
 

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения практики «2 апта ауылда» 

ученика (цы)   8   «  Е  » класса 

 

Кәтжан Әбілмансұр 

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа 
химико-биологического направления города Петропавловск 

 



 

Цель: 

 Расширение представления о своей стране, усиление любви, 

интереса к родной земле, гордости за свою страну, оказание помощи для 

улучшения жизни своего села и проживающих там людей. 

 Расширение возможности социальных партнеров 

Интеллектуальных школ 

I. Место прохождения практики (область, район, село) 

Карагандинская область, г. Жезказган, Сарыкенгирский сельский 

округ, поселок Малшыбай. 

II. Сроки прохождения практики «16-29» июня 2020 года 

III. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО) 

Крестьянское хозяйство «Катжанов Б», глава Катжанов Балтабек 

Катжанович  

IV. Каковы родственные отношения? 

Дедушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

Прохождения социальной практики «2 недели в ауле» 

 

 

 

 

 

№ Дата Время  План работы 

1 16.06.2020  Ознакомление с местностью и хозяйством  

2 17.06.2020  Пересчёт скота (лошади, коровы) 

3 18.06.2020  Изучение процедуры приготовления кымыза, 

сметаны и курта  

4 19.06.2020  Приготовления к вакцинации и витаминизации 

приплода лошадей и коров 

5 20.06.2020  Осмотр и выявление больных или раненных 

животных 

6 21.06.2020  Лечение выявленных больных лошадей и коров, 

обработка поврежденных участков тела, их 

вакцинация и витаминизация 

7 22.06.2020  Вакцинация и витаминизация жеребят 

8 23.06.2020  Вакцинация и витаминизация телят 

9 24.06.2020  Наблюдение за вакцинированными животными 

10 25.06.2020  Осмотр загонов и навесов для лошадей, их мелкий 

ремонт 

11 26.06.2020  Участие в дойке кобылиц 

12 27.06.2020  Ознакомление с сельскохозяйственной техникой 

для сенокоса, начало подготовки к сенокосу 

(заготовка корма на зиму) 

13 28.06.2020  Дезинфекция колодца с питьевой водой и систем 

водопоя скота 

14 29.06.2020  Планирование необходимых работ на 

предстоящий месяц, обход и объезд территории 

хозяйства. Отъезд домой. 



 

I. Общая информация об ауле (в каком округе находится, численность 

населения, особые виды профессий населения, этимологические 

особенности и т.д) Крестьянское хозяйство моего дедушки находится на 

территории Сарыкенгирского сельского округа г. Жезказган. 

Административный пункт – поселок Малшыбай. Удаленность от города 

составляет 80 км. В самом селе проживает порядком 300 человек. Имеется 

акимат поселка, школа и клуб, который в данный момент на ремонте. 

Магазины в поселке к сожалению, отсутствуют, поэтому жители 

вынуждены ехать за продуктами в город. Практически все жители заняты 

животноводством. Само хозяйство расположено в 40 км от 

административного пункта, в степных просторах, необходимых для выпаса 

скота. Площадь хозяйства почти 5000 га. На хозяйстве трудятся 8 человек, 

это повар, доярки, скотоводы и механизаторы. Каждые три дня из города 

приезжает экспедитор. Он привозит продукты питания, лекарства, 

запасные части, бензин и прочие необходимые вещи. 

II. Особые виды профессии, используемые в быту сельского населения 

в момент прохождения практике 2 недели в ауле. За время практики я смог 

выделить такие профессии как: тракторист-механизатор, пастух, табунщик, 

доярки. Наблюдая за этими профессиями, я узнал, что они не такие уж 

простые как кажется на первый взгляд. Данные профессии сложные и 

требуют физической выносливости. 

III. Опыт работы во время практики (действия, проекты, выполнения 

заданий) За время прохождения практики я участвовал в вакцинации и 

витаминизации жеребят и телят. Научился определять больных животных 

по внешним признакам и поведению. Увидел, как идет процесс 

приготовления кумыса, сметаны и курта, и участвовал в этом. Научился 

процессу дезинфекции питьевых колодцев. Изучил виды 



 

сельскохозяйственной техники и их предназначение, участвовал в 

подготовке их к сенокосу. 

IV. Какие трудности возникали во время прохождения практики? 

Во время прохождения практики 2 недели в ауле я столкнулся со 

многими трудностями, так как многое для меня было в первый раз. Для 

себя я смог выделить 3 особенности: 1. Это был мой первый опыт общения 

с животными в непосредственной близи. 2. Во время вакцинации 

животных они сильно сопротивлялись и мешали процессу, мне было 

страшно находиться возле них. 3 Переменчивая погода. Погода менялась 

каждый день, были то дожди, то сильная жара и знойный ветер, в это 

время было трудно заниматься делами. 

V. Чему я научился из сельской жизни. 

Во время прохождения практики 2 недели в ауле я научился многим 

полезным и пригодным к сельской жизни делам. Я помог местным 

скотоводам пасти скот, держа телят и жеребят помогал дояркам доить 

коров и лошадей. Узнал названия некоторых местных растений, изучил 

процесс сепарирования молока, процесс приготовления кумыса и Курта. 

Преодолел боязнь езды верхом на коне. Понял для чего и как 

вакцинировать домашних животных. Для меня данный опыт был очень 

полезен.  

VI. Мой вклад в развитие сельской жизни. 

Во время прохождения практики я старался быть полезным людям, 

живущим там. Было общение с детьми работников хозяйства. Они из 

сельских школ. Я помог им изучить некоторые основы английского языка. 

С детьми мы играли в подвижные игры, играли на приставке в 

компьютерные игры. Помогал повару носить питьевую воду из колодца, 



 

дояркам нести молоко с дойки, даже пасти скот. Помогал трактористу в 

починке трактора, подавал ему ремонтные ключи, заодно изучая их виды. 

У табунщика имеется мотоцикл, вместе с ним мы меняли камеру на колесе 

мотоцикла. Также при вакцинации жеребят, преодолев страх перед 

животными, помог их вакцинировать. 

VІІ. Рекомендации к практике следующего года. 

Я думаю, что к практике следующего года, мне нужно добавить 

работы по сенокосу и заготовке кормов. В этот раз я не успел это сделать. 

Пока чинили трактор с механизатором, он много рассказал об этом. Как 

рассчитать количество сена и кормов, как хранить до зимы заготовленные 

корма. Как идет процесс покоса травы, её сбор и перевозка, а также 

дальнейшее стогование. 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике. 

По момему мнению данная практика была очень полезной, и 

проходить ее ауле очень интересно. Благодаря данной практике я приобрел 

такие качества как: ответственность, трудолюбие и упорство, которые 

пригодятся мне в дальнейшей жизни. Летом в ауле мы узнаем много 

нового и полезного. Я с большим нетерпением жду следующего лета, 

практики, которая подарит мне море эмоций и нового опыта. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

9 «A» сынып оқушысы 

Тулегенова Айшаның 

 «Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту 

Күнделігі 

 

Практиканы өту орны(мекенжайы): СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл 

ауылы, Комарова көшесі, 2 

Кәсіпорынның атауы: Қызылжар ауданы бойынша адвокат 

Ментордың аты-жөні:  Нұрғал Р.А. 01.07.2020 ж-01.08.2020 ж 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша 

кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және 

жұмыс тәртібін зерттеу. 

Адвокатура - адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғауға 

және білікті заң көмегін алуға мемлекет кепілдік берген және Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен баянды етілген құқығын жүзеге 

асыруға жәрдемдесуге арналған кәсіпқойлық пен өзін-өзі басқару негізінде 

құрылған ұйым. Мемлекеттік және қоғамдық институттардың елеулі 

жиынтығына жүктелетін негізгі функциялардың бірі - қылмыстық істер 

бойынша қорғау, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа да істер 

бойынша өкілдік ету, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мен іске 

асыруға көмектесу мақсатында заңды көмегінің өзге де түрлерін көрсету 

болып табылады. Адвокатура институты өзіне жүктелген функцияларды 

орындай отырып, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын қорғау үшін 

үлкен маңызға ие. Негізгі жұмыс тәртіп принципетеріне абсолюттік 

заңдылық, толық тәуелсіздік, қатаң өзін-өзі басқару, үйлесімді 

корпоративтілік, адвокаттардың тікелей тең құқықтылығы жатады. 

 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік 

міндеттері және т.б.) 

Мамандығы: адвокат 

Негізгі міндеттері: 

 Құқықтық мәселелер бойынша ауызша және жазбаша түрде 

кеңестер мен консультациялар беру; 

 Сенім білдірушінің өкілі ретінде азаматтық және әкімшілік сот ісін 

жүргізуге қатысу; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B


 

 Әкімшілік құқық - бұзушылық істеріне қатысты қылмыстық 

сипаттағы сот ісін жүргізуде сенім білдірушінің өкілі немесе қорғаушысы 

ретінде әрекет ету; 

 Атқарушылық іс жүргізуде және қылмыстық жазаны тікелей 

орындағанда сенім білдірушінің өкілінің рөлін ойнау; 

 Салық сипатындағы құқықтық қатынастардағы сенім білдірушінің 

өкілі ретінде әрекет ету. 

 Сенім білдірушінің әр құқық - бұзушылық істерінде мүдделерін, 

құқықтарын қорғау  

 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. 

Рефлексия мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, 

жүйелілік, дәлел, логикалық, аналитикалық қорытынды енеді. 

1 күн 

«Ата - ана жұмысындағы 10 күн» практиканың бірінші күнінде мен 

адвокат жұмысымен танысуға кірістім. Адвокаттың қызметін және 

міндеттерін тереңірек зерттедім. Адвокат құқықтық мәселелерді шешуде 

өте маңызды екенін түсіндім. Сонымен қатар, бұл мамандық әділдік 

орнатудағы ажырамас бөлігі екеніне көз жеткіздім. Мен үшін бұл күн өте 

қызықты болды, өйткені тәтемнің кәсібі туралы көп ақпарат жинадым.  

2 күн 

Екінші күні мен адвокатқа қажет Кодекстегі заңдарды оқыдым. 

Адвокаттар заңды тек оқып білмей, оның мағынасын және мазмұнын білуі 

қажет, өйткені заңды білмей, олар клиенттің мүдделерін және құқықтарын 

қорғай алмайды. Сондықтан да бұл жұмыс қиын әрі қателесуге 

болмайтынын түсіндім. Тек заңдарды білу және дәлелдер жинау арқылы 

сотта адамның құқығын айқындайды. 

 



 

3 күн 

Үшінші қүні мен құжаттармен, оның ішінде қуынымдар, арыздар 

және талаптармен таныстым. Тәтем құжаттармен көп жұмыс жасайды 

және мен үшін бұл қызықсыз көрінді, өйткені оларды зерттеу көп уақыт 

алады. Сонымен қоса, адамдар адвокатқа қалай жүгіне алатынын білдім. 

Сотқа қуыным беру арқылы адамдар қорғаушыға құқылы. Содан адвокат 

өз жұмысын бастайды. Бұл күні мен өте көп ақпарат білдім. 

4 күн 

Төртінші күні тәтем екеуіміз азамат Н.-ның ісін талқыладық. Біз оның 

қылмысын, қорғаудың шешу жолын қарастырдық. Осы іс туралы ақпарат 

жинап, мүмкін дәлелдер ұсындық. Бұл процесс мен үшін әсерлі болды, 

өйткені мен өмірімде жасамайтын істер жасап, жаңа тәжірибе алдым. 

5 күн 

Бесінші күні мен сот отырысы қалай өтетінін көрдім. Қазіргі 

жағдаймен байланысты сот отырысы онлайн өткізілді және ол азамат Н. 

туралы болды. Осы сот отырысы арқылы мен адвокаттың соттағы рөлін 

анық көрдім. Практика соңында мен адвокаттардың арнайы дағдылар 

болуы қажет екенін түсіндім, себебі жұмыс ұқыптылық пен 

шыдамдылықты қажет етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді 

қамтитын эссе түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: 

презентация, фото, видеоматериалдар) 

 

Эссе 

«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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура Сот 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнделік 

10«F» сынып оқушысы 

 

Алиппаева Улананың 

«Ата-ана жұмысындағы 10 күн» әлеуметтік тәжірибесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

 

Мақсаты : 

• Оқушылардың елдің өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейту 

• оқушылардың әлеуметтік белсен-ділігін және азаматтық жауапкер-

шілігін арттыру 

• Оқушылардың  ғылыми-зерттеу дағдыларын, рухани және шығарма-

шылық қасиеттерін дамыту 

 

Оқушылардың күнделіктерін толтырудың негізгі сұрақтары: 

1. Менің қызметім қандай? 

Кадр бөлімінің басқарушысының көмекшісі 

2. Тәжірибе қай жерде өтеді (орын, ұйым)? 

Петропавл қ., Бостандық к.,51 СҚУ колледжі 

3. Тағы кім қатысады? 

Байжұманова Ғалия Мырзағалиқызы(ментор) 

4. Кез келген мәселе? Қандай? 

Жұмыс персоналдың жеке құжаттарымен іс жүргізу 

5. Оқушы проблемаларды қалай шешеді? 

