға құжаттамалар, кәртішкелер жүргізеді, қарамағындағылардың 

жұмыс барысын қадағалаумен және т.б. айналысады. Қазіргі карантин 

жағдайына байланысты экскурсияны онлайн режімінде өткізеді.  

Мен бұл жұмысты жан-жақты бақыладым. Оның жұмысы оңай емес екен. 

Мен де басында оңай, бұйрық беріп қана отырады шығар деп ойладым.  

Назгүл Абайқызы Мемлекеттік қайраткер Абылай ханның қысқаша өмірінің 

бөлігін таныстырып, сипаттап берді. Билердің тарихы жайлы айтты. 

Мұражайдың тарихымен таныстым. 

Мен тәтеме хандар шежіресін зерттеуге көмектестім. Ол шежіреде 

хандардың туған жылдары, билік еткен жылдары, өмір сүрген жылдары 

жазылған.  Олардың сипаттамаларын жаздым. Экспонаттарды зерттеп, 

сипаттадым. Оларды қағаз бетіне жаздым. Осы айдың айлық жоспарын құруға 

көмектестім. Құжаттарды сараптасуға көмек көрсеттім. Мұражайға келушілерді 

қалай қарсы алу керектігін, экскурсияны қалай жүргізу керектігін, хандар, билер 



туралы, ішіндегі барлық экспонаттармен таныстыру туралы көп мағлұматтар 

алдым.  

Осы жұмыс орнында болып, мен осы жобаның қаншалықты маңызды 

екендігін түсіндім. Маған мұражайдағы бір күндік өткізген тәжірбие жұмысым 

ұнады, көп ақпараттар, мағлұматтар алдым.  

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в ауле » 

Капарова Аружан, 12 «Е» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления города Петропавловск. 

 

В этом году всем нам пришлось пережить пандемию опасного вируса, 

придерживаться строгих правил карантина и уменьшить контакт с 

окружающими насколько это возможно. Этот долгий и сложный период было бы 

сложно пережить, находясь в квартире целыми днями, когда за окном такая 

прекрасная погода. К счастью, я периодически ездила в село Бесколь, где 

проходила практику «2 недели в деревне». В этом году она была особо важна для 

моего здоровья, ведь во время практики, я отвлекалась от ужасных новостей и 

уединялась с природой. Участок стал единственным местом за пределами 

квартиры, где можно подышать свежим воздухом без маски.  

Уже несколько лет подряд я прохожу летнюю практику «2 недели в 

деревне» в селе Бесколь Кызылжарского района. Он находится в 8 километрах от 

города Петропавловска, так что доехать до него можно за полчаса на машине. С 

каждым годом население Бесколя увеличивается, особенно в районе «Санта-

Барбара», где я и проходила практику. Я заметила, что в последние годы в этой 

части села активно ведутся работы по благоустройству: проложили асфальт, 

осветили улицы и даже строят новую школу на 300 человек (уже четвёртую в 

Бесколе). В общем, Бесколь стремительно развивается, и его жители уже имеют 

доступ к большому количеству услуг, которые обычно ассоциируются у нас 

только с городом. Здесь даже есть 5 этнокультурных объединений, 

занимающихся сохранением и распространением традиций разных народов.     

По последним данным, в селе проживают почти 12000 человек, работающих 

в больнице/ школах/ детских садах/ маслихате и других государственных 

учреждениях. По-моему, сложно выделить самые распространённые профессии, 

ведь жители Бесколя задействованы в самых разных сферах деятельности. 

Однако в отличие от города, здесь можно встретить фермеров, занимающихся 



как земледелием, так и животноводством. В Бесколе мы несколько раз брали 

свежий кумыс, который сложно найти в Петропавловске.  

На даче мы всей семьёй поливали растения: овощи, фруктовые деревья, 

кусты с ягодами. Также я полола грядки, чтобы сорняки не мешали корневой 

системе овощных растений и не закрывали доступ к солнцу. Иногда 

прореживала морковь, что нравилось мне больше всего – свежие и свои овощи 

всегда вкуснее покупных. В июле я через каждые 3 дня собирала малину и 

смородину; клубники же в этом году было мало из-за погодных условий.  

В этом году мои навыки в садоводстве определённо улучшились. Я узнала, 

что помидоры нельзя поливать каждый день даже в жару и научилась 

мульчировать их почву, чтобы улучшить воздухопроницаемость и защитить 

корневую систему растений. Кроме того, впервые посадила лук, салат и укроп, 

из-за чего каждый раз было приятно украшать блюда зеленью. 

Каждое лето, проходя практику «2 недели в деревне», я становлюсь 

терпеливее: ухаживать за растениями нужно тщательно и приезжать несколько 

раз в неделю, но плоды этой работой можно вкусить только спустя некоторое 

время. Кроме того, эта практика как «детокс» для моего организма, ведь проходя 

её, я отдыхаю от техники и интернета. Это моё последнее эссе по практике, так 

как я уже перехожу в выпускной класс, но я однозначно продолжу проходить 

практику «2 недели в деревне», ставшей ежегодной традицией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Таутасова Сабина 10 «F» класс 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

Мен  Екі апта ауылда практикасын өту үшін Солтүстік Қазақстан Облысы 

Есіл ауданы Мектеп деген ауылына бардым. Ауыл туралы айтатын келсек ол 

жерде 9 жылдық негізгі мектебі, медициналық пункты және Есіл өзені бар. 

Мектеп ауылында 70 жақын үйлер бар, ондағы адамдар мал шаруашылығымен 

айналысады. Ол ауылдың табиғаты тамаша ағаштары көп, ауасы таза, күн 

ыстықта жеміс тереді, суға түседі кешке таман сиырлар, қойлар табыннан келеді. 

Оларды сосын түгеліндейді. сиырларды сауады, одан соң сүт салады. 

Бұзауларды суарады. Негізінен ауыл адамдары өте еңбекқор екен. Кешке қарай 

барлық балалар бірлесіп, әртүрлі ойындар ойнайды. Ойнай отырып ішің де 

пыспайды. Бірақ негізінде, бұл практиканы өтудің алдында, қатты қобалжыдым, 

уайымдадым. Мен бұл практиканы өте алмаймын, маған қиын болады, тағы сол 

сияқты басыма  бірнеше ойлар келді. Бірақ уақыт өте келе мен осы екі аптаның 

ішінде көптеген жұмыстарды істеуге үйреніп, ауыл адамдарымен достастым. 