Әліпби және мерзім бойынша әр жұмыскердің құжатын рәсімдеу 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша 

кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және 

жұмыс тәртібін зерттеу. 

«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: 

 Мамандардың сапалы дайындығына колледж жұмысының 

барлық бағыттарында жаңа технологияларды қолдану. 

 Мамандардың жоғары оқу мекемелерінде WEB-

технологиялармен, әлеуметтік желілермен жұмыс істеуге дайындығымен 

сәйкестігі үшін жаңа технологиялармен құрылымдардың жұмыс істеуі 

жүйесінің шығарылуы. 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік 

міндеттері және т.б.) 

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. 

 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. 

Рефлексия мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, 

жүйелілік, дәлел, логикалық, аналитикалық қорытынды енеді 



 

 

1 күн 

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. 

 

2 күн 

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. 

 

 

 

 

 

3 күн 

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.  

 

 



 

4 күн 

Жаз күндерінде әкімшілік бөлімге кезекшілік қойылады. Бұл кезекшілікте 

мен оқу бағдарламасына сәйкес бағдаршамалар арқылы талапкерлерге 

колледжге түсуге ұсындым. 

 

 

 

5 күн 

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. 

6 күн 

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. 

 

7 күн 



 

Колледжде жөндеу өтіп жатқандықтан ментордың жұмыс орнын басқа 

аудиторияға бекітті. Осы күні мен көшуге көмектестім.  

 

8 күн 

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. 

 

9 күн 

Жұмыскерлер демалысқа шығу рұқсаттарын келесі күндері 

де әкелді, сондықтан мен келесі күні де құжаттарды 

қателердің бар-жоғына тексердім. 

 

10 күн 

Соңғы күні мен барлық құжаттарды орынды-орнына 

қойып, керек жоқ құжаттарды лақтырдым. Кабинетте 

санитарлық күн жүргізе отыра, барлық беттерді 

нақтылап жудым. 

 

 

 

 

 



 

Жасалған тәжірибеге қорытынды:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнделік 

10«С» сынып оқушысы 

 

Жумагазина Мерей  

«Ата-ана жұмысындағы бір күн» әлеуметтік тәжірибесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

Мақсаты: 

• Оқушылардың елдің өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейту 

• оқушылардың әлеуметтік белсен-ділігін және азаматтық 

жауапкер-шілігін арттыру 

• Оқушылардың  ғылыми-зерттеу дағ-дыларын, рухани және 

шығарма-шылық қасиеттерін дамыту 

 

1. Менің қызметім қандай?  

Заңгер 

2. Тәжірибе қай жерде өтеді (орын, ұйым) 

ИП «Абдугалиев» 

3. Кез келген мәселе? Қандай? Қағаздармен жұмыс істеу  

4.  Оқушы проблемаларды қалай шешеді? Туындаған мәселеге 

қатысты, ментордың көмегіне сүйеніп шешу 

5.  Тәжірибеден өту мерзімі   

«5» тамыз 2020ж 

6.  Тәжірибені қандай туыстарының жұмыс орынан өткізді 

Абдугалиев Е.Ж. 

      (аты-жөні) 

 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша 

кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және 

жұмыс тәртібін зерттеу.   

ИП «Абдугалиев» басқармасы тендерлік қызметтерді атқарады. 

Басқарма басшылығы екі адамнан тұрады – басқарма басшысы және 

орынбасары.  Сонымен қатар, осы фирмада 5 адам жұмыс істейді. 

Бекітілген штаттық кестеге сәйкес басқармада 7 маман қызмет атқарады. 

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,мәдениетті және сыпайы сөйлейді. 



 

Басқарманың жұмыс уақыты 9-00-ден басталып 18-00 де аяқталады. Сенбі-

жексенбі демалыс күндері. 

 

Ментордың жұмысын зерттеу (мамандығы, лауазымдық қызметі және 

т.б.) 

Мен осы фирмада заңгер жұмысын атқардым.  

Заңгер-бұл барлық заң қызметкерлерін біріктіретін кәсіптің жалпы атауы: 

прокурор, нотариус, заң кеңесшісі, адвокат, еңбек немесе салық 

инспекторы — бұл барлық мамандық иелері, олардың әрқайсысы белгілі 

бір құқық саласымен байланысты. 

Заңгердің міндеттеріне мыналар кіреді:  

• заңды қорытындыларды дайындауға қатысу; 

 • бизнес бойынша контрагенттер мен серіктестер алдында клиенттің 

мүдделерін білдіру; 

 • мәмілелер бойынша контрагенттер мен клиент ұсынатын заңгерлермен 

келіссөздерге қатысу;  

 

• келісім-шарттарды, келісімдерді дайындау және жасау;  

• құқықтық мәселелер бойынша талдау құжаттарын жасау;  

• құқықтық сипаттағы түрлі аспектілер бойынша кеңес беру;  

• құқықтық сипаттағы қолданыстағы ұсынылған заңнамалық актілер мен 

заңнамаға шолу және талдау жүргізу; 

 * құқықтық сипаттағы мәселелер бойынша;  

* соттарда, мемлекеттік биліктің барлық мүмкін органдарында клиенттің 

мүдделерін білдіру. 

Айта кету керек, заңгер қызмет көрсететін елдің конституциясын, 

қылмыстық, азаматтық, еңбек, қаржы және әкімшілік құқықты, қазіргі 

уақытта қолданылатын заңнаманы, криминалистика әдістерін, 



 

психологияны, логиканы, еңбекті ұйымдастыру, экономика, өндіріс және 

басқару негіздерін білуі тиіс. 

 

Бұл маман мынадай қасиеттерге ие болуы тиіс: жоғары жауапкершілік 

сезімі, табандылық, дамыған логикалық ойлау, бастамашылдық, ынта-

ықыластық, эмоциялық тұрақтылық, көңіл аудару және концентрация, 

жақсы жады. 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру 

(рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар) 

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

болды. 

ИП «Абдугалиев» басқармасы атқаратын жұмысы өте маңызды екенін 

түсіндім, өйткені осы компанияда тендерлік қызметтермен байланысты 

жұмыс атқарып, заңгермен барлығы бекітіледі. Заңгер жұмысы осы салада 

өте маңызды болып табылады.  

 

 

 

Менің ойымша, осындай практикалар балаларды болашақ 

мамандықты дұрыс шешім қабылдап таңдауға бағыттайды. Сонымен 

қатар,  үлкен өмірге дайындалуға көмектеседі. Бұл тәжірибе заңгер 

қызметін маған ашуға ықпал етті. Мен ата-ана жұмысының өте қиын 

екенін және жұмысқа байсалды қарау керектігін түсіндім. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

 

  

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика 7«F» класса 

 

Мухаметжанова Досжана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

 

1. Место прохождения практики 

Северо - Казахстанская  Область, город  Петропавловск 

2. Сроки прохождения практики  

29.07.2020 

3. У кого из родственников проходил данную практику 

Мухаметжанова Гульзат Негметжановна  

4. Каковы родственные отношения 

мать 

 

 

 

 

Знакомство с особенностями работы гимназии, коллектива, в целом. 

Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли 

учереждения для местного сообщества. (3-4 фото) 

 

     Первая гимназия – образовательное учреждение, предназначенное для 

формирования интеллектуальной элиты Казахстана – молодых людей, 

обладающих высоким творческим потенциалом, способных с высокой 

степенью гарантии поступить в высшее учебное заведение, готовых к 

общественно значимой деятельности и нравственному поведению. Свое 

имя гимназия получила в 1990 году, став первым в Северо-Казахстанской 

области учебным заведением нового типа. Сохранив лучшие традиции 

физико-математической школы №35, гимназия создала свою систему 

обучения и воспитания, основанную на принципах гуманного и 

гуманитарного развития личности. В 2000 году состоялся первый выпуск 

гимназистов, проучившихся в гимназии 10 лет. По завершении 
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десятилетнего эксперимента школа-гимназия №35 в 2000 году 

переименована в Первую гимназию. 

     Гимназия вышла в международное образовательное пространство, имея 

совместные образовательные проекты с ФРГ и США. В рамках 

международного проекта обмена школьниками, 25 учащихся гимназии в 

течение месяца обучались в Putney School (Вермонт, США). 

     Всего в гимназии работают 83 учителя из них: 34- высшей категории, 

15- 1 категории, 7- 2 категории, 27- без категории. Коллектив гимназии 

очень дружный. 

 Гимназия имеет два корпуса: главный корпус (с 5 по 11 

класс),второй корпус начального звена(с 1 по 4 класс). Образовательный 

процесс в учереждении начинается с 8.30 до 15.00, длительность урока 40 

минут . В школе действует продлённая группа начального звена, которая 

работает с 14.00 до 17.00. После учебного процесса начинают работать 

кружки и секции. 

   

 

 



 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т.д.) 

 

Ментор – Мухаметжанова Гульзат Негметжановна по профессии педагог, 

по специальности преподаватель казахского языка и литературы. В её 

должностные обязанности входит качественное обучение детей 

государственному языку. Гульзат Негметжановна является классным 

руководителем 7 «Б» класса поэтому в ее обязанности входит контроль за 

успеваемостью и посещением учащихся класса,  организация питания в 

школьной  столовой, проведение родительских собраний. Каждый 

понедельник мама проводит классные часы на определенную тематику. 

Очень интересно проходит в гимназии открытые уроки и мероприятия, 

организованные учителем –Гульзат Негметжановной. Педагог большое 

внимание оказывает на  развитие связной речи у учащихся, воспитанию 

казахстанского патриотизма у детей, нравственного человека, высоко-

культурной личности, прививает в детях гражданскую ответственность. 

 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы) 



 

 В качестве прохождения практики я выбрал место работы мамы 

Мухаметжановой Гульзат Негметжановны. Она является учителем высшей 

категории Первой гимназии.  

 В летнее время обычно  педагоги находятся  в очередном отпуске. У 

мамы отпуск заканчивался 28 июля и моя практика началась 29 июля 2020 

года. 

  

Мы с мамой пришли в гимназию в 9.00 утра. Работу начали со 

систематизации папок, где находятся весь дидактический материал для 

всех классов. Мне выделили папки отдельно для 7, 8, 10, 11 классов. Я 

должен был я складывал карточки и материалы по классам и по темам. В 

связи с дистанционным обучением были сформированы новые папки, так 

как  появились новые идеи.   

 В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения Великого 

писателя, поэта и мыслителя Абая Кунанбаева и мама провела небольшой 

экскурс по по выставке в кабинете, посвященному жизни и творчеству 

Абая. 

  



 

Я увидел на доске плакат - круг с какими-то пометками, и мама мне 

объяснила, что оно используется для оценивания учащихся и объснила 

принцип работы во время обучения детей. Оказывается он называется 

«Мишень». Также спросил зачем нужны фото детей, они тоже 

используются для оценивания детей. 

     В конце лета учителя начинают готовится к новому учебному году и 

готовят отчёты. Мне стало интересно как это делает мама, и я сам печатал 

достижения моей мамы в отчет для ГОРОНо. 

 



 

 Мне понравилось на работе у мамы. У моей мамы интересная, творческая, 

но непростая и кропотливая работа, где требуется много терпения и 

выдержки, и трудолюбия.  

 Я сделал вывод, что работать учителем очень сложно, хотя 

учительство- благородная профессия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы)   8   « D » класса 

 

Мустафаевой Севды  

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

1. Место прохождения практики СКО, район Магжана Жумабаева, 

с.Возвышенка  

(область, район, село) 

2. Сроки прохождения практики «19» июня 2020 год                                                

. 

3. Ментор Яхимович Галина Николаевна (воспитатель)                                             

. 

4. Каковы родственные отношения (нет)                                                                       

.         .  

 

 

 

 

 

 

Цель: Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в 

целом. Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли 

предприятия для местного сообщества.  

 

 

Ясли – сад «Бөбек», как и многие детские сады, является учреждением для 

общественного воспитания детей дошкольного возраста. В детском саду 

осуществляется подготовка детей к обучению в школе, детям 

предоставляется основа культурного поведения. Детей учат доброте, 

вежливости, передают информацию о моральных нормах и культурных 

ценностях. 

Коллектив детского сада состоит из следующих работников. Заведующий 

детским садом – главный организатор дошкольного образовательного 

процесса. Медицинский работник ведет учет детей, которые отсутствуют 

по болезни. Он проводит осмотры детей. Воспитатель – тот человек, 

который проводит время с детьми, осуществляя воспитательный процесс. 

Воспитатель планирует день детей, занятия с ними, организует 
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мероприятия. На воспитателя возлагается большая ответственность за 

жизнь и здоровье каждого ребенка. Обслуживающий персонал 

обеспечивает стабильную работу учреждения. Повар отвечает за 

своевременное пищи в соответствии с режимом детского сада. 

 

 

 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т. д.) 

Практику «Возьми ребенка на работу» я проходила в качестве воспитателя 

старшей группы «Солнышко». Мой рабочий день начался в 8:30 утра с 

приема и осмотра детишек. После того, как ребята собрались, мы провели 

утреннюю гимнастику, а после начали подготовку к завтраку. Повар 

приготовил полезный сытный завтрак, а дежурный помог накрыть на стол.  