Сонымен қатар өзім білмеген мәліметтерді естідім. Мысалға, бұл ауылдың 

тарихын, бұл ауылда не бар екенін, ауыл тұрғындары қандай шаруамен 

айналысады, күнделікті өмірде не істейді екенін естідім. Негізінен бұл ауылдың 

тұрғындары ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен және де балық 

шаруашылығымен айналысады. Мал шаруашылығы жайынан адамдар қой, сиыр, 

ешкі,тауық, қаз, үйрек, жылқы ұстайды. Ауыл тұрғындары өз жануарларын күні 

бойы бағады. Таңертең алты сағаттан тұрып, кешкі тоғызға дейін далада жүріп 

өз жұмыстарын істейді. Сонымен қатар балық та аулайды. Себебі, олардың 

жанында Есіл өзені орналасқан. Күн ыстық болғанда адамдар Есілге барып, 

шомылады. Міне, осылай ауыл адамдары өз шаруаларымен айналысып күнкөріс 

көзін табады. Осымен олар ерекшеленеді. Өзімді айта кететім болсам, екі апта 

бойы нені ғана істеген жоқпын. Мен қаздарды да бақтым. Таңқурай, құлпынай, 

қызыл жидек, қара жидек,шие, алма. Жалпы айтқанда барлық жеміс-жидектерді 



жинадым. Картоптың ішіндегі арам шөптерді  әр күн сайын жұла бердім. Себебі, 

олар тез өседі. Негізінен мен ауылда тек бақшамен айналыстым. Әр күн сайын 

бақшаны суарып, шөптерін жұлып, жидектерді жинайтынмын. Шаруалардан 

басқа, біз Есіл өзеніне барып жүргенбіз. Есіл өзені өте әдемі екен. Ол ауылдың 

адамдары бос уақытында немесе ыстық күні Есіл өзеніне барып, шомылады. Сол 

ауылдың ауасы қаланың ауасына қарағанда өте таза.Табиғаты тамаша! Ағаштар 

көп өседі.Бір жағынан өзім де демалдым. Жалпы мен көп нәрселерге үйрендім. 

Маған бұл практика ұнады. Себебі, біз өз ата-әжемізге, тәтемізге өз көмегімізді 

көрсетеміз.Негізінде, бұл практика көп дүниелерге үйретеді. Менің ойымша 

ауылда тұрған балаларға бір жағынан бұл практиканы өту онша қиын емес 

болады. Бірақ қалада тұрған балаларға, ешқашан ауылда болмаған балаларға 

қызықты болады. Деп ойлаймын. Маған ата-ана жұмысындағы он күн 

практикасы сияқты, екі апта ауылда  практикасы да өте ұнады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 недели в ауле» 

Мецкер Роман 7 F класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического  

направления города Петропавловска 

 

С 1 по 14 августа я проходил практику «Екі апта ауылда». Сначала я думал 

что эта практика совершенно бесполезна для тех ,кто и так живет в поселке, 

однако, со временем я понял что ошибался. Благодаря этой практике я стал 

выполнять больше различных дел, 

поручений. Я стал помогать своей бабушке с 

огородом и сельскохозяйственными 

животными (курицами,гусями). 

Но моя помощь не ограничилась этими 

двумя неделями. «Екі апта ауылда» показала 

мне, как же хорошо помогать своей 

бабушке, и радовать её этим. Теперь каждое утро она ждет меня, я приезжаю и 

помогаю ей с различными делами. Дома я собираю ранетки, привожу их к 

бабуле, и кормлю ранетками ее кур. Сначала они не доверяли мне, и даже 

клевались. Однако через пару дней птицы 

привыкли ко мне, и как только я заходил в 

курятник, они тут же бежали к своей 

посудине, и как бы выпрашивали у меня 

еду. Но гуси, так и не привязались ко мне, 

но при этом они с удовольствием щепают 

траву, которую я им каждый день рву. 

Каждый день мы выходили в огород,и по несколько часов вырывали 

сорняки, а после я поливал огород.Иногда я  копал картошку для ужина и 

собирал огурцы с помидорами для салата.Так же,нельзя забывать про банальную 

уборку по дому.Каждую субботу бабушка устраивает генеральную уборку,в 

которой я ей помогаю. 



Было очень интересно помогать 

своей бабушке,и испытать на себе 

настоящую жизнь в ауле.Теперь я 

каждый день буду приезжать к своей 

бабушке и  помогать ей с хозяйством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Касым Нұрай 8 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Жыл сайын  еліміздегі Назарбаев Зияткерлік мектептерінің оқушылары  «2 

апта ауылда», «1 күн ата-ана жұмысында» іспеттес жобаларды өтіп, қоғамға зор 

үлес қосады. «1 күн ата-ана жұмысында» практикасында менің менторым 2013 

жылдың  3 қыркүйегінен бастап жеке кәсіпкер болып жұмыс істейтін анам - 

Сарсекеева Айман болды. Ол салықтық есептерді, 

шот-фактураларды, әртүрлі декларацияларды  

электронды түрде мемлекеттік кірістер 

департаментіне жібереді.  

Нәтижелі жұмыс атқару үшін барлық қолайлы 

жағдайлар жасалған. Жұмыс орны компьютермен, телефонмен, канцеляриялық 

керек-жарақтармен толық қамтамасыз етілген. Кабинет кең, жарық, таза және 

жылы.   

Анамның жұмыс уақыты 9-00-ден 

басталып 16-00-де аяқталады, түскі үзіліс 13-00-

ден 14-00-ге  дейінгі уақытты қамтиды. Сенбі, 

жексенбі демалыс күндері. Кабинетте 2019- 

2020 жылғы тіркелген  ҚР заңындағы айлық есеп көрсеткіштері, жұмыскер 

қандай жұмыстарды көрсете алатыны жайлы тақталар бар. Бұл жұмыс үлкен 

жауапкершілікті талап етеді. Өйткені, әр  қателік клиентті үлкен айыппұлға 

немесе оны жоғалтуға дейін әкеліп 

соқтырады. Сондықтан, қатаң күн тәртібін 

сақтап, жұмыс орнын дұрыс орналастыру 

керек. Барлық құжаттар өз атына сәйкес 

орнында тұрады. Жұмысқа сай киініп, әр 

клиентпен сыпайы қарым-қатынаста болу 



қажет. Осының арқасында анамда 7 

жылдам астам уақыт бойы оның 

көмегіне жүгінетін тұрақты адамдар 

бар. Тіпті кей клиеттер Нұр-Сұлтан, 

Алматы қалаларынан да бар. 

Қорытындылай келе, мен «1 күн 

ата- ана жұмысында» жазғы практика 

бойынша өзіме көптеген жаңа ақпараттар алдым. Анамның немен 

айналысатынан хабардар болдым. Қазіргі таңдағы заманауи технологиялар 

арқылы мемлекеттік кірістер департаментіне бармай-ақ, қажетті декларацияны 

тапсыруға болатынын білдім. Осыған қоса, ҚР-ның кей заңдарымен таныстым. 

Осы практика арқасында жұмысқа байсалдылық, жауапкершілікпен қарап, өз 

жұмысынды соңына дейін жеткізу керек екенін ұқтым. Болашақта анамның 

шағын бизнесі одан әрі гүлденіп, шарықтау шегіне дейін жететініне сенемін. Ал 

мен оған тек бір күн ғана емес, бүкіл жаз бойы көмектесуге тырысамын. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Кульжанова Айгерім 8 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Менің атым Кульжанова Айгерім. Мен 8"А" сыныбында оқимын. "1 күн 

ата-ана жұмысында" деген практика бойынша, мен әжемнің жұмысында 

практикамды өтетін болдым. Осы жоба бойынша НЗМ мектебінің әр оқушысы өз 

ата-аналарының жұмыс орнына барып, ата-ана жұмысын өтіп, осы жұмыстың 

атқарылуын зерттеуі тиіс. Менің әжем Кульжанова Тотикамал Ниязқызы 

қалалық әкімдігінің Петропавл қаласының сайлау комиссияның хатшысы болып 

жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта, әжем жұмысын қашықтықта 

орындайтындықтан, мен одан интервью алдым. Сұрақтарды өткізіп, тек 

жауаптарын қалдыруға тырыстым. Оның жұмысы негізінен сайлау учаскілерін 

тексеру мен сайлау комиссиясының төрағасы бұйырған тапсырмаларды 

орындаудан тұрады. 

Сайлау комиссиясы - Петропавл қаласында сайлауды ұйымдастырып, 

өткізуші алқалы мүше. Сайлау комиссияның мүшелері-сайлаушылар тізімін 

жасайтын адамдар, сізге дауыс беруге арналған бюллетеньдерді беретіндер, 

дауыс беруге арналған бөлме мен толтырылған бланкіні түсіретін жәшікке жету 

үшін жолын көрсететін адамдар. Олардың жұмысы өте қиын және ел үшін 

маңызды. Негізінде,сайлау комиссиясында жұмыс істейтіндер өте мейірімді 

және жауапкершілігі мол адамдар,барлығы нағыз патриоттар . 

"Әжемнің жауаптарын ести отырып неге үйрендім, не білдім?" деген 

сұраққа жауабым бар. Біріншіден,мен әжемнің жұмысы жайлы толық ақпарат 

ала алдым. Яғни, оның қызметіндегі қандай жұмыстармен айналысатыны 

туралы, жалпы оның жұмысы  не туралы екенін білдім. Екіншіден,мен 

мемлекеттік қызметшілерге жұмыс істеуге қаншалықты қиын екенін түсіндім. 

Себебі, олар күні бойы қолын аямай жұмыс істейді және осының барлығын ел 

игілігі үшін жасайды.  



Қорытындылай келе, мен әжемнің тыңдап,оның жұмысы қаншалықты қиын 

екенін түсіндім. Тек әжемнің жұмысы ғана емес, кез-келген жұмыс қиын екенін 

түсіндім. 

Сондықтан, бізге "1 күн ата-ана жұмысында" практикасын тапсырған 

Назарбаев Зияткерлік мектебіне алғысымды білдіргім келеді. Болашақта 

осындай практикалар әлі болады деп үміттенемін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Аубакирова Ақнұр 7 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Біздің әлемде көптеген мамандықтар бар. Әр мамандық маңызды. Адамдар 

өздеріне ұнайтын мамандықты таңдайды. Ұзақ уақыт бойы ата-анам болашақ 

мамандықтарын таңдады.Анам Солтүстік 

Қазақстан облысының Әкімшілігінде жұмыс 

істейді.1 күн ата-ана жұмысында пратикасын 

мен анамның жұмысында өткенмін. 

Анам Солтүстік Қазақстан облысының 

Әкімдігінде қаржы басқармасының «жергілікті 

бюджеттердің шығыстарын талдау бөлімінің бас 

маманының қызметін атқарады. Оның міндеті - 

сандарды санауды жалғастыру. Ол сонымен 

қатар қаржылық құжаттардың дұрыстығын және 

олардың қол жетімді болуын қадағалайды. 

Анамның жұмысына аудандар мен облыстық басқармаларға облыстық 

бюджеттен қаржыларды таратып, сол ақшаның атқарылуын тексеру кіреді. Олар 

жұмыс істеу үшін көптеген бағдарламаларды қолданысқа алады. Осы  жұмысы 

белгілі бір білім, тәжірибе мен білімді талап етеді. Мен өзім үшін көп ақпарат 

пен мәлемет алдым. Біз Парус бағдарламасына 

өзгерістер енгіздік  және 2020 жылдың 1 қыркүйегіне 

бюджетті тиімді орындау үшін Клиент - 

Қазынашылыққа жолдадық. Анамның жұмсына барып 

осы жұмыс оңалықпен істелінбейтініне менің көзім 

жетті . 

Пандемия кезінде жұмыскерлердін көбі 

қашықтықтан жұмыс істеуге міндетті болды. Сонымен 



қатар осы кезде  қашықтықтан жұмыс істеген адамдарға кейбір маңызды 

бағдарламаларға қосылу қиындық туғызды. Мысалға алатын болсақ: 

«Электрондық құжат айналымы», «Қазынашылық клиент», т.б. Осы өзекті 

мәселелердін кесірінен жұмыс істеу барысында қиыншылық туындады. 

Мен қысқа уақыттын ішінде осы жұмыс жайлы өзім үшін көптеген ақпарат 

алдым. Менің ойымша берілген қызмет үшін үлкен шындамдылықпен 

төзімділікке ие болу керек.Жалпы мен үшін осы шаруа өте пайдалы әрі қызықты 

болып көрінді.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Жангельдиева Томирис 7 «С» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Мамандық - бұл мектептен кейінгі дамудың алғашқы кезеңі. 

Ең бастысы - мамандық таңдауда қателеспеу, өйткені біздің тағдырымыз 

соған байланысты. Мамандық адамның жан дүниесі мен қасиеттеріне сай 

таңдалуы керек және адамға жалпы оның кәсібі ұнау керек.” Бұл менің анамның 

сөздері. Менің анам “Севгражданпроект” ЖШС-де инженер-эколог болып 

жұмыс істейді.  

Адамдардың көбі қоршаған 

ортаның күйіне алаңдайды, бірақ әлі 

күнге дейін ешкім көлік жүргізуден 

бас тартпады және қоқысты тастауға 

асықпайды. Сондықтан 40 жыл 

бұрын эколог мамандығы пайда 

болды. Эколог – ол зерттеуші, оның 

міндеті - табиғатты сөзбен де, іспен 

де қорғауға әсер ету. Әлем жылдан-

жылға дамып жатыр, сондықтан біз табиғатты қорғауға назар аударуымыз керек. 

Эколог мамандығы осы іспен айналасады.  

Олар жаңа ғимараттардың, мәдени орындар, ойын-сауық орындары және 

т.б. қоршаған ортаға қалай әсер ететінін, қанша шығарындылар мен қалдықтар 

болатынын және оларды қалай азайтуға болатының жолдарды ұсынады.  

Көбінесе анам осыған қатысты құжаттама жасайды және егер мемлекеттік 

органдар оны қабылдап, оң шешімге келсе, онда жаңа объект үшін жұмыс 

бастауға болады.  



Мен анамның жұмысында бір күн өткіздім және осы бірнеше сағат ішінде 

бір ғимаратты жасау үшін қаншама адам қатысатынына таңғалдым. Сонымен 

қатар, өзім де мұрағаттарды жылдар 

бойынша сұраптадым. Бұл аса қиын жұмыс 

болған жоқ, бірақ ол үшін мұқият болу 

керек. Сол күні мен компанияның басқа да 

мамандардың жұмысымен таныстым, ал 

“Севгражданпроект” серіктістігінің тарихын 

маған компанияның директоры Тамара 

Васильевна айтып берген.  