На протяжении недели старшая группа проходили уроки вежливости, а я 

попала на итоговый урок. Мы беседовали, представляли ситуации,  а также 

ребята разыграли небольшие сценки. Затем мы подготовились к прогулке и 

вышли на свежий воздух, где мы играли и проводили занятия на участке. 

После активных игр ребятам нужно было пообедать. Ну а после обеда 

следует тихий час. Ребята набрались сил, отдохнули, сходили на полдник, 

а затем мы снова начали играть и проводить время весело. По  

распорядку дня группа направилась на прогулку, а потом на ужин. И вот 

подошло время прощаться с детками. 



 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы)              

К концу рабочего дня я чувствовала усталость. Ведь находится целый день 

в окружении десятка маленьких детей, внимательно следить за ними и 

проводить разлличные активити довольно сложно. Не смотря на это мне 

было очень интересно наблюдать за ними. Благодаря прохождению 

практики я поняла, что такая профессия как воспитатель требует много сил 

и терпения. Воспитатель должен быть чутким, добрым, внимательным, 

коммуникабельным, искренним и прежде всего любить детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

                                     Күнделік 

11 «A» сынып оқушысы 

Ахметова Алтыншаш Сүндетқызы 

«2 апта ауылда» әлеуметтік тәжірибесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

 

 

Мақсаты :  

 Өз елі туралы түсініктерін кеңейте түсу, туған жерге деген 

сүйіспеншіліктерін, жалынды қызығушылықтарын, өз еліне деген 

мақтаныштарын күшейту, өз ауылы мен ондағы адамдардың 

өмірін жақсартуға көмектескені үшін ықылас, тілек білдірулері; 

 Зияткерлік мектептердің әлеуметтік серіктестіктерінің 

мүмкіндіктерін кеңейту.   

 

1.Тәжірибені өту орны Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, 

Якорь        (облыс, аудан, ауыл)              селосы 

 

2. Тәжірибені өту мерзімі «6-19» шілде 2020 жыл 

 

3. Тәжірибені қандай туыстарының үйінен өткізді? (аты-жөні)              

Ахметов Сундет Садыкович 

 

4. Туыстық қатынасы қандай? Әке 

     

 
«2 апта ауылда» әлеуметтік тәжірибесінен өту ЖОСПАРЫ 

 



 

 

 

Оқушының қолы:  

Куратордың қолы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ күні  уақыты  Істейтін жұмыс мазмұны 

1 06.07 09:00-11:00 Үй шаруасымен айналысу 

2 07.07 8:00-10:00 Ауланы тазалауға көмектесу 

3 08.07 17:00-18:00 Ауылдың сырт жағындағы орманда балалармен 

пикник ұйымдастыру 

4 09.07 14:30-15:00 Малдарға су беру 

5 10.07 16:00-18:30 Бақшадағы көкөністерге күтім жасау 

6 11.07 10:00-11:30 Үй аумағында сенбілік ұйымдастыру 

7 12.07 19:00-20:30 Үй алдында өсіп жатқан жидектерді теру 

8 13.07 8:00-9:00 Барлық қоқыстарды іріктеп,шығарып тастау/жағу 

9 14.07 15:00-17:30 Қазанға су жылытып, кір жуу 

10 15.07 9:30-10:30 Картоп егістігінің арамшөптерін шабу 

11 16.07 17:00-19:00 Отбасыммен орманға таңқурай, құлпынай теруге 

бару 

12 17.07 12:00-14:00 Піскен көкөністерді жинап, банка жабу 

13 18.07 15:00-16:00 Жидектерді қайнатып, тосап және жасау 

14 19.07 16:00-18:00 Болашақтағы ғылыми жобалар дайындауға деректер 

жинау 



 

I. Ауыл туралы жалпы мәлімет (қай округте орналасқан, тұрғын саны, 

тұрғындардың ерекше кәсіп түрлері, этимологиялық ерекшеліктері ) 

Отбасымның осы ауылда тұрып келе жатқанына 16 жылдан астам уақыт 

өтуде, яғни мен туылғанымнан осы жердің тіршілігін кешіп өстім. Соңғы 

төрт жылда есейе келе Якорь ауылының менің көз алдымда ақырын болса 

да дамып, жаңа жаққа өзгеріп келе жатқанын байқаудамын. Әрі осы 

мектебіміз ұйымдастырып келе жатқан аталмыш практиканың арқасында 

көп нәрселерге де мән берудемін. Якорь ауылы Солтүстік Қазақстан 

облысының Қызылжар ауданына кіреді. Бескөл аудандық орталығынан 26 

шақырым жерде орналасқан. Тарихқа көз жүгіртсек, бұл ауыл 1932 жылы 

негізін қалаған. Басында ауыл шаруашылық түзеу колониясы ретінде 

құрылса, кейіннен бұл ауыл көшіп-қонушылар үшін арналған болатын. 

Якорь ауылынң уақыт өте келе дамуына Петропавл қаласына жақын болуы 

септігін тигізді. 2009 жылғы санақ бойынша, ауылда 2174 адам саны 

тұрған. Қазіргі күнде халық санының асқаны мәлім.   

 

II. Ауыл халқының күнкөріс көзі болып отырған ерекше кәсіп түрлері  

Біздің ауылға жақын үлкен тауық фабрикасы бар.Бұл фабрика 1966 

жылдан бері жұмыс істеп келеді. Жуырда оған жөндеу жұмыстары 

жүргізіліп, қазір жаңа салынған фабрика секілді. Мұнда өндірілетін 

жұмыртқалар қаланың бүкіл дүкендеріне жіберіліп, сатылады. Ауыл 

тұрғындарының көпшілігі осында жұмыс істеп, күн көреді. Кейбір 

адамдардың жеке меншіктері бар, мысалға түрлі сауда-саттық, құрылыс 

жұмыстары секілді. Оған қоса, әрине әрбір ауылда тұрғындар мал ұстап, 

бау-бақша және егін егеді. Біз жақта әр үйде картоп егуге арналған 

шамамен 10 сотық жерлер бар. Тұрғындаржеміс-жидектер мен 

көкөністерін қысқа азық етіп дайындап, жартысын сатып та, табыс табады. 



 

III. Тәжірибе барысында атқарған жұмыстар( іс – әрекеттер, жобалар, 

тапсырмалардың  орындалуы) 

Еліміздегі орын алған жағдайға байланыста алғашында ауыл ішінде де 

жүріп-тұру, адамдардың жиылуы қиынға соқты. Сондықтан ауыл арасында 

кейбір жоспарланған іс-шараларды өткізу мүмкін емес болды. Ауылдың 

тіршілігі қайнап, күнде өзіңе қызықты бір жұмыс табасың. Ең негізгісі 

әрине үй шаруасымен айналысу, оның ішіне таңертеңнен су сеуіп ауланы 

сыпыру, үйді жинап, еден жуу, ыдыс жуу, шаң сүрту, тамақ дайындау және 

т.б. көптеген жұмыстар кіретіні  белгілі. Болашақта өзіме қажетті көптеген 

нәрселерді үйреніп, тәжірибеме тағы нұр үстіне нұр болды. Барлық дерлік 

ауылдарда мал және егін шаруашылығымен айналысатыны бәрімізге 

мәлім. Тәжірибе аясында мен сиырларды шөбі шүйгін жерге апарып, түскі 

уақытта суа беріп, әкеме көмектесетін едім. Одан бөлек, бақшаны суарып, 

картоп алқабын арамшөптерден тазарттық. Маған ұнағаны, үй ішімізбен 

демалыс күндері бірнеше рет ауыл сыртындағы орманға жидек теруге 

барғанымыз, онда біз таңқурай, құлпынай, шие және бүлдірген секілді 

жидектерді жинадық. Кейін олардан тәтем түрлі тосаптар, компот жасап, 

біразын банкаға жауып, қысқа дайындап қойды.Уақыт болған кезде мен 

біздің мектебімізде өткізілетін жобалар аясында кешкі уақыттарда ауыл 

балаларымен жиналып, халық әндерін шырқап, бойымызды сергітіп, бір 

билеп те алдық. Әрине бұның бәрін мен мектептегі 100 ән, динамика 

жобаларындағы білімдірді пайдаланып, ұйымдастардым. 

 

IV. Тәжірибе барысында қандай қиындықтар кездесті?  

Мен туылған кезімнен ауылда өскендіктен, ауылда жасалатын көптеген 

шаруалармен жіті таныспын. Оның үстіне жыл сайын осы практиканы 



 

өтумен тәжірибе барысында айтарлықтай қиындықтар кездескен жоқ деп 

сеніммен айта аламын. 

V. Ауыл өмірінен не үйрендім?   

Осы өткізген екі апта ішінде ауыл өмірінен бірқатар нәрселерді 

үйрендім, тіпті қасиеттерді бойыма дәріптедім десем, жалған болмас. 

Мәселен, мен еңбекқор болуға үйрендім. Қарап отырсақ, күні бойы 

адамдар ауылда тыным таппай, еңбек етеді, шаруа дегенің бастан асады. 

Таңертең күн шығысымен күйбең тіршілік басталып, күн батқанша 

жалғасады. Тағы да мен барынша сыпайы, әдепті болуымды арттырдым. 

Бүгінгі күні біз секілді жасөспірімдер үлкендермен амандасуды қойды. 

Ауыл тұрғындарының әр уақытта бір-бірімен амандасып жүретінін көріп, 

мен де олардан үлгі алдым. Сондай-ақ, тосап қайнатуды үйреніп алдым. 

Балалармен өткізілген іс-шараларды басқарғандықтан жетекшілікті әрі өз 

ісіме жауапты болуға да үйрендім. 

 

VI. Ауыл өмірінің дамуына менің қосқан үлесім?  

Менің ойымша, осы тәжірибе барысында мен 

ауыл өміріне аз да болса үлес қостым. Алдыңғы 

уақытқа қарағанда бой жеткен соң үйдің барлық 

шаруаларымен айналасып және даланың кейбір 

ауыр жұмыстарымен көмектесіп қолқанат болдым. 

Жалпы көршілер болып аз да болса көшелерді 

қоқыстардан тазартып, экологиялық мәселелердің 

орын алмауын қадағаулаға тырыстық. 
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Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның 

байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу. 

"РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА" РМҚК СҚО Ф-

ЛЫ  ветеринарлық іспен 19 жылдан астам уақыт бойы айналысады.  

Филиал аумағында зерттеулер жүргізуге арналған орталық пен 

жануарларды өсіруге арналған ферма орналасқан. Сонымен қатар, осы 

зертхана кәсіпорынның орташа түріне жатады, ұжымдағы қызметкер саны 

200-дің шамасында. Олардың арасында ветеринар, лаборант секілді 

мамандықтағы адамдар жұмыс істейді. Аймақ бойынша жүргізілетін іске 

келер болсақ, кәсіпорын ауыл шаруашылығымен айналысатын басқа 

ұжымдармен байланысады. Олардың ғана емес, мемлекеттің де 

тапсырыстарын орындап, тәжірибені өткізіп, қорытындыларын алу 

мақсатына қол жеткізеді. Осы кәсіпорын қызметінің мәнін тағы осындай 

сөздермен толықтыруға болады:  

1) жануарлар ауруларының диагностикасын жасап, сараптау;  

2) ветеринариялық препараттарды байқаудан өткізу; 

3) ветеринариялық препараттардың қауіпсіздігін мониторлау; 

4) жануарларды өсіру. 

 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және 

т.б.) 

Менің менторым лаборант болып жұмыс істейді. Оның міндеттеріне 

экспертизалар жүргізу, зерттеу нәтижелерін өңдеу мен препараттарды 

сұрыптау жатады. Ол серология бөлімінде жұмыс істеп, жануарлардың қан 

сарысуларын тексеріп, оларға анализ жасаумен айналысады.  

 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия 

мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, 

логикалық, аналитикалық қорытынды енеді. 



 

1 күн  

Алғашында мен жұмыс орнын зерттеп, қызметкерлермен танысқым келді. 

Мен көргендей, кәсіпорында ветеринарлық іспен айналысуға арналған 

бөлмелер мен қажет құрылғылар бар.  

 

 

 

 

 

 

 

Осында қан сарысуының белгілерін зерттейтін серология бөлімінен 

бастап, қауіпті микроағзалармен жұмыс жасайтын вирусология бөліміне 

дейін әртүрлі мақсатқа мамандалатын орындар бар. Лаборатория 

жұмыскерлері – ветеринарлық дәрігер, лаборант, санитар, бөлім 

меңгерушісі, тағы басқалары. Жалпы ұйым жануарлардың аса қауіпті 

аурулардын зертханалы-диагностикалық зерттеулерін өткізіп, оларға 

клиникалық, ветеринарлы-санитарлық сараптаманы жасайды. 

Филиал аумағында жеткілікті уақыт өткізгеннен соң, мен тәтемнің орнына 

оралғанда, бірінші жұмыс күнім басталды. Мен құжаттармен айналыстым.  

Олардың ішінде қажетсіз қағаздар және тапсырыстар мен зерттеу 

анализдері жайлы мағлұмат болды. 

 

2 күн  

  Практикамның екінші күні филиалға қарайтын фермада өтті. Онда 

өсірілетін үй жануарлары: қой, қоян, және тағы басқаларын көріп қайттым. 



 

Осында жұмыс істейтіндердің айтуынша, жануарларды ғылыми мақсатта 

өсіріп, кейін зерттеулерде пайдаланады екен.  

                               

 

 Маған қояндарға азық беріп, аламандарды бір-бірінен алыстатып, бірнеше 

себеттерге үлестіруді тапсырды.  

Кейін мен жануарлардың арасында бақылау астында болған 

егеуқұйрықтарды  байқадым.  Олар орналасқан банкалардың сыртында 

көзделетін тәжірибе жазылып тұрған болатын. Арнайы патогендерді 

оларға енгізіп, жүріс-тұрысын бақылау арқылы әртүрлі аурулардың ағзаға 

қалай әсер етіп, қандай салдарын қалдыратыны анықталады.  

 

3күн 

Балықтар жайлы зерттеулер жүргізіп, олардың өмір сүруін бақылау үшін 

мен жұмыс орнынан сазандарды алдым. Оларда трихинеллез ауруы бар 

немесе жоқ екенін тексеру қажет болды. Осы мақсатта мен компрессиялы 

трихнеллоскопия әдісін қолдандым. 



 

    

 

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, сазандардың барлығы сау болып шықты. 

Тиісті техниканы қолдану арқылы мен зерттеу нәтижелерін қағаз бетіне 

шығаруға мүмкіндік алдым. Бұл мәліметті кейін жұмысшылар басқа 

мақсаттарда қолданатын болады, деп айтты маған ментор. Осы 

бақылаудың арқасында мен трихнеллоскоп құрылғысымен жұмыс істеуді, 

сазандардға қалай күтім жасау керек екендігін меңгердім. 

 

4 күн  

Тәтем серология бөлімінде жұмыс істейтіндіктен, ол қан сарысуларын 

зерттеп, сальмонеллез, бруцеллез, блютанг, токсоплазмоз секілді 

дерттердің қоздырғыштарын анықтауға бағытталған жұмыспен 

айналысады. Мен бруцеллез ауруын диагностикалау үшін роз-бенгал 

пробасын қолдандым. Бізде 300-ге жуық сиырдың құрғақ қан сарысуы 

болды. Ондағы ұсақ бактериялар-бруцеллалардың бар-жоқтығын анықтиау 

үшін біріншіден тестті ашу қажет. Онда сарыпты антиген және құрғақ 

сарып сарысуы болды.   Ыдыста сарысулардың араластырады.   

 



 

 

 

Нәтижесінде антигендер оларға сәйкес келетін бруцеллезбен ауру болған 

малдың сарысуымен аглютинацияландырады. Теріс және оң бақылау 

сарысуларын тест нәтижесін анықтау үшін қолданады. Біз зерттеген 

қанның құрамында Br.abortus бруцеллалары бар екендігі анықталды.  

 

5 күн 

Мен термошейкер мен фотометр құрылғыларын тазалап, жұмысқа 

дайындадым. Ол үшін алғашында қауіпсіздік шаралары мен қолдану 

инструкциясымен таныстым. Содан кейін ғана іске кірістім. Планшетті 

фотометр -  зерттеулердің үлкен аясында қолданылатын құрылғы. 

Инкубаторы бар фотометр көбінесе имуноферментті анализ(ИФА)ге 

арналады. Оның қызметі: қанды араластырып, жарықтан келетін 

толқындарды өлшеу. Термошейкерге келер болсақ, оның мультижүйелі 

принципінінің арқасында оны имуннохимияда үлгілерді араластыру үшін 

кеңінен қолданады.  



 

 

 

 

Құрылғыларды жұмысқа дайындап, біраз уақыт өткен соң мен тәтеммен 

бірге имуноферментті анализ жасауға кірістім. ИФА антиген-антидене 

принципі негізінде антиденелердің бар-жоқтығы мен  олардың санын 

анықтайды. Осы тәсіл арқылы қан сарысуының иесі қоздырғышпен 

араласқандығы жайлы білдік. 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе 

түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, 

видеоматериалдар) 

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 адам 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы) 7«F» класса 

 

Кожановой  Дильназ 

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

 

 

1. Место прохождения практики  (область, район, село)                           

Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск  

2. Сроки прохождения практики «10» июля 2020 

3. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО)                

Кожанов Дулат Хамидулович 

4. Каковы родственные отношения? 

Отец  

 

 

 

 

 

 

Цель: Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в 

целом. Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли 

предприятия для местного сообщества. (3-4 фото) 

 

В городе Петропавловск есть ГУ «Северо-Казахстанский 

департамент госимущества и приватизации Комитета госимущества и 

приватизации МФ РК», которое занимается имуществом, поступившим в 

доход государства.  

Имущество, конфискованное в доход государства на основании 

исполнительного листа судебным исполнителем, передается в 

Департамент государственного имущества и приватизации. Для чего 

направляется заявка о передаче имущества. Департаментом назначается 

время, дата и место приема- передачи имущества, которое указывается в   

уведомление судоисполнителю. В назначенное время производится прием-
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передача заявленного имущества, о  чем составляется акт описи приема и 

передачи имущества, который подписывается участниками передачи 

имущества. Одновременно при передаче имущества производится фото 

фиксация передаваемых предметов. Данные заносятся в государственный 

реестр и имущество, подлежащее реализации направляется на оценку в 

независимую оценочную компанию. Согласно приказов департамента 

имущества в первую очередь предлагается государственным юридическим 

лицам на безвозмездной основе. Невостребованное имущество далее 

выставляется на торги двумя методами, сначала на повышение цены, 

потом на понижение цены. При покупке имущества между департаментом 

и покупателем составляется договор купли-продажи. После полной оплаты 

имущества составляется акт приема-передачи. Имущество, не подлежащее 

реализации (например, продукция с истекшим сроком годности) подлежит 

уничтожению, о чем составляется акт уничтожения и производится видео-

фиксация. 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т.д.) 

Кожанов Дулат Хамидулович — руководитель отдела по работе с 

имуществом, поступившим по отдельным основаниям ГУ «Северо-

Казахстанский департамент госимущества и приватизации Комитета 

госимущества и приватизации МФ РК».  

В его должность входит организация работы по приему-передачи 

имущества и его дальнейшего использования. Ведение учета имущества. 

Составление и представление отчетности вышестоящий орган. Контроль за 

исполнением протокольных поручений. 

 



 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы) 

 

В этом году я в первый раз проходила практику «Возьми ребёнка на 

работу». 10.07.2020 мой папа пригласил меня к себе на работу. Мой папа 

руководитель отдела по работе с имуществом, поступившим по отдельным 

основаниям Север-Казахстанского Департамента государственног 

оимущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан. Рабочее место находится в здании, расположенном по адресу 

город  Петропавловск, улица Советская 34. 

В начале дня я ознакомилась с местом работы и его 

функциональными обязанностями. Затем папа рассказал подробно о его 

работе и должности. Он и  работники отдела занимаются приемом и 

дальнейшем использованием имущества которое  поступило в доход 

государства. В течение рабочего дня я выполняла работу, которую мне 

предназначили. Она была не трудной, но занимала достаточно много 

времени. Я рассмотрела все журналы регистрации поступившего и 

реализованного имущества. Посмотрела номенклатурные дела то есть все 

письма которые подготовили и отправили в различные адреса работники 

отдела, а аткже все письма которые пришли  в отдел. Кроме того я 

ознакомилась с сайтом государственного реестра, где  увидела в 

электронном вариантевесьучет имущества, поступившего в доход 

государства.  К концу дня я потратила много энергии и поняла, что работа 

папы очень трудная занимающая много времени и которая требует много 

сил. Так же для работы нужно много внимательности, 

стрессоустойчивости и терпения. 



 

За этот рабочий день я много поняла, а именно, что работа 

трудная,но интересная. Также в этот день я узнала много новой 

информации о работе папы.(эссе) 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

  

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы) 8 «D» класса 

 

Жаксылыкова Дарига  

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

I. Место прохождения практики Северо-Казахстанская область г. 

Петропавловск  

 (область, район, село) 

II. Сроки прохождения практики «12» июня 2020 

III. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО) 

IV. Сагитова Алия Сериковна  

V. Каковы родственные отношения? 

Мама 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

 

Цель: Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в 

целом. Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли 

предприятия для местного сообщества. (3-4 фото) 

 

   В гимназии «БЭСТ» работает 99 учителей и обучается 1030 учащихся. В 

школе 1 директор, 7 завучей, 1 педагог- психолог, 1 социальный педагог, 1 

инспектор по делам несовершеннолетних, 1 завхоз. В гимназии 

функционирует столовая. Есть один большой и малый спортзал, 1 актовый, 

читальный зал и 1 библиотека.  

   У учителей рабочий график составляется в зависимости от расписания 

уроков и обязанностей.  

   В гимназии учащийся обучаются в две смены. Занятия начинаются с 

8.00 у первой смены, в 13.45 – у второй смены. Заканчивают занятия у 

второй смены в 19 ч.15 мин. 

 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т.д.) 

Моя мама, Сагитова Алия Сериковна, работает социальным педагогом и 

учителем географии. В обязанности учителя входят составление и 

проведение уроков. Как социальный педагог, она должна вести контроль за 

учащимися, т.е. контроль за посещаемостью, успеваемостью, опоздавшими 

на занятия. 

 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы) 

Для прохождения практики «Возьми ребенка на работу» я должна была 

посетить гимназию «БЭСТ». Однако из-за сложившийся ситуации в мире я 
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не смогла побывать в учебном заведении. Не смотря на это, моя мама, 

работающая социальным педагогом, продолжила свою деятельность 

дистанционно, поэтому я также прошла данную практику. 

На тот момент, когда я «замещала» маму, проходила кампания «12 дней 

борьбы против эксплуатации детского труда». В связи с этим, у меня были 

такие задания как: создание коллажей, составление памяток для родителей 

и подростков, нахождение видеороликов и т.д. 

Первым делом я приступила к созданию коллажей. 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. Следующим моим заданием было 

составление памяток. Они служили для родителей и подростков 

источником информации. В них разъяснялось понятие «Детский труд», как 

может заработать подросток, где найти работу и т.д. Далее мне 

необходимо было найти подходящие по теме видеоролики и скачать их. В 

заключении, мы с мамой составляли отчет о проведении Национальной 

Информационной Кампании «12 дней борьбы против эксплуатации 

детского труда».  

На этом завершилась моя практика «Возьми ребенка на работу». В этот раз 

работа была более кропотливой, так как приходилось искать материал и 

набирать текст. Однако несмотря на это, мне понравилось данный вид 

деятельности. Благодаря этой практике, я, как для подростка, получила 

полезную информацию.  

 

 

 

     



 

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

9« A »  сынып оқушысы 

Нуржаупов Нурсат 

 «Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту 

Күнделігі 

 

Практиканы өту орны(мекенжайы) Советская 34 

Кәсіпорынның атауы   _____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)______ 

Ментордың аты-жөні   Омаров Шалқар Саркенұлы 

 

 

 

____________________________                                            _________________________ 

(ментордың қолы)                                                                          (оқушының қолы) 

 

__1.06_ 2020 ж                                                           _1.06_ 2020 ж 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның 

байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу. 

_ СҚО ТЖД өрт сөндіру және авариялық-құтқару қызметі қаланы 

аймақтарға бөліп, әр біреуіне бөлім тағайындайды. Төтенше жағдай 

кезінде осы бөлімінен өрт сөндіру отряды шығып өрт деңгейіне 

байланысты әрекет етеді, көмек қажет болса, көрші бөлімдерден қосымша 

отрядтар шақырылады. Қорғаныс формасы басқа жабдықтармен бірге 

сақталып тазаланады. Бөлімнің ішінде ауысымды кезекшілік бар, түнде 

немесе демалыс күндері жұмысшылар бір бірін алмастырады. Кешкі 

кезекшілер үшін арнайы дем алыс бөлмесі бар_ 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және 

т.б.) 

Кәсібі, мамандығы: СҚО ТЖД өрт сөндіру және авариялық-құтқару 

қызметі бастығының орынбасары.  

Қызметтік міндеттері: Жеке құрам облыстық өрт сөндірушілер жеке 

құрамның өрт сөндіру және арнайы техникаларының дайындығын 

қадағалау, практикалық оқу-жаттығу дайындығын қадағалау, өрт 

сөндірушілердің, құтқарушылардың  алғашқы дайындық мектебінің 

жұмысын қадағалау, облыстық жеке құрамның техникалық қауіпсіздігін 

қадағалау. ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия 

мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, 

логикалық, аналитикалық қорытынды енеді. 