Жалпы осы тәжирибені өткен соң мен жаңа ақпаратпен таныстым, бірақ ең 

бастысы мен әрбір адамның кәсібін құрметтеу керек екенін тағы да өз есіме 

салдым. Өйткені, әрбір жұмыс біздің елімізді одан әрі дамытып, үлес қосады. 

Осындай тәжирибелердің арқасында біз (оқушылар) болашақта қандай 

мамандыққа түсіп, қандай жұмыспен өмірді байланыстырғымыз келетінін 

нақтырақ түсініс береді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью   

«Возьми ребёнка на работу» 

Ақпар Аружан 8 «D» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического  

направления г. Петропавловска 

 

- Расскажите о себе и о том, как давно вы работаете врачом. 

- Меня зовут Жанна Исмагулова, и я врач-педиатр. Мой стаж работы 15 

лет. 

- Почему вы решили стать врачом? 

- Тяга к этой профессии у меня появилась ещё в детском саду. Уже тогда 

меня привлекали белые халаты, и я мечтала помогать людям. К тому же 

моя мама была врачом. Шли годы, а желание стать врачом только росло.  

- Что вам в вашей профессии нравится больше всего? 

- Я работаю с детьми, то есть в детской поликлинике и больше всего в 

моей работе мне нравится то, что я помогаю детям. 

- С какими трудностями столкнулись на работе? 

- Как я уже говорила, я работаю с детьми. В большинстве своём они 

боятся нас. Найти подход к каждому довольно сложно. Ведь каждый 

ребёнок особенный и индивидуальный. 

- Какие по вашему мнению должны быть качества у врачей? 

- Стрессоустойчивость, внимательность, общительность, умение быстро 

принимать решения в критических ситуациях. 

- Как проходит ваш рабочий день? 

- Прихожу с утра в свой кабинет. Дальше приёмы и консультации 

больных. Мои помощницы делают записи, я выписываю справки, если 

пациент выздоровел. Таким образом, проходит весь день. После чего я 

закрываю кабинет и ухожу домой.  

- Насколько ваша профессия важна и полезна для общества? 



- Я считаю, что она занимает огромную роль в нашей жизни. Все люди 

болеют и приходят за помощью к нам. Если людям не оказывать 

медицинскую помощь, то это может привести к плохим последствиям. Без 

медицины никуда! 

- Можете ли вы порекомендовать свою профессию? 

- Конечно! Я ни капли не жалею о сделанном выборе. Если вы 

целеустремлённый, умный и обладаете всеми вышеперечисленными 

качествами, то вы можете смело стать педиатром или другим врачом. 

- В период пандемии многие профессии стали не такими востребованными как 

раньше. Что насчет вашей профессии? Она будет актуальна всегда? 

- Медицина была, есть и будет нужна всем. Значит, всегда будет 

востребована данная профессия. 

- Можете дать совет для желающих в будущем поступать, а в дальнейшем уже 

и работать врачом людям? 

- Если в вас есть сомнения поступать или нет, если вы не «горите» это 

профессией, то поступать не стоит. Учеба будет занимать всё ваше время. 

Помню себя студенткой. Лекции, конспекты, бессонные ночи перед 

экзаменами. Также вы должны будете быть готовы морально к большой 

нагрузке. В дальнейшем на вас будет висеть огромная ответственность. 

Даже малейшая ошибка может привести к неисправимым последствиям. И 

помните если начали, то доведите дело да конца! 

- Спасибо за интервью, Жанна Исмагулова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребёнка на работу» 

Муратпекова Аружан 8 «D» 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

 направления города Петропавловск 

 

Каждое лето ученики Ниш проходят две практики это «2 недели в ауле» и 

«День на работе у родителей». Сейчас я расскажу о практике «День на работе у 

родителей». Данную практику я проходила у мамы. Она работает воспитателем в 

мини центре «Жулдыз»  

Я считаю, что профессия воспитателя 

одна из главных профессий в образовании, 

так как это первый учитель, после родителей, 

который встречается детям на их жизненном 

пути. 

Эту практику я проходила летом в июне, 

поэтому детей не было, так как в это время 

мини центр не работает. Однако летом все же у воспитателей есть работа — это 

ремонт. В их обязанности входило ремонт таких помещений как, игровая, 

столовая, кабинет для занятий и спальня. Но и конечно же ей помогает нянечка. 

Я занималась с мамой просмотром личных дел воспитанников, уборкой, мытьем 

и расставлением игрушек. 

К счастью, я до практики посещала работу мамы и могу в целом оценивать 

работу воспитателя с детьми. По моему мнению, в данной профессии нужны 

терпеливые люди, который будут терпимы к детским ошибкам и бережно 

заботиться о них. Воспитатель должен смотреть глазами мудреца и говорить: 

«Сейчас ты будешь совершать ошибки, но с каждой новой ошибкой ты 

получишь так же и большой опыт. Никто не научился ходить с первого раза, все 

мы падали и снова вставали». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Возьми ребенка на работу» 

Жаксылыкова Дарига 8 «D» класса 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловск 

 

Как и в прошлом году, я проходила практику у мамы на работе. Однако из-

за сложившийся ситуации у меня не было возможности побывать в учебном 

заведении. Несмотря на это, моя мама, работающая 

социальным педагогом, продолжила свою деятельность 

дистанционно, поэтому я всё же смогла пройти 

практику «Возьми ребенка на работу». 

На данный момент, проходит кампания «12 дней 

борьбы против эксплуатации детского труда». Моей 

задачей были, работая по составленному плану, 

создавать коллажи, памятки, находить видеоролики и 

т.д. 

Первым моим заданием было создать коллажи. Они 

были двух типов, первый коллаж был составлен из 

фотографий учеников, которые участвовали в этой 

кампании. Второй коллаж из рисунков, которые были 

предназначены для выставки. Далее я составляла памятку 

для подростков и родителей. В них разъяснялось понятие 

детский труд, как может заработать подросток, где найти 

работу и т.д. Следующим моим заданием было найти и 

скачать нужные видеоролики. В заключении, мы с мамой составляли отчет о 

проведении Национальной Информационной Кампании «12 дней борьбы против 

эксплуатации детского труда».  

Таким образом, прошла моя практика «Возьми ребенка на работу». 

Несмотря на то, что я второй год прохожу ее у мамы, мои обязанности 

отличаются. В прошлом году я была в роли учителя географии, а в этом - 



социального педагога. В связи с этим, я, можно сказать, занималась разными 

видами деятельности.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ВОЗЬМИ РЕБЁНКА НА РАБОТУ В ФОРМАТЕ ИНТЕРВЬЮ.» 

Бимагамбетова Даяна 8 «D» класса 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления г. Петропавловск 

 

- Здравствуйте! Как ваше настроение?  

- Здравствуйте, все хорошо.  

- Первый вопрос, который я бы хотела задать вам - с чем связана ваша работа? 

- Моя работа связана с перевозкой грузов-логистика, транспортировка товаров 

(ТНП). 

- Слово "логистика" для меня ново, не могли бы вы разъяснить, что это или 

для чего это?  