1күн___алғаш рет бөлімге келген соң бізді әкемнің әріптестерімен 

танысып, өтіп жатқан практика жайлы айттым. Бірінші күннің соңында 

мен видео түсіруді жоспарлауды бастадым___ 

2күн__Екінші күні бөлімнің барлық кабинеттерін қарап шығып, 

мұражайды видеоға түсірдім. Түсірудің кезінде осы мұражай жайлы көп 

ақпарат алдым.__ 

3күн__Бұрын әкем өрттерге өзі шығып жалындағы адамдарды құтқаратын. 

Соңғы кезде денсаулығына байланысты қағаз жұмысымен айналысады. 

Осы күні мен әкем және өрт сөндірушілер қолданатын құрылғыларды 

түсіріп, өз көзімен көрдім.___ 

4күн_Мен жұмысшылардың біреуінен интервью алып түсірдім, Мәскеуде 

білім алған екен. Кейін Жеңіс Нұрбек пен тағы бір өрт сөндіруші төтенше 

жағдай кезіндегі әрекеттерді имитация қылып, бейнематериал қосты. 

Барлық өрт сөндіру бригадасы 5 минуттың ішінде жиналып аулада тұруы 

керек__ 

 

 

 



 

5күн__Әкем камераға интервью беріп, мамандығы және мен өткен 

практика жайлы ауызсөз айтты._ 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе 

түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, 

видеоматериалдар) 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Күнделік 

7 «А» сынып оқушысы 

 

 

«2 апта ауылда» әлеуметтік тәжірибесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 
 



 

Мақсаты :  

 Өз елі туралы түсініктерін кеңейте түсу, туған жерге деген 

сүйіспеншіліктерін, жалынды қызығушылықтарын, өз еліне деген 

мақтаныштарын күшейту, өз ауылы мен ондағы адамдардың 

өмірін жақсартуға көмектесі үшін ықылас, тілек білдірулері; 

 Зияткерлік мектептердің әлеуметтік серіктестіктерінің 

мүмкіндіктерні кеңейту.   

1.Тәжірибеден өту орны: Солтүстік Қазақстан обылсы, М. Жұмабаев 

ауданы, Ұзыңкөл ауылы 

(облыс, аудан, ауыл) 

2. Тәжірибеден өту мерзімі: «09.06.20-23.06.20» 2020 жылы 

3. Тәжірибені қандай туыстарының үйінен өткізді? 

Нұрмағамбетов Нұрлан Шамильұлы  

(аты-жөні) 

4. Туыстық қатынасы қандай? 

әкесінің ағасы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«2 апта ауылда» әлеуметтік тәжірибесінен өту 

ЖОСПАРЫ 



 

 

 

 

 

 

I. Ауыл туралы жалпы мәлімет (қай округте орналасқан, тұрғын саны, 

тұрғындардың ерекше кәсіп түрлері, этимологиялық ерекшеліктері ) 

№ күні  уақыты  Істейтін жұмыс мазмұны 

1 8 маусым  Ауыл тіршілігін тану 

2 9 маусым  Қораға бару, тауықтарға жем 

шашу, су құю, жұмыртқа жинау 

3 10 маусым  Сиыр фермасына бару, сол 

кәсіппен танысу 

4 11 маусым  Шиені теру, тосап жасау 

5 12 маусым  Туысқандармен қой сою 

6 13 маусым  Үйректреге жем беру, бақшаға 

бару 

7 14 маусым  Моншаға бару 

8 15 маусым  Барбекю жасау, итке тамақ беру 

9 16 маусым  Үйректерді көлге апару, жем 

беру 

10 17 маусым  Малға жем беру 

11 18 маусым  Бақашада арам шөп жұлу, 

көкөніс алу мен суару 

12 19 маусым  Көкөніс жинау 

13 20 маусым  Жылқыға отыру, фермаға бару 

14 21 маусым  Қоштасып шай ішу, үйге қайту 



 

Ұзынкөл - Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев 

ауданындағы ауыл. Ұзынкөл ауылдық округінің әкімшілік орталығы. 

1999 жылы ауыл тұрғындарының саны 774 адамды құрады (384 ер және 

390 әйел) . 2009 жылғы халық санағы бойынша ауылда 625 адам (303 ер 

адам және 322 әйел) өмір сүрген .2020 жылғы халық саны белгісіз.  

Бұл ауылдың атауы өте қызықты, себебі бұрын бұл ұзын көл болған, 

сондықтан сондай атау шықты. 

Тағы Ұзынкөлде биіктігі шамамен 100 метр болатын  мұнара бар. 

Бұл ауылда «Үлгүлі» деген ЖШС-ы бар, онда ірі-қара малды өсіреді 

және егістерді сұлы, бидай, жүгерімен себеді. Мектеп те бар, онда 130-дан 

астам бала оқиды, мектеп ішінде балабақша, онда 25-ке жуық бала 

тәрбиеленеді.Мектеп аумағында гүлзар, стадион, баскетбол және волейбол 

алаңы мен хоккей қорабы салынды. 

 Мектепке жақын жерде Мәдениет үйі тұр, онда түрлі іс-шаралар ен 

мерекелер өтеді. Өздерінің «Қызыл Діріл» вокал тобы бар. Мәдениет 

үйінің жаныңда белгісіз солдаттың мен Лениннің ескерткіші тұр, әр 9 

мамырда оқушылар шеруге шығып, белгісіз солдатқа гүл шоқтарын қояды. 

II.Ауыл халқының күнкөріс көзі болып отырған ерекше кәсіп түрлері 

Ұзынкөлде сиыр фермасы бар, онда жылқы мен сиырларды өсіріп, 

адамдарды атқа       отырғызады. Атқа отырғызу салт- дәстүрі. 

_III._Тәжірибе барысында атқарған жұмыстар( іс – әрекеттер, жобалар, 

тапсырмалардың  орындалуы 

Мал шаруашылығын бағу, адамдармен қарым-қатынас жасау, 

кішкентай балалармен жұмыс істеу, бақшаға қарап өсіру, барбекю жасау, 



 

қой туралы ақпарат білу, үй жануарларға қорқамай жем беріп отыру, тамақ 

пісіріп дастархан жаю. 

IV.Тәжірибе барысында қандай қиындықтар кездесті?  

Қиындылықтар болмады, себебі мен ауылға әр жыл сайын келіп 

отырамын 

V. Ауыл өмірінен не үйрендім?   

Ауыл мені көп нәрсеге үйретті, салт-дәстүрлерін құрметтеу, мал  

шаруышылығын бағып өсіру, бақшаға қарау, еңбекқорлығына үйретті. 

Мен ауылыма өз ризашылығымды білдіремін, мен де сол ауыл адамдардай 

еңбекқор боламын деп ойлаймын 

VI. Ауыл өмірінің дамуына менің қосқан үлесім?   

Үйректерге қарадым, өз достарыма ауылдың көркемі туралы айтып 

ұсындым, бақшаны өсірдім, туысқандарыма көмек көрсеттім. 

V.Келесі жылғы тәжірибеге ұсыныстарым  

Көбірек киімді алам, ауыл тарихын оқимын 

1-ші күнім: 

Мен Петропавл қаласынан боламын. Мағжан Жұмабаев ауданына 

көлікпен аттандым. Сағат екіде мен Ұзынкөл ауылына келдім. Бұл ауылда 

менің ағам тұрады. Осы ауылға мен әр жыл сайын келіп отырамын. Менің 

міндетім ауыл тіршілігін танып, бірге ат салысу болып табылады. 

Туысқандар бізді қуана-қуана қарсы алды. Бұл ауылдағы менің бірінші 

күнім. Бүгін ауылмен таныстым, жыл сайын болған өзгерістерді байқадым. 

Табиғаты өте әдемі. Аспан ашық. Жасыл шөп. Салқын самал. Тыныштық. 

Қалаға қарағанда ауылда уақыт тоқтап қалғандай. 



 

2-ші күнім: 

Бүгін қораға бардым. Қораның ішінде тауықтар еркін жүр. Оларға жем 

шашып, су құйдым. Сосын жұмыртқа жинап алдым. Күніне бір тауық 1 

жұмыртқа туады. Қорада тауық көп. Мен көп жұмыртқа жинадым. Түнде 

олар ағашқа қонақтайды. Жұмыртқа пісіріп, бәріміз тойдық. 

3-ші күнім: 

Ерте тұрып ағаммен сиыр фермасына бардық. Бұл фермада ірі-қара мал 

өсіреді. Мал өсіру адамзаттың тіршілік-тұрмыс қажетін өтеу үшін ежелден 

айналысып келе жатқан кәсібі. Малдан адам бағалы азық-түлік  және жеңіл 

өнеркәсіпке қажетті сан алуан шикізат өндіреді. Сиырды жазда ашық 

қорада ұстайды. Біз сиырларға шөп бердік 

Қазір шөп жинайтын уақыт. Шөп- жануар тектілердің негізгі азығы. 

Ірі-қара мал, қой мен жылқы үшін басты азық. Жаз айы басталысымен 

шөпшілер қысқа қажетті мал азығын дайындап алуға кіріседі. Құрғақ 

шөпті қорада, шатыр астында сақтайды. Шөптің хош иісі өте керемет. 

4-ші күнім: 

Үйдің сыртында шие пісіп тұрғанын бірден көрдім. Бала-шағаны алып, 

шие теруге бардық. Шие ағашының жемісі өте пайдалы, әрі тәтті. Шие 

тұнып тұр екен. Күні бойы теріп, арасында демалдық. Шие теріп теріп 

әкеліп, оны жудық та, әжеге тосап қайнатуға бердік. Мен оған көмектестім.  

Мен үшін төртінші күн өте пайдалы, әрі тәтті күн. 

5-ші күнім: 

Ауылдағы алтыншы күні біз отбасымызбен көршілес ауылға, менің 

апамның үйіне бардық. Ол біздің ауылдан 10 км қашықтықта болды. 

Туысқадарымыз бізге арнап қой сойды. Қой- төрт түлік малдың бірі. Маған 



 

өте өкінішті болды, қойды аядым. Вегетарианка болайын ба деген ой 

басыма келді. 

6-ші күнім: 

Үйректің балапандарына тамақ бердім. Олар өте қызық. Тамаққа тез-

тез жүгіреді. Қарап тұрсаң, олардың тоятын түрлері жоқ. Қанша тамақ 

берсен сонша олар жей береді. Әжем үйректер туралы маған әңгіме айтты. 

Содан кейін біз бақшағa бардық, онда түрлі көкөністер өседі. Әжеме 

арамшөп жұлуға көмектестім. Егісті суардым. Осы жұмыстардың арасында 

маған егісті суару өте ұнады. Жұмыстан кейін салқын үйде шай өте 

тамаша. Мен үшін өте жақсы күн болды. 

7-ші күнім: 

Жетінші күнінде менаса күрделі іспен айналысқан жоқпын. Бұл күні 

жаңбыр жауып,жел соқты. Негізі бүгін монша күні болатын. Монша 

кішкентай, оны Нұрлан аға өзі салды. Разия екеуіміз моншаға ағаш 

әкелдік. Нұрлан аға моншаны қыздырды. Бәріміз моншада шомылдық. Біз 

бір-бірімізге «Жеңіл буыңызбен!»- дедік. 

8-ші күнім: 

Ең қызығы бүгін болды. Біз барбекю жасадық. Етті даярлап, отын 

әкелдік. Барбекю кешке даяр болды. Біз әже екеуіміз дастархан жайдық. 

Кешке Түтін атты менің сүйікті итіме көп тамақ болып қалды. Осы 

итке де бауыр басып қалдым. Үйге кеткенде сағынатын боламын. 

9-ші күнім: 

Таңертең далаға шыққанда күнде бізді үйрек пен қаз қарсы алады. 

Нұрлан аға мен Рушана тәте үйрек пен қаз өсіреді. Олар тақтайдан 



 

жасалған қораларда тұрады. Таңертең оларды көлге айдап апару керек, 

түсте үйге айдап әкелеміз. Олар бір-екі сағат дем алады қорада. Одан кейін 

оларды тағы да көлге айдап апарамыз. Көлде қаз бен үйрек өте көп. Кешке 

олар өзеннен шыққысы келмейді. Оларды өте қызық әдіспен судап айдап 

шығарады. Ұзын жіпке екі жақтан таяқ байланған. Екі адам жіпті шешіп 

көлдің екі жиегінен жүріп құстарды  айдайды. Олар судан шыққансын тура 

үйге жүгіреді. Солдаттар сияқты бір-бірінің артынан жүгіреді. Олар үйді 

біледі. Сол кезде ақылы барма деп ойлайсың. Бірақ олар үйге жем жеуге 

асығады. 

10-ші күнім: 

Бір күнде үйрекке 3-5 рет жем беру керек. Олар көбінесе жайылымда 

болады, кешкі мезгілде ғана жем беріледі. Жайылымнан оралған уақытта 

күніне бір рет құстарды бақшаның көк шөптерімен; тамырлы жемістердің 

сабағы, арамшөптер, адам тұтынуына жарамсыз жемістер мен 

көкөністердің, асхана, дән мен ұн қалдықтарынан дайындалған быламық 

беріледі. Үйректердің сусыз өмір сүру мүмкін емес. Сондықтан су мол 

болу керек. 

11-ші күнім: 

Бүгін бақшада жұмыс істедік. Бақшада күнделікті пайдаланылатын 

көкөністер өседі. Сонымен, мен ең алдымен бақшадағы көкөністерді 

суарып, қиярлардың молынан өскенін байқадым. 

Бақашада арамшөп жұлдым. Сәбіз өскен тақтаны арам шөптен тап-таза 

еткеніме өзім риза болдым. 

 

12-ші күнім: 



 

Бүгін көкөніс жинадық. Кәді жинау жай ғана. Ол үлкен, оңай алынады. 

Қиярдың шөбі қолды күйдіреді. Сондықтан қолыма қолғап кийдім. Біраз 

көкөністер жинап алып, өзімен бірге қалаға алып кетуге дайындап қойдым. 

13-ші күнім: 

Бүгін ағаммен тағы да сиыр фермасына бардық. Ауыл 

шаруашылығыңда пайдаланылатын тракторларды көрдім. Фермада жылқы 

шаруашылық жұмыстарда пайдаланады. Қолға үйретілген жылқының 

маңызы зор. Атты салт міну ұмытылмас әсер: жер үстінде ұшқандай 

боласын, құлақта жел шулайды. Бұл керемет болды. 

14-ші күнім: 

Бұл күн ауылдағы он төртінші күн, яғни соңғы күн. Туыстарыма, 

ауылдағы тіршілікке үйреніп қалдым. Қимай, ауылдан өз үйіме қарай 

аттандым. Ол жақтағы адамдарды сағынатынымды білемін. Дегенмен өз 

үйіме де асықтым. 

Бұл практиканың менің өмірлік тәжірибеме деген ықпалы көп болды. 

Көптеген пайдалы ақпарат жинай алдым. Туыстарыма да көмегім кішкене 

болса да, тиді деген ойдамын. Сондықтан, көп қиындық туындаған жоқ. 

Осы практиканы ұйымдастырған адамдарға алғысым көп. 

Осындай мектеп жобалары арқылы өмірлік сабақ алып, тереңойға 

шомылдым. Ауылдың қазақ халқына өте ыстық екенін, ұрпақ тәрбиесінде 

ауыл тіршілігіүлкен рөл атақаратынын да түсіндім. Заттарым жиналды. 

Шай іштік. Қош бол, ауыл. Мен келесі жылда қайтып ораламын! 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы) 8 «D» класса 

 

Айтмановой Сабины 

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

1. Место прохождения практики Акмолинская область, г. Кокшетау, детская 

учебно-творческая студия «Leader land» 

(область, район, село) 

2. Сроки прохождения практики «24» июня 2020 

3. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО) 

Тасенова Гульмира Акымбаевна 

4. Каковы родственные отношения? 

Тётя 

Цель: Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в 

целом. Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и роли 

предприятия для местного сообщества. (3-4 фото) 

Детская учебно-творческая студия- это студия, в которой детей 

дошкольного возраста обучают таким предметам как: чтение, письмо, 

грамота и математика с элементами логики. Сюда люди приводят своих 

детей ради того, чтобы они получили необходимые знания и в будущем им 

было легче адаптироваться в школе. Коллектив состоит из 2 учителей, 

один из которых проводит уроки на русском языке, а второй 

преподаватель проводит уроки на казахском языке. Уроки проводятся в 

игровой форме. Занятия посещают около 25 учеников. Уроки начинаются в 

9:00 и заканчиваются в 11:30. Всего проводится 4 урока, по 30 минут 

каждый и конечно же у учеников после каждого урока проводятся 

перерывы в 10 минут. После окончания уроков за детьми приходят их 

родители. 

http://studynote.ru/studgid/studylife/rasporyadok_dnya_studenta_sovety_i_pravila/


 

 

            

 



 

 

 

 

 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т.д.) 

Рабочий день у работников начинается 9:00. Но работники могут прийти 

пораньше, ради того, чтобы подготовить класс к приходу учеников. Как 

только все дети в сборе, учитель должен провести перекличку для того 

чтобы убедиться в присутствии всех учеников, а после начать проводить 

урок. Всего уроков 4, по 30 минут каждый. Во время урока учитель должен 

объяснять и помогать всем ученикам на случай если у кого-то возникают 

вопросы по поводу новой темы. Работники должны проводить занятия в 

игровой форме, ради того чтобы, детям было легче воспринимать новый 

материал. После окончания урока наступает десятиминутный перерыв, во 

время которого ученики могут отдохнуть, а учителя подготовиться к 

проведению другого предмета. Учебный день оканчивается в 11:30. После 



 

окончания учебного дня учитель не может уйти пока не убедится в том, 

что за всеми учениками пришли их родители.  

 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в         

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы) 

  Уроки у детей начинаются в девять часов утра. Дождавшись всех 

учеников, мы провели перекличку и 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.   

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назарбаев Интеллектуальная школа 
химико-биологического направления  г. Петропавловск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения практики «2 апта ауылда» 

ученика (цы) 12 «Е» класса 

 

Капаровой Аружан  

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: 

• Расширение представления о своей стране, усиление любви, 

интереса к родной земле, гордости за свою страну, оказание помощи 

для улучшения жизни своего села и проживающих там людей. 

• Расширение возможности социальных партнеров Интеллектуальных 

школ 

1. Место прохождения практики (область, район, село): 

село Бесколь, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область 

2. Сроки прохождения практики: лето 2020-го года 

3. У кого из родственников проходил данную практику: 

Капаров Нурлан Жоламанович, Капарова Зауреш Уашевна 

4. Каковы родственные отношения: 

родители 

I. Общая информация о деревне (в каком округе находится, 

этимологические особенности и т.д) 

Социальную практику «2 недели в деревне» я прохожу 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 только с городом. Здесь даже есть 5 

этнокультурных объединений, занимающихся сохранением и 

распространением традиций разных народов.     

II. Численность населения; особые профессии, пользующиеся 

спросом в деревне?  



 

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.  

 

 

III. Чем занималась во время прохождения практики?  

В течение лета я каждую неделю ездила с семьёй в Бишкуль, чтобы полить 

огород на даче. 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.  

IV. Чему я научилась, живя в селе? 

В первую очередь, конечно же, заботе и надлежащему уходу за 

растениями. Например, я узнала, что помидоры нельзя поливать каждый 

день даже в жару и нужно мульчировать их почву, чтобы улучшить 

воздухопроницаемость и защитить корневую систему.  

Во-вторых, работая на огороде, учишься терпению, ведь выращивание 

овощей/ фруктов и ягод – процесс долгий и в определённой степени 

трудоёмкий. 



 

В-третьих, я начала ценить время, проведённое без техники и на природе. 

Сеть в районе ловит плохо, так что у меня была возможность полностью 

погрузиться в процесс и уединиться с природой. Также прохождение 

практики позволило мне отвлечься от ужасных новостей о пандемии 

коронавируса. К счастью, на огороде не нужно носить маски, чтобы 

подышать свежим воздухом 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назарбаев Интеллектуальная школа 
химико-биологического направления  г. Петропавловск 

 
 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы)  8 «D» класса 

 

Михеевой Ксении 

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Место прохождения практики: ТОО «ЭКО-НАН» Брусиловского 20  

(область, район, село) 

2. Сроки прохождения практики: 15.06.20-18.06.20 

3. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО):    

Кравченко Валерий Николаевич 

4. Каковы родственные отношения? Крёстный папа младшей сестры. 

Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в целом. 

Изучение распорядка, корпоративной культуры, связей и  роли 

предприятия  для местного сообщества. 

В городе Петропавловск на улице Брусиловского 20 самостоятельно 

функционирует организация, изготавливающая бутылки и производящая 

розлив различных напитков, таких как квас, лимонад и вода. 

        Работники на данном предприятии работают по графику, согласно 

штатного расписания, ведутся дневники посещений, календарные планы, 

отчеты.   

Директор производит контроль качества производимых бутылок и 

напитков, занимается оформлением документов. В конце месяца все 

работники отчитываются о проделанной работе.  

     В помещении есть несколько комнат для каждого этапа производства. 

Таким образом, всего на данном предприятии помещение разделено на 7 

этапов. 

   Данная организация по изготовлению различных напитков 

сотрудничает с сетью магазинов «Семейный», поэтому большая часть 

произведённых изделий продаётся именно в этих магазинах.  

http://studynote.ru/studgid/studylife/rasporyadok_dnya_studenta_sovety_i_pravila/


 

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные 

обязанности и т.д.) 

Директором ТОО «ЭКО-НАН» является Кравченко Валерий 

Николаевич. В его должностные обязанности входит осуществлять общее 

руководство работой производства. Осуществлять контроль качества 

произведённых бутылок и напитков. Организовать текущее и 

перспективное планирование деятельности предприятия, контролировать 

его выполнение. Отслеживание потребностей тех или иных изделий на 

рынке. Определять объем работы рабочих отделения в соответствии со 

стандартом изготовления напитков и бутылок. Проводить регулярный 

контроль над объемом и качеством производимых изделий, 

эффективностью работы сотрудников предприятия. Проводить анализ и 

прогнозирование работы, принимать меры по улучшению деятельности 

предприятия. Принимать участие в решении вопросов сотрудничества 

производства с различными магазинами. Обеспечивать внедрение новых и 

совершенствование существующих форм и методов работы, направленных 

на дальнейшее повышение эффективности изготовления производимых 

напитков. Обеспечивать контроль за ведением специалистами предприятия 

установленной документации. Организовать обучение, обмен опытом, 

повышение квалификации работников производства. Способствовать 

развитию трудовой мотивации, инициативы и активности сотрудников. 

Обеспечивать рациональное использование бюджетных средств, а также 

средств, поступающих из других источников финансирования и т.д.     

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, 

фото, видеоматериалы) 



 

Для прохождения практики «Возьми ребёнка на работу» 15 июня 

2020 года я пошла на работу к крёстному 

моей младшей сестры, он же- лучший друг 

нашей семьи – Кравченко Валерию 

Николаевичу. Он работает директором 

производства бутылок и разлива различных 

напитков. Валерий Николаевич осуществляет 

общее руководство работой производства.. Также он организует работу 

отдельных этапов производства и контролирует его выполнение, проводит 

анализ работы и принимает меры по улучшению деятельности 

предприятия. Ежемесячно ведет мониторинг выполнения плана по 

производству различных напитков, таких как вода, квас и лимонад.  

 Рабочий день начинается в 9:00 и 

заканчивается в 18:00. Целый день я помогала 

Валерию Николаевичу: контролировала 

производство, изготавливала бутылки, производила 

контроль над качеством бутылок, клеила этикетки 

на готовые бутылки с напитками, и так далее. 

Директор производства рассказывал, как правильно 

проверять бутылки на наличие брака, 

изготавливать бутылки, а так же как 

правильно разливать напитки. Я 

наблюдала за работой сотрудников 

данного производства, вела фотоотчет на 

протяжении всех дней и делала для себя 

заметки и выводы.  



 

 В конце каждого дня я очень 

уставала, но мне понравился этот  опыт. У 

крёстного моей сестры разнообразная, 

интересная, серьезная и ответственная 

работа. Теперь я понимаю, что нужно быть 

очень внимательным, чтобы 

работать в этой сфере. У Валерия 

Николаевича на работе много коллег и 

друзей, которые помогают ему, а он, в свою 

очередь создаёт рабочие места. 

 Я считаю, что друг моих родителей занимается очень важным делом. 

Его производство необходимо во все времена, ведь многие из нас 

покупают в магазинах различные напитки, которые в свою очередь 

производятся на предприятиях, как это. В данный момент напитки 

производимые ТОО «ЭКО-НАН» пользуются большим спросом, и из-за 

этого, сейчас стоит вопрос о расширении производства под руководством 

Валерия Николаевича. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения однодневной практики 

«Возьми ребёнка на работу» 

ученика (цы) _7_ «_F_» класса 

 

Омарова Аружан 

(ФИ учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа   

химико-биологического направления  г. Петропавловск 



 

1. Место прохождения практики - Северо-Казахстанская область, район 

Магжана Жумабаева, село Полудино  

(область, район, село) 

2. Сроки прохождения практики 

«___23____»_____июля__________________2020 

3. У кого из родственников проходил данную практику? (ФИО) 

Омаров Акажан Алимович________________________________ 

4. Каковы родственные отношения? 

_Родитель__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Фотографии:  



 

 

 
 

Знакомство с особенностями работы фирмы, коллектива, в целом. Изучение 

распорядка, корпоративной культуры, связей и роли предприятия для местного 

сообщества. 

В Полудинском сельском округе работает оператор почтовой связи 

РК АО «КазПочта». АО «КазПочта» представляет в себе электронные, 

финансовые и почтовые услуги.  

На АО «КазПочта» села Полудино выполняют свои обязанности 3 

работников – начальник ОПС, почтальон и работник по договору. 

Работники работают по графику, четко следуя инструкциям и соблюдая 

санитарно-эпидемиологических правила во время работы. Начальником 

ОПС проводится контроль и проверка за работой сотрудников и качества 

его выполнения. Во время выполнения работы показывают свою 

согласованность. 