- Что ж, с точки зрения практического применения логистика - выбор 

наиболее эффективного варианта обеспечения товаром нужного качества, 

нужного количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными 

затратами. С позиции менеджмента организации логистику можно 

рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в 

процессе снабжения: закупки, перевозки, продажи и хранения материалов, 

деталей и готового инвентаря (техники и прочего). Понятие включает в себя 

также управление соответствующими потоками информации, а также 

финансовыми потоками. Логистика направлена на оптимизацию издержек и 

рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в 

рамках одного предприятия, так и для группы предприятий. 

- Какие рода товары вы перевозите? 

- Наша организация перевозит нефтепродукты, как известно. 

- Каким образом вы организовываете перевозки? 

- Свой продукт мы перевозим автотранспортом, также осуществляем железно 

- дорожным транспортом 

- Хотелось бы поинтересоваться, перевозки осуществляются личным 

автопарком или наемным? 



- Автоперевозки производятся личным автопарком. Если не хватает машин, 

мы нанимаем машины, а железнодорожные перевозки аренда вагонов.  

- На вашей нефтебазе находится лаборатория?  

- Верно, у нас есть своя личная лаборатория, на которой есть свои 

специалисты.  

- Тогда такой вопрос, ваш продукт проходит лабораторное исследование? 

- При поступлении продукта на нашу нефтебазу, он проходит лабораторное 

исследование, после чего отправляется в резервуары на хранение. 

- Какую пользу приносит ваша деятельность? 

- Мы обеспечиваем наш город энергоресурсами. 

- Расскажите об "этих" энергоресурсах. 

- Энергетические ресурсы — это все источники разнообразных видов энергии, 

доступные для промышленного и бытового использования в энергетике. 

Энергетические ресурсы делятся на не возобновляемые, возобновляемые и 

ядерные. По происхождению энергетические ресурсы делятся на топливо 

различных видов (как возобновляемое, так и нет), энергию различных 

природных процессов, и ядерную энергию. Также выделяется специальная 

категория вторичных энергетических ресурсов (топливных, тепловых, и ВЭР 

избыточного давления). Человеком используются самые разные виды энергии: 

тепловая, электрическая, ядерная, химическая, механическая. Энергетические 

ресурсы используются в первую очередь для генерации электроэнергии и в 

топливной промышленности. 

- Всё ли устраивает вас? В плане времени, зарплаты?  

- Вполне. Жаловаться не на что. Конечно, сама работа трудновата, изматывает 

каждый день. Зарплата - секретная информация, освещать её не могу.  

- Благодарю, что ответили на вопросы, касающиеся вашей работы. 

- Спасибо Вам!  

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Аубактрова Айсана 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Өткен практиканың маған берер пайдасы зор болды. Өзіме қызықты 

мансапқа үңіліп, болашақта таңдайтын кәсіп жолына одан әрі жақындай түстім. 

Басқа оқушылар да осындай әсер алып, практиканы шың көңілден ұнатты деген 

сенімдемін. 

Біз үйреншікті өмірден ересек адамдардың күнделікті режиміне өтуге 

тырысып, оның ерекшеліктерін білдік. Практика арқылы мен тәтемнің орнында 

болып көрдім. Мен әр жұмыс күні ерте тұрып, бір жұма бойы лаборант рөлін 

атқардым. Шаршаған болған кезімде мен менторымның осы жерде бірнеше жыл 

қызмет етіп, қабілеті мен  шыдамдылығы шыңданғанын еске түсірсем, бірден 

бойыма күш тарап, көбірек жұмыс 

атқарғым келіп қалады. Осы кезде мен 

қазіргі өмірімнің қандай бейқам екенін 

байқадым. Бұл мені көптеген ойларға 

талпындырды. Олардың бірі – келешектегі 

қызмет түрін таңдаудың маңыздылығы. 

Өзіне ұнайтын мамандық таңдасаң, 

жұмысқа да бару ешқандай қиындық туғызбайды, өйткені сен сүйікті ісіңе 

тезірек оралғың келеді. Менің түйгенім бойынша, жұмыс тек пайда ғана 

әкелмей, сенің көңіл-күйіңді көтеріп, рақат сезімін тудыруы керек. Сонда ада м 

бақытқа кенеледі. Осы себептен өскенде кім болып, қандай мамандықты 

таңдаймын деп ойлануды ертерек бастау қажет. Ал ата-ананың жұмысындағы 10 

күн практикасы маған және басқа да балаларға ересек адамдардың еңбегін жасап 

көруге мүмкіндік береді. Тәжірибе өміріміздегі ең маңызды таңдауларын бірін 

жасауға көмектеседі.  



Мен атқарған лаборант қызметі 

мені медицина саласымен 

байланыстырып, бойымдағы жаңа 

қабілеттерді ашты. Практика 

нәтижесінде ветеринариялық істің 

қандай қызықты әрі танымды 

екендігін білдім. 5 күн аясында мен 

менторыммен бірге құрылғылармен танысып, ауруларды зерттеп, қан 

сарысуларын анализдерде қолданып, тест нәтижелерін өңдеп көрдім. Маған 

бұның барлығы  ұнады. Осыдан мен лаборант болудың мол жауапкершілікті 

талап ететінін ұқтым. Мысалы, қанды әртүрлі ауруларға тексерген кезде, 

сарысулардың бір-бірімен араласып, ретінен бұзылып, қателік кетуіне жол 

бермеу үшін өте мұқият болу қажет. Бір бұрыс қадам жасау бүкіл сараптаманың 

мәнін бұза алады.  Сондықтан, мамандықты жақсы меңгеріп алып қана істі тез 

әрі ұқыпты бітіруге болады.  

Сонымен, қорытындылай келе, практиканың арқасында мен жауапкершілікті 

өз мойнымда артып жүруге үйрендім, ересек өмірдің қиын екенін түсініп, 

келешекте жұмыс жолында таңдау жасауға бір қадам алға бастым. Мен осындай 

тәжірибеден өтуге мүмкіндік алғаныма өте қуаныштымын.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Файзулина Динара  10 «F» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

 

Әр жаз сайын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің барлық оқушылары 

"ауылда 2 апта" тәжірибесін өтеді. Олардың жартысынан көбіне бұл қызықсыз 

немесе пайдасыз әрекет болып көрінуі мүмкін, өйткені студенттердің көпшілігі 

жаздарын ауылдарды тұрып өткізеді. Ауылдағы  жақын адамдарға көмектеседі. 

Бастапқыда бұл іс маған пайдасыз болып көрінді, бірақ уақыт өте келе мен осы 

тәжірибенің арқасында туыстарымның жүктемесін жеңілдететін әртүрлі 

тапсырмаларды орындайтынымды түсіндім. Енді Мен жазды ауылда өткізіп қана 

қоймай, жақындарыма көмектесемін, сонымен бірге тұрғындармен сөйлесемін. 

Ауылда өткізген уақыт біздің ағзамызға жақсы әсер етеді, иммунитетті 

нығайтады. Әр түрлі физикалық белсенділік, ұзақ уақыт күн сәулесі, таза ауа, 

үйде пайдалы тамақтану-бұл ажырамас компоненттер. Осы тәжірибеден өту 

кезінде Мен өзім үшін көптеген артықшылықтарды аңғардым. Біріншіден, 

әрқашан сапалы үй өнімдері: май, сүт, қаймақ, жұмыртқа, көкөністер мен 

жемістер - бұл қосалқы шаруашылықтан. Сондықтан әртүрлі химиядан немесе 

ГМО-дан қорықпауға болады. Дәлелденген өнімдерді жеу пайдалы және дәмді. 