АО «КазПочта» это организация, которая имеет огромную роль в 

наше время, потому что именно через почту проходят все платежи и 

выплаты. Большинство людей пользуются услугами почты, так как 

«КазПочта» является удобным сервисом.  

Изучение работы ментора (профессия, специальность, должностные обязанности и 

т.д.) 
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Начальником ОПС Полудино АО «Казпочта» является Омаров 

Акажан Алимович. В его должностные обязанности входит осуществлять 

приемы денежных средств, открытие счетов, погашение кредитов, выдача 

посылок, пособий и пенсий.  Обеспечивать необходимую информацию, а 

также материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности 

начальника отделения почтовой связи. Организовывать работу по учету 

движения денежных средств в отделении почтовой связи. Определять 

сумму денежной выручки и сравнение ее с фактическим наличием денег в 

кассе на основании показаний контрольных счетчиков.  Проводить 

регулярный контроль за правильностью осуществления почтово-кассовых 

операций, не забывая о эффективности работы сотрудников Казпочты. 

Проводить анализ и прогнозирование работы, принимать меры по 

улучшению деятельности отделения. Осуществлять взаимодействие в 

вопросах социального обслуживания клиентов отделения с 

территориальными органами и учреждениями здравоохранения, 

образования, благотворительными и религиозными объединениями. Несет 

ответственность за своевременное и качественное составление отчетов, 

достоверность статистических данных, правильное ведение кассовых 

операций. Организовать работу по оказанию консультативной помощи 

населению, в том числе по оформлению документов нуждающимся лицам. 

Принимать участие в решении вопросов опеки, попечительства. 

Обеспечивать внедрение новых и совершенствование существующих 

организационных форм и методов работы, направленных на дальнейшее 

повышение эффективности оказания специальных социальных услуг 

населению. Обеспечивает своевременную доставку почты, пенсий и 

денежных пособий адресатам 



 

Подведение итогов, написание отчета о пройденной практике (в 

соответствие с требованиями рефлексивного дневника: презентации, фото, 

видеоматериалы) 

Для прохождения практики «Возьми ребёнка на работу» 23 июля 

2020 года я пошла на работу к моему папе – Омарову Акажан Алимовичу. 

Он работает начальником ОПС Полудино АО «КазПочта».  

Мой папа выполняет весь спектор почтовых услуг по приему писем 

и посылок заказной корреспонденции агентских услуг по выдаче кредитов, 

прием денежных средств, счет погашения кредитов банков партнеров. 

Прием коммунальных платежей, выдача пенсий и пособий, оформление 

счетов и тому подобное входит в обязанности моего папы. Также он 

организует работу отделения по доставке писем, посылок и газет, 

контролирует работу почтальонов. Ежемесячно проводит анализ работы и 

принимает меры по улучшению деятельности отделения. Консультирует 

население о новых услугах АО «КазПочты».  

 Рабочий день начинается в 9:00 и заканчивается в 18:00. На 

протяжении дня я помогала папе с выдачей посылок и писем. Остальную 

работу папа выполнял сам, так как следовало быть внимательным. 

Изначально было сложно проходить практику, но с помощью папы я 

смогла научиться правильно выдавать посылки. В конце дня я устала, но 

мне понравилось выполнять данную работу. Я знаю, что нужно быть очень 

внимательным, чтобы работать в этой сфере. У папы на работе есть 

коллеги, которые оказывают ему помощь в нужный момент. 

 Я считаю, что работа папы очень важная, потому что именно через 

КазПочту выполняются все коммунальные платежи, передача посылок и 

так далее. Я думаю, что это хороший опыт в данной сфере. 



 

 

 

 

 

 

 

 Күнделік 

Құсайын Олжас 

9 «A» сынып оқушысы 

«Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту 

 

Практиканы өту орны(мекенжайы): СҚО, Есіл ауданы, Явленка селосы, 

Ленина 20 көшесі  

Кәсіпорынның атауы: «Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы 

әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» КММ 
 

Ментордың аты-жөні: Кусаинова Г. М.  

 
 

 

 

____________________________                                            _________________________ 

(ментордың қолы)                                                                          (оқушының қолы) 

 

«___» __________ 2020 ж                                                          «___» __________ 2020 ж 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 
 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның 

байланысын, ролін, корпоративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу. 

Бүгінгі таңда жаңа Қазақстанның дамуының негізгі бағыттарының 

бірі - заманауи әлеуметтік саясат, оның ішінде әлеуметтік осал топтардың 

өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі шараларды іске асыру болып. 

Бөлімнің негізгі міндеттері: Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданының 

аумағында әлеуметтік-еңбек қатынастары, жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру. Біздің облыста белсенді жұмыспен қамту саясатын 

қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік бағдарламалар сәтті жүзеге 

асырылуда.  

 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және 

т.б.) 

Менің анам жұмыспен қамту секторының меңгерушісі болып 

табылады.  

Оның міндеттеріне: 

- әлеуметтік серіктестік жөніндегі жұмыс комиссиясының хатшысы болып 

табылады, комиссияға материалдар дайындайды және есеп береді; 

- кәсіпорындар мен ұйымдарға келісімдер мен ұжымдық келісімдерді 

жасақтауда практикалық көмек көрсетеді; 

- жұмыспен қамтудың аймақтық бағдарламаларын, орта мерзімді 

жоспарларын және оларды іске асыруды әзірлейді; 

- жұмыссыз азаматтарды тіркеу және тіркеу, жұмысқа орналасу, оларға 

анықтама беру; 



 

- «Еңбек нарығы», «босатылған жұмысшылар» ақпараттық жүйелерін 

жүргізу; 

- жалақы мониторингін жүргізу; 

- Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы» заңын 

сақтау және бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша азаматтарға 

кеңес беру; 

- жұмыссыздармен оқу туралы келісім-шарттар жасасу, оқуға жолдама 

беру, оқу кезінде сабаққа қатысу; 

- оқу орындарымен жұмыс жасау, оларға прейскурант, кесте, оқуға түсу 

және бітіру туралы бұйрықтар беру; 

- мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттеріне сәйкес 

мемлекеттік қызметтерді ұсынады және т.б 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия 

мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, 

логикалық, аналитикалық қорытынды енеді. 

Мен практиканы өтіп бастаған кезде 42500 теңге соммасында әлеуметтік 

жәрдемақы беріле бастады. Сонда барлық Есіл ауданының шаруа 

қожалықтары мен жеке кәсіпкерлердің берген өтініштерін қарастырдық. 

Ол өте ұзақ, қиын және мұқияттылықты қажет ететін жұмыс болып 

шықты. Жалпы менің 5 күнім осы жұмыспен байланысты болды. 

 

1-2 күн 

Анамның жұмысы сағат тоғызда басталып, сағат алты жарымға дейін 

болады. Осы уақыт арасында түскі үзіліс бар. Бірінші күні көп адам келіп, 

өзінің өтініштерін жазды. Оның алдында олар онлайн түрінде өтініш 

берген екен. Сонда біз оларға кеңес бердік және дұрыс толтыруын 



 

қадағаладық. Содан кейін қайта компьютер арқылы жаңа документ басып 

шығардық, ол бастықтардың кеңесінде жәрдемақы берілуін немесе 

берілмеуін шешіледі.  

3 күн  

Аудан адамдары алғашқы күндеріне келе алмай онлайн түрінде жіберген. 

Біз олардың шалған қоңырауларын алып, түсіндірдік. Содан кейін келісім 

бермеген адамдарына қоңырау шалып, олар неге жәрдемақы алмайтынның 

айтқанбыз. Жалпы алғашқы күндері секілді адамдары келген, бірақ онша 

көп емес 

 

4-5 күн 

Осы күндері адамдар жеке сұрақтары бойынша жауап бердік, өтініш 

берген адамдарды базаға жаздық, онлайн түрге алмастырдық.  

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе 

түрінде есеп беру (рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, 

видеоматериалдар)  

Мен «Ата-ананың жұмысында бір күн» практикасын анамның 

жұмысында өткен болатынмын. Басында тәжірибемді Нұр-Сұлтан 

қаласында ағамның жұмысында өткізгім келген, бірақ пандемия өз 

түзетулерін жасады. Бірақ осыған менің көңілім түспеді, себебі алдағы 

практиканы үлкен қызығушылығымен өттім.  

 Жалпы мен алғашқы бес күн жұмысқа барып, ал келесі бес күн 

рефлексия жаздым. Бес күн мен «Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы 

әкімдігінің жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 

Коммуналдық мемлекет мекемесіне барып отырған болатынмын. Бұрын 

мен анамның жұмысында болғанмын және осында жұмыс істейтін 

адамдарының көбісімен таныспын. Сол себептен мен оңай коллективпен 

тіл табысып, тез арада жұмысқа кірісе алдым. Жалпы шілде айының 



 

соңында пандемияға байланысты өз негізгі табысын жоғалтқан адамдарға 

үшінші рет 42500 теңге соммасында жәрдемақы берілетін болады. Мен осы 

уақыт аралығында өз тәжірибемді өте бастаған болатынмын. Алғашқы 

күнде көптеген адамдар арнайы документті толтырып, өз өтініштерін 

білдірді. Мен анам екеуміз келген адамдарға бланкты толтыруға 

көмектестік. Оның алдында сол адамдар онлайн түрінде олар мемлекет 

тарапынан көмек қажет екенін жазған немесе бұрын олар 42500 теңге алса, 

оларға SMS хабарлама арқылы олар қайта жәрдемақы алу қажет пе деген 

хабарлама келеді. Егер олар өтініш бере алмаса, біз тағы да оларға кеңес 

береміз. Келген адам саны өте көп болды. Басында мен тек сырттан қарап 

жүрген едім, бірақ барлығын түсінгеннен кейін өзім де жұмысқа 

қосылдым. Оған қоса, мен басшылыққа берілетін өтініштерін саралап, 

базаға енгізіп отырғанмын. Әрине де бәрі оңай болған жоқ, көптеген 

қателіктерді жасадым. Олардың көбі мұқияттылық пен ұқыптылықтың 

жетіспеушілігінен болды. Осыдан басқасы кейбір ай сайын қайталанатын 

жұмыс та болды. Мысалы, азаматтарды жұмысқа орналастыру және т.б. 

 Қорытындылай келе, жұмыста өткізген 5 күн тез, әрі оқиғалар мен 

эмоцияларға толы болды. Мен үшін ол пайдалы, әрі мазмұнды болды. 

Адамдардың қандай қиын жағдайда болуын да, өз табысын жоғалтпаса да 

оңай ақша алуды көздеген адамдар да болды. Меніңше, бұл тәжірибе мен 

үшін пайдалы, әрі мазмұнды болғандығы анық.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнделік 
«10с» сынып оқушысы 

 

Жалкубай Диана 

«Ата-ана жұмысындағы 10 күн» әлеуметтік тәжірибесі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 
 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

 

 

 

 

Мақсаты : 

• Оқушылардың елдің өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейту 

• оқушылардың әлеуметтік белсен-ділігін және азаматтық жауапкер-

шілігін арттыру 

• Оқушылардың  ғылыми-зерттеу дағ-дыларын, рухани және шығарма-

шылық қасиеттерін дамыту 

 

Оқушылардың күнделіктерін толтырудың негізгі сұрақтары: 

1. Менің қызметім қандай? 

Мұғалім 

2. Тәжірибе қай жерде өтеді (орын, ұйым)? 

Солтүстік Қазақстан олблысы Есіл ауданы Горное негізгі мектебі 

3. Тағы кім қатысады? 

оқушылар 

 

4. Кез келген мәселе? Қандай? 

Еліміздегі пандемияға байланысты шұғыл карантинің жариялануы 

5. Оқушы проблемаларды қалай шешеді? 

Қашықтықтан жұмыс жасау әдісіне ауысу 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша 

кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және 

жұмыс тәртібін зерттеу. 

Шұғыл карантинің енгізілуіне байланысты оқушылар қашықтақтан 

оқытуға көшкен болатын. Біз кдерегі мен туындаған мәсеолелерге 

қарамастан оқушыларға сапалы білім мен дағдыларды беруді алға мақсат 

етіп қойдық. Оқушылар уақытының көп мөлшерін үйде өткізгендіктен, 

уақытты тиімді пайдалану мақсатында оларға сабақ тақырыптарынан тыс 

қосымша тапсырмалар берілген болатын. Себебі, мұғалімдердің басты 

мақсаты оқушыларға сапалы ілім беріп қана қоймай, оларды болашақ 

өмірге тәрбиелеу 



 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері 

және т.б.) 

Мустафина Жанар Калиаскаровна Горное негізгі мектебі қабыр,асында 6 

жыл көлемінде ұстаздфқ етіп келе жатыр.  

 Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу. Рефлексия 

мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, 

логикалық, аналитикалық қорытынды енеді 

1 күн 

Тәжірибенің алғашқы күні оқушылар аналарымен бірге өздерінің сүйікті 

тіскебасарларын дайындап, мұғалімдерге WhatsApp әлеуметтік желісі 

арқылы өздерінің жұмыс барыстарын және нәтижелерін жіберді.   