Сонымен қатар, сіз оны өзіңіз жасай аласыз: сиырды шығарып, жұмыртқа жинай 

аласыз. Мұны да үйрену керек, өйткені бұл оңай емес, әсіресе қатты қабығымен. 

Қияр ащы, сондықтан оларды да таңдау керек. Жаңа білім-әркім үшін тәжірибе. 

Ауылда жазғы уақытты кем дегенде бір рет өткізген әр адам белгілі бір 

аймақтағы өмір сүру жағдайларына үйрену үшін көп күш салу керектігін біледі, 

өйткені мұнда олар қалада жыл бойы өмір сүріп жатқандардан сәл өзгеше. Қала 

тұрғыны жайлы өмір сүру жағдайларына дағдыланған, ал ауылдық жерлерде 

көптеген шаруашылық істер, ұялы байланыстың болмауы және қашықтықта 

қарым-қатынастың басқа да мүмкіндіктері бар. Осыған қарамастан, ауылдағы 



демалыс пен демалыс ұмытылмас естеліктер қалдырады, өйткені бұл сапар 

адамға табиғатпен және қоршаған әлеммен жақындасуға көмектеседі. 

 

 

 

 

 

 



Эссе «1 күн ата-ана жұмысында» 

Жамбул Анелия 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Елдегі қайғылы жағдайға байланысты осы жылы «Ата-ана жұмысындағы он 

күн» практикасын мен дистанционды түрде әкемнің жұмысында өттім. Әкем 

«Мунай Трейд Сервис Норд» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс 

істейді. Мен бес күн бойы оның мамандығының мақсатын, міндеттерін, 

құқықтары мен жауапкершіліктерін зерттеп, белгілі бір қорытындыға келдім. 

Біріншіден, алғашқы жұмыс күні мен әкемнің лауазымдық міндеттерімен 

толығырақ танысып, оның міндеттері өте адал, жауапкершілігі мол және 

тәжірибесі бар адамды талап етеді деген шешімге келдім, себебі қойма 

меңгерушісінің жұмысын әрбір адам істей алмайды және ол үшін белгілі бір 

қабілеттер қажет. Мысалы, қоймалық 

операциялардың есебін, белгіленген 

есептілікті бақылау, қойма 

шаруашылығы жұмысының тиімділігін 

арттыру, тауар-материалдық 

құндылықтарды тасымалдау және 

сақтау шығыстарын қысқарту, қойма 

шаруашылығын ұйымдастыруға есептеу 

техникасының, коммуникациялар мен байланыстың қазіргі заманғы құралдарын 

енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қабілетті болуы 

керек.  

Екіншіден, келесі күні мен осы мамандыққа қойылатын талаптарды 

зерттедім. Қызмет ету үшін қойма меңгерушісінің орта кәсіптік білімі, бір 

жылдан  кем емес жұмыс өтілі, мүмкіндігінше мемлекеттік тілді білуі, 

компьютерде жұмыс істей білуі, бухгалтерлік және қоймалық есептің 

электрондық бағдарламаларын білуі, Қазақстан Республикасының 



Конституциясын, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері 

бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын білуі болуы 

тиіс. Менің ойымша, осы талаптар өте қолайлы әрі тиімді.  

Үшіншіден, келесі күндер мен жұмыскердің құқықтары мен жұмыс 

барысын жақсылап зерттеп, маған осы жұмыс қолайлы емес екендігін таптым, 

себебі осындай қызмет менің мүддемде емес және менің дамытуым керек деп 

санайтын салада дамуға мүмкіндік бермейді. Сағат таңғы сегізде жұмыс орнында 

болу мен үшін аса үлкен мәселе емес, 

алайда бағдарламаларды қосып, шот-

фактураларды басып шығару, барлығын 

нақтылай тексеру, кейін тауарларды 

жинау және жеткізушілерден қабылдау 

мен үшін қызықты емес. Атқаратын 

жұмыс қызықты емес болуы керек деген 

адамдар қателеседі деп ойлаймын, 

себебі адам өзінің жұмысында өзін жақсы сезіп, өз еңбегінің  құны мен мақсатын 

жақсы көрсе, оның өнімділігі мен жұмыс етуге деген қ ұштарлығы өседі.  

Қорытындылай келе, маған әкемнің жұмысын зерттеу және оның 

серіктестігі жайлы ақпарат табу қызықты болған, алайда жұмыс барысын мен 

қызықсыз деп табамын, сондықтан болашақта мен қойма меңгерушісі 

болмаймын деген нақты шешім қабылдадым.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 күн ата-ана жұмысында» 

Сейткасымова Тахмина 9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

«Ата-ана жұмысында 10 күн» атты практика мен үшін өте ақпаратты әрі 

пайдалы болды. Сот орындаушылар басқармасының атқаратының жұмысының 

міндеттерінің өте маңызды екенін түсіндім, себебі осы арқылы сот 

отырыстарындда қабылданған шешімдер орындалады. Оған қоса тек әкемнің ған 

емес жалпы сол мекемеде қызмет ететін адамдардың мамандықтарын жеке 

зерттеп бірнеше айда үйренер мәліметті 10 күнде жинадым. Ең бастысы тек 

теориялық білім алмай тәжірибеде, іс жүзінде өз білімімді қолдандым. 

Консультация беріп, қаулы толтыруды және жалпы қағаздармен жұмыс жасауды 

меңгердім. Мен осы күнімді осындай маңызды, пайдалы нәрсеге 

жұмсағанымның өзі мені қуынтады. Себебі осы жоба болмаса он күнім желдей 

ұшып кетер еді. Сонымен қатар сот отырыстарының, сот орындаушылары мен 

қызметкерінің жұмысы қиын әрі, біздің қоғамда маңызды екендігің түсіндім. 

Осылардың арқасында өміріміз шындық пен әділдікке толы болмақ. Оған қоса, 

меніңше, бұндай практикалар балаларды болашақ мамандықты таңдауға жәрдем 

береді. Себебі көптеген балалар осында тәжірибе арқасында ана жанына жақын 

мамандықты тандай алады. Ал еге көп жыл тер төгіп алған білімі болашақта 

керек болмай қалса, бала оны іс жүзінде қолдана алмаса немесе сол мамандық 

жанына жақын болмай қалса, бар өмірі зая кеткендей болады. Сонымен қатар, 

осы жоба үлкендердің өмірлерімен танысып, көп нәрседен үлгі алып, өзіне көп 

нәрсені қоса алады деген шешімге келдім, яғни баланың ата-анасына деген көз 

қарасын өзгертпек. Әрине тек ата-анасына емес, жалпы лкендерге деген 

көзқарасты өзертпек, себебі «олардың жұмыстары қиын екен, оларға қалай 

көмектессем болады? Мүмкін уайымдатпайын?» сияқты балада ой қалдырады 

және әке-шешелерін артық реңжіткісі келмейтін болады деп ойлаймын. 

Қорытындылай келе, бұл тәжірибе менің әкемнің қызметіне қызығушылығымды 



арттырып, болашақ мамандығымды немен байланыстыратынымды шешуге 

көмектесті деп ойлаймын. Мен ата-ана жұмысының өте қиын екенін және 

жұмысқа байсалды және жауапкершілікпен қарау керектігін түсіндім.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «10 күн ата-ана жұмысында» 

Нуржаупов Нурсат  9 «А» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Биыл мен «Ата ана жұмысындағы 10 күн» практикасын әкемнің жұмыс 

орнында өттім. Ол ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР 

МИНИСТРЛІГІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КОМИТЕТІ СОЛТҮСТІК 

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

ӨРТ СӨНДІРУ ЖӘНЕ АВАРИАЛЫ - ҚҰТҚАРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

ҚЫЗМЕТІ (ПЕТРАВЛІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ПЕТРОПАВЛ 

ҚАЛАСЫНЫН №1 МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ӨРТ СӨНДІРУ БӨЛІМІ). 

Елімізде карантин тұрғандықтан мен басында практика жайлы уайымдай 

бастадым, бірақ әкем олардың бөлімдері жұмысын тоқтатпайды деп айтқанда 

уайым басылды.  

Осы он күн ішінде мен өрт сөндіруші мамандығы жайлы көп ақпарат 

алдым. Қала бірнеше аумақтарға бөлініп, әр біреуіне өрт сөндіру бөлімі 

тағайындалады. Өрт туралы хабарлау келсе, бүкіл бөлімге қатты дабыл шығып, 5 

минуттан соң толықтай дайын көліктер апат болған жерге шығулары тиіс. Өрт 

деңгейіне байланысты көрші бөлімдерден көмек келуі керек.  

Бөлім ішіндегі істер туралы айтсақ, қорғаныс жабдықтары мен ауыр/жеңіл 

техника екі күн ішінде тазаланады. Ауыспалы кезекшілік болғандықтан дем алыс 

бөлмесі мен төсек орындары бар, оны көбінесе түнгі уақытта кезекшілік ететін 

жұмысшылар қолданады. Жаңа келгендерге инструктаж өткізіледі және 

протоколдармен таныстырады.  

Қорытындылай келе, осы практиканы орындау барысында мен өрт 

сөндірушілердің жұмыс ортасын көріп, мамандықтарын жақсырақ түсіндім, бұл 

ақпарат мен үшін қызықты болды. Бұдан былай мен өрт сөндіруші мамандығына 

одан да зор құрметпен қараймын. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе 

по прохождению летней практики 

«Екі апта ауылда» 

ученика 8 «С» класса 

Сиразетдинова Артура 

 

В этом году летнюю практику «Екі апта ауылда» я проходил в селе 

Становое. Это село является родиной моей прабабушки.  

Это село ранее было станицей казаков. Становое является ровесником 

нашего областного центра г. Петропавловска. Становое было основано в 1752 

году татарами.  

В селе сохранились следы исторического прошлого.  А именно здесь 

находятся валы укрепления, окружающие раньше крепость. В наше время очень 

много снимков данного чуда (+валы построены в форме звезды) можно найти в 

интернете.  

 

 

Но одно дело — смотреть на фото этого исторического артефакта из 

космоса, около 250 метров в диаметре, Другое дело, смотреть на это чудо своими 

глазами, прогуливаться по вершинам вала и рвам крепости. 



  

Таких огромных «музейных» экспонатов, вы не увидите больше нигде. Это 

самые крупные сооружения искусственного характера, сделанные (внимание!) 

вручную, деревянными лопатами. В 1752 году, когда это строили, никаких 

механических приспособлений не было. 

Удивительно, но это чудо очень хорошо сохранилось до наших дней, 

несмотря на то, что этой постройке уже 268 лет. Возможно, своей сохранности, 

это сооружение обязано тому, что село Становое — совсем небольшое. 

Настолько небольшое, что магазины здесь даже в дни, когда никакого карантина 

нет, работают в лучшем случае до шести. Живет здесь 190человек.  

В центре укрепления стоит обелиск погибшим земляка в годы гражданской 

войны. Такого памятника я еще не встречал. 

 

.   



В центре села, рядом со школой есть еще один памятник. Этот памятник 

участникам Великой Отечественной войны. Изучая список фамилий земляков 

погибшим в Великую Отечественную войну, нашёл и фамилию двоюродного 

брата моей прабабушки. Я очень горжусь, тем, что мои предки были 

участниками Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

Становое очень удобно расположено в километре от трассы, идущей на 

Костанай. Совсем рядом проходит дорога на озеро Минкесер, где развивается 

туризм, создаётся инфраструктура для любителей лечебной грязи. Это озеро уже 

занесено в список Сакральных мест Северо-Казахстанской области. 



Село Становое небольшое. Здесь есть малокомплектная начальная школа, 

где учится 15 человек. С пятого класса ребята учатся в соседнем селе и живут в 

интернате. Домой приезжают только на выходные. Детсад посещают 10 человек. 

И конечно два магазина. Люди здесь очень доброжелательные, все друг друга 

знают. Через несколько дней уже знали и меня. 

 Жизнь в селе Становом начинается, как в каждом селе, где разводят 

домашний скот – рано утром. Так как село маленькое, большого количества 

рабочих мест нет, то большинство людей имеют подворное хозяйство, которое, 

само се6я не накормит и не напоит. Поэтому с утра идут управляться, т.е. 

попоить, кормить, а некоторых еще подоить и выгнать в поле. Так же у всех есть 

около дома огород. Все в поле выращивают картофель Работы очень много, 

однако, тем кто здесь остался, такая жизнь нравится. «Здесь лучше, чем в 

городе» - говорят они. Я их понимаю, здесь нет такой суеты и все натуральное: 

молоко, сметана, овощи, фрукты, ягоды и т.д.  

Раньше, до этой практики, я не ел ни сметану, ни рыбу. Однако, находясь в 

селе, я начал кушать эти продукты и осознал, на сколько это вкусно. 

В завершении я хочу отметит, что такие практики очень полезны. Я 

расширил знания об истории своего края. Узнал много интересного о жизни в 

селе. Научился ухаживать за домашними животными. А самое главное 

познакомился с новыми людьми.  

 

 

 

 



 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Ата-ана жұмысында бір күн» 

Нұрмағамбетова Алтынай 7 А сыныбы 

Петропавл қаласы химия-билогия бағытындағы Назарбаев  

зияткерлік мектебі 

 

Өмірде бәріміз алдында күрделі таңдау жатыр- мамандық. Әр адам ол 

қандай болу керек, өмірде не істеу керек деп ойлайды. Соңғы уақытта бұл мәселе 

өзекті болды. Бірақ бәрібір адамзат жақсы төленетін, өзіне ұнайтын жұмыс алуға 

тырысады.  

Менің әкем Нұрмағамбетов Жанболат Шамильұлы Солтүстік Shelf отын 

компаниясында электрші боп жұмыс істейді. Менің ойымша, ол қиын мамандық, 

бірақ жақсы төленетін, қызықты және сонымен бірге қауіпті. Оның міндеті- 

компанияны, барлық бензин бекеттерді, көше жарығын электр қуатымен 

қамтамасыз ету, жарық қосу, санағыштың көрсетілуін бақылау. Жұмыс 

физикалық ғана емес, сонымен қатар ақыл-ойды қажет етеді. Жұмыс бастамас 

бұрын әкем қауіпсіздік техникасын сақтау керек, яғни арнайы қызмет формаға 

киіну, жабдықтарды тексеру, себебі кейбір нысандар жарылғыш боп саналады.  

Менің әкем Солтүстік Қазақстан Кәсіби Педагогикалық Колледжде 

автомеханик мамандығына оқыды, бірақ сосын инженер-электршіге оқып, 

жұмыс істеді.  

Өз жұмысында әкем маған көп қызықты нәрселерді айтқан, мысалы бензин 

құятын машиналар мұнай базанан келіп, цистернаға жанармай құяды, сосын ол 

колонкаларға шығып көліктерді қамтамасыз етеді.  

Мен әкемнің жұмысын құрметтеймін. Болашақта менде жақсы, маған 

ұнайтын жұмысты таңдаймын. Өз жұмысын ұнататын,құрметтейтін қызметкерде 

көп үлкен перспективалар болады, ал адамға өз жұмысын, мамандығын ұнатпаса 

ол ештенеге жетпейді, тек ашуланшақтық пен жұмысқа деген жеккөрушілікті 

жинақтайды. Мен әкеммен мақтанамын және денінің сау болғанын қалаймын! 

Оның жұмысы тек ләззат қана емес, сонымен қатар материалдық байлық 

әкелсін!  



Эссе «2 апта ауылда» 

Камалова Алина 8 «С» класс 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления города Петропавловска 

 

Как и все ученики Назарбаев Интеллектуальных школ летом я проходила 

практику «2 апта ауылда» с 18 июля по 1 августа. Практику я проходила в 

деревне «Мичурино» где живет моя бабушка. Целью моей практики было 

приспособиться к жизни за городом, получив при этом новые навыки и 

вспомнив счастливое детство, проведённое в этой деревне.  

Мой день начинался с 8 утра. Приведя себя в порядок и позавтракав вместе 

с бабушкой, мы приступали к делам. Так как у моей бабушки нет различных 

животных, дела состояли из ухода за огородом и домом. Утром, первым делом 

мы приступали к домашней уборке. На это у нас уходило около часа, ведь дом 

был не большой, но несмотря на это каждый уголок этого дома был наполнен 

счастливыми воспоминаниями из детства. На протяжении недели мы так же 

занимались побелкой стен дома, так как это нужно было делать один раз каждый 

год. Далее мы приступали к приготовлению обеда и ужина. Время за домашними 

делами пробегало незаметно, поэтому пообедав, мы с бабушкой приступали к 

делам, связанным с огородом.  

Первое время, мне казалось, что следить за огородом не так уж и сложно, но 

позже я поняла, насколько ошибалась. Хоть огород у бабушки не очень большой, 

он полностью заполнен различными овощами, ягодами и цветами. В мои 

обязанности входило несколько кустов и грядок, за которыми я должны была 

ухаживать. В уход входило поливать их, полоть и собирать плоды данных мне 

растений. За этими делами быстро пролетала еще добрая часть дня.  

После ухода за огородом я должна была идти к колонке и привезти домой 

несколько фляг с водой, в то время как моя бабушка подогревала ужин и 

накрывала на стол. Поужинав и немного отдохнув, я занималась личными 

делами. Так-как лето в этом году выдалось теплым, я не сидела дома. Обычно я 



выходила гулять на улицу с друзьями, которых знала с самого детства. Но 

несколько дней я выделила на то, чтобы навестить лошадей знакомых моей 

бабушки, которые проживали на другом конце деревни, поэтому добиралась я до 

них на велосипеде. Обычно домой я возвращалась достаточно поздно, поэтому 

уставшая тут же засыпала.  

Мне понравились проведенные мною в деревне 2 недели. Я получила новый 

опыт и окунулась в счастливые воспоминания из детства.  

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «2 апта ауылда» 

Айтбай Адия 7 «A» сынып 

Петропавл қаласы химия – биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Біздің мектебімізде әр жаз сайын оқушының өмірге және адамға деген 

көзқарасты түбегейлі өзгертетін жобалар ұйымдастырылады. Соның бірі – «2 

апта ауылда» жазғы жобасы. Осы жобаның болатының естіген оқушылар 

ауылды және ауыл өмірін дәл шошытатын түске теңейді емес пе?! Оқушыларды 

ауыл өмірімен таныстыру мақсатында мектеп осы жобаны ұйымдастыруды 

шешті.Бұл жоба көптеген оқушылардың ауылға және ауыл өміріне деген 

көзқарастарын өзгертуге көмектесті деп ойлаймын. Менің ойымша, осы жазғы 

жобадан кейін, біздің мектебімізде білім алатын оқушылардың көп бөлігі ауыл 

туралы ойларын өзгертетіні анық. Бұны мен бірнеше мысалдардың көмегімен 

дәлелдей аламын. 

Жоба басталмас бұрын, мен ауыл өмірін басқаша елестеткен едім. 

Шынымды айтсам, бас бөлігінде айтқандай бұл- дәл қорқынышты түс секілді 

болды. Бірақ, мен барлық күшімді жинап, ауылға аттандым. Мен екі апта бойы 

бәрін үлгеру үшін әр таңертең ерте тұрып, ауыл шаруашылығының дамуына сәл 

де болсын, үлес қосуға тырыстым. Ата- әжеме, аға- жеңгеме барынша 

көмектестім. Мен елестеткеннен қарағанда, мүлдем жаман емес екенін тек сол 

кезде ғана түсіндім. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»,- деп ата- 

бабамыз бекер айтпаған ғой! Суретте байқағандай, бақша суару, тауықтарға жем 

беру секілді істермен айналыстым. Бұл- бір жағынан қарағанда әрі пайдалы әрі 

қызықты болды. Сонымен қатар, үй шаруасымен айналысқанда,  маған аға- 

әпкелерім қол ұшын тигізді. Олардан үлгі алып, көп нәрсеге үйрендім. Мысалы, 

бір істі істей алмағанда, олар маған қалай істеу керектігін үлгі арқылы жеткізе 

алды.  



Қорытындылай келе, ауыл және ауыл өмірі маған ұмытылмастай сезім 

берді. Ол мені көп нәрсеге үйретті. Мысалға алатын болсақ, таңертең ерте тұру 

және тыным таппай еңбектену. Осы жобадан кейін, елестеткен ауыл өмірінен 

қарағанда шынайы ауыл өмірінің әлдеқайда жақсы және қызықты екенін 

түсіндім. Бұл жоба мені және ауыл өмірін жақындата алды. Қазіргі эпидемия 

ауылдан ұмытылмастай сезім алуға еш кедергі емес! Келесі жылы осы жобаны 

асыға күтетін боламын!  



 

 

 

 