 



 

 

2 күн 

Екінші күні оқушылар қолдарына қылқаламдарын алып,армандары мен 

ойларына ерік беріп, әртүрлі көздің жауын алатын суреттерді салып, 

мұғалімдерге WhatsApp әлеуметтік  желісі арқылы өздерінің жұмыс 

барыстарын және нәтижелерін жіберді. 

 

3 күн 

үшінші күні оқушылар математика пәнінен дағдыларын жақсарту 

мақсатында ең танымал үстел ойыны-шахмат ойнап, мұғалімдерге 

WhatsApp әлеуметтік  желісі арқылы өздерінің жұмыс барыстарын жіберді. 



 

 

 

 

4 күн 

Тәжірибенің төртінші күні оқушылар әдеттегідей үй жинап, аналарына 

қолғабыс етті.  



 

  

 

 

 

 

 

 

5 күн 

Тәжірибенің бесінші күні ұлттық бірлік күні болғандықтан, әрбір оқушы 

өздері қалаған ұлттың дәстүрлі тағамын дайындап, ұлттық киімін киіп, 

онлайн түрде мерекені атап өтті.  



 

  

6 күн 

Кітап білім бұлағы деп айтпақшы, карантин уақытында оқушылар кітапты 

жандарына серік етіп, өз білімдерін толықтыра түсті 

 

  

 

7 күн 

Тәжірибенің жетінші күнінде оқушылар қолөнер бұйымдарын жасап, 

аналарынан тоқу, маржандардан әртүрлі көздің жауын алатын гүлдерді 

жасап үйренді. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 күн 

Оқушылар карантинге қарамастан спортты ұмытпады. Әрбір роқушы 

өзінің үйінде спортпен айналысып, денелерін шынықтыра түсті. 

 



 

  
 

9 күн  

Тәжірибеің тоғызыншы күні Отан қорғаушылар күні болғандықтан, ұлдар 

қауымы қыздардың атынан ән шашу мен әсерлі өлең шумақтарын қабыл 

алды.,  

 



 

  
10 күн 

Тәжірибенің соңғы күнінде оқушылар үй жануарларына көңіл бөліп, 

олармен фотоға түсіп, мұғалімдерге жіберді.  

  
 

Жасалған тәжірибеге қорытынды: мен үшін осы тәжірибе ерекше 

болды. Тәжірибені өту барысында мен көптеген мәселерді мұғалімдермен 

шешіп, карантинге қарамастан оқушыларға сапалы білім бере алдық деп 

ойлаймын. 

 



 
  

 

 

 

 

«9» А сынып оқушысы 

Жамбул Анелия 

«Ата-ана жұмысындағы он күн» практикасын өту 

Күнделігі 

 

Практиканы өту орны(мекенжайы)  ул Нурсултана Назарбаева 216/А 

Кәсіпорынның атауы   «Мунай Трейд Сервис Норд» ЖШС 

Ментордың аты-жөні   Бегалин Нуржан Жамбулович 

 

 

                                                                                          
(ментордың қолы)                                                                                      (оқушының қолы) 

 

«01» шілде 2020 ж                                                                        «01» тамыз 2020 ж 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 
 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның 

байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу. 

 

«Мунай Трейд Сервис Норд» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

2005 жылы Қазақстан Республикасының Петропавл қаласында 

ұйымдастырылды. Осы жылдар арасында ЖШС-да майлау 

материалдарымен жұмыс жасауда мол тәжірибе жинақталды. Осының 

нәтижесінде ЖШС әлемдік техника өндірушілердің талаптарына сай 

келетін үздік Мотор майлары мен майлағыштарды (Mobil, Mitasu, Motul, 

Bardahl, Castrol, BP, Petro-Canada, Газпромнефть, OEM-OIL) таңдай алды.  

Mobil Сервис " компаниясының миссиясы": 

«Біз тұрақты дамып келе жатқан компаниямыз. Біз сенімді жеткізуші 

және серіктес боламыз. Команданың кәсібилігі және клиенттерге 

бағдарлану - біздің басты басымдықтарымыз. Біз тек сапалы және 

тексерілген-жергілікті пайдалану жағдайында техниканы - өнімді 

ұсынамыз». 

Компания штатына майлау материалдарын қолдану және пайдалану 

бойынша дұрыс таңдауға және нақты ұсыныстар жасауға дайын 

техникалық мамандар, сондай-ақ логистика бөлімі кіреді, Қазақстанның 

кез келген жеріне уақтылы жеткізуді ұйымдастырады. ЖШС 

зертханасында кәсіби жабдықта пайдаланылған майға спектрлік талдау 

жасауға болады, бұл өз кезегінде мыналарды анықтай алады: майлау 

материалдары қолданылатын қозғалтқыштың немесе кез-келген басқа 

қондырғының жағдайы, майлардың дұрыс және ұзақ жұмыс істеуі. ЖШС-

ның клиенттеріне көптеген өнеркәсіптік, қайта өңдеу, құрылыс, жол 

компаниялары кіреді. Петропавл қаласында майларды жедел ауыстырудың 



 

2 сервисі бар. ДВС, АКПП-100%, ГУР, 100% салқындатқыш сұйықтықтағы 

майларды ауыстыру. Май Mobil, Esso, Castrol. Toyota T-IV, Toyota ATF-

WS, Honda ATF-Z1, Mitsubishi SP-III, MB 236.10, Subaru ATF. ДВС, АКПП 

үшін сүзгілердің кең ассортименті 

Ментор жұмысын зерттеу (кәсібі, мамандығы, қызметтік міндеттері және 

т.б.) 

 

Менің әкем «Мунай Трейд Сервис Норд» Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің қойма меңгерушісі болып жұмыс істейді.  

Оның басты мақсаттары: 

1) Серіктестіктің қоймасында тауарлық-материалдық құндылықтардың, 

материалдар мен жабдықтар қорларының болуын және сақталуын, 

олардың бар болуын бухгалтерлік есепке сәйкес келуін қамтамасыз 

ету, қойма бойынша қаржылық есептілікті жүзеге асыру, қоймалық 

есеп пен есептілікті жүргізудің халықаралық стандарттарға, 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп стандарттарына 

сәйкес келуі. 

Қойма меңгерушісі бас бухгалтердің келісімі бойынша серіктестіктің бас 

директорының бұйрығымен қызметке тағайындалады және қызметтен 

босатылады. Өз жұмысында қойма меңгерушісі тікелей бас бухгалтерге 

есеп береді.  

Бухгалтерияға жүктелген міндеттерге сәйкес қойма меңгерушісі: 

1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, серіктестік  

2) жарғысына, өз өкілеттіктері шегінде шығарылған бұйрықтарға, 

өкімдерге, нұсқаулар мен тапсырмаларға, осы лауазымдық нұсқаулыққа 

сәйкес өзінің еңбек міндеттерін адал, уақтылы және сапалы орындауға; 



 

3) Тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдауды, сақтауды 

және босатуды жүзеге асыру, қойма алаңдарын неғұрлым ұтымды 

пайдалануды ескере отырып, оларды орналастыруды қамтамасыз ету, 

қажетті материалдарды, мүкәммалды және т. б. іздеуді жеңілдету және 

жеделдетуге; 
4) Қоймаланатын тауар-материалдық құндылықтардың сақталуын, 

сақтау режимдерін, кіріс-шығыс құжаттарын ресімдеу және тапсыру 

қағидаларын сақтауды қамтамасыз етуге; Өртке қарсы құралдардың 

болуын және жарамдылығын, қоймадағы үй-жайлардың, жабдықтар мен 

Мүкәммалдың жай-күйін бақылау және олардың уақтылы жөнделуін 

қамтамасыз етуге; Еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, ережелер мен 

нұсқаулықтарды сақтай отырып, қоймада тиеу-түсіру жұмыстарын 

жүргізуді ұйымдастыру. Жүк тиеу деректемелерін жинауды, сақтауды 

және жеткізушілерге уақтылы қайтаруды қамтамасыз ету. Тауарлық-

материалдық құндылықтарды, қорларды түгендеуге қатысуға; 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 қатысуға міндетті 

Практикада болған әр күннің соңында рефлексия жазу.Рефлексия 

мазмұнына тәуелсіздік, ақпаратты шынайы жеткізу, жүйелілік, дәлел, 

логикалық, аналитикалық қорытынды енеді. 

 

1күн 

 

Елдегі жағдайға байланысты осы жазғы практика үйде дистанционды 

түрде өткендіктен, бірінші күні мен әкемнің лауазымдық міндеттерімен 



 

толығырақ танысқым келді. Лауазымдық нұсқаулықты оқып, келесі 

міндеттер жайлы ақпарат жинадым. Бухгалтерияға жүктелген міндеттерге 

сәйкес қойма меңгерушісі: 

• Қойма есебінің деректер базасын және тауарлық-материалдық 

құндылықтардың болуы туралы ақпаратты қалыптастыру, жүргізу және 

сақтау бойынша жұмыстарды орындау, деректерді өңдеу кезінде 

пайдаланылатын анықтамалық және нормативтік ақпаратқа өзгерістер 

енгізуге; 

• Лауазымдық міндеттеріне сәйкес Серіктестік берген құқықтар 

шегінде өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға; 

• Серіктестік белгілеген ішкі еңбек тәртібін орындау және еңбек 

тәртібін сақтауға; 

• Серіктестіктің еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өндірістік 

санитария ережелерінің талаптарын сақтауға; 

• Лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін өзінің кәсіби 

деңгейі мен біліктілігін үнемі арттырып отыруға; 

• Өз құзыреті шегінде басқа да жұмыстарды және бас бухгалтердің, 

серіктестік басшылығының тапсырмаларын орындауға; 

• Белгіленген тәртіппен жұмыстан босатылған кезде істерді, 

бастапқы құжаттарды серіктестіктің бас бухгалтеріне тапсыруға міндетті.  
Қорытындылай келе, мен бүгін әкемнің мамандығы мен атқаратын 

қызметімен жақсырақ танысып, алдағы жұмыстың мақсатын анықтай 

алдым.  

 

2күн 

Бүгін мен әкемнің мамандығының біліктілік деңгейіне қойылатын 

талаптарын 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; қойма шаруашылығын ұйымдастыру мәселелері бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдарын; тауарлық-материалдық 

құндылықтарды сақтауға арналған стандарттар мен техникалық 

шарттарын; тауар-материалдық құндылықтардың түрлерін, өлшемдерін, 

маркаларын, сорттылығы және басқа да сапалық сипаттамаларын және 

олардың шығыс нормаларын; тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыруын; 

тауар-материалдық құндылықтарды сақтау және қоймалау қағидалары мен 

тәртібін, оларды есепке алу жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарын; 

жүктерді тасымалдау және сақтауын, қойма үй-жайлары мен жабдықтарды 

жалға алу шарттарының талаптарын; көрсетілген қызметшілер мен 

орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу тәртібін; есептеу техникасы, 

коммуникация және байланыс құралдарын пайдалану қағидаларын; 

экономика, өндірісті, еңбекті ұйымдастыру және басқару негіздерін; еңбек 

заңнамасының негіздерін; еңбекті қорғау қағидалары мен нормаларын 

білуі болу тиіс.  

Қорытындылай келе, бүгін мен осы талаптарды зерттеп, әкемнің 

жұмысы оңай емес екеніне көзім жетті. 
 

3күн 

Бүгін мен жұмыскердің құқықтары мен жауапкершілігімен танысып, 

толығырақ зерттедім. Қойма меңгерушісі: 

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

азаматтарға Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепілдік 

берілетін құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға; 



 

• Лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті ақпарат пен 

материалдарды белгіленген тәртіппен алуға; 

• Еңбекті, денсаулықты, қауіпсіздікті және өнімділігі жоғары жұмыс 

үшін қажетті еңбек жағдайларын қорғауға; 

• Лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін біліктілігін 

арттыруға, біліктілігі мен қабілетін ескере отырып, жұмыс бойынша 

жоғарылатуға, Еңбек міндеттерін адал атқаруға; 

• Негізсіз айыптаулар болған кезде қызметтік тергеу жүргізуді талап 

етуге; 

• Өз өкілеттігі шегінде мәселелерді қарауға қатысу және олар 

бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы. 

Қойма меңгерушісі: 

• Толық материалдық жауапкершілік туралы шартқа немесе 

біржолғы құжаттарға сәйкес есепке алынған мүліктің, тауарлық-

материалдық құндылықтардың және қорлардың сақталуын қамтамасыз 

етпегені үшін толық материалдық жауапкершілік үшін; 

• Өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерді орындамағаны және 

тиісінше орындамағаны, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны, 

еңбек тәртібін бұзғаны үшін, сондай-ақ жеке еңбек шартында, осы 

лауазымдық нұсқаулықта белгіленген міндеттерді сақтамағаны үшін; 

• Пайдалануға немесе есеп беруге берілген мүліктің бүлінгені 

немесе жоғалғаны үшін, жұмыс уақытын ұтымсыз пайдаланғаны үшін, 

серіктестікте белгіленген ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін, серіктестік 

қызметіне байланысты құпиялылық шарттарын бұзғаны үшін, қауіпсіздік 

техникасын бұзғаны үшін, өндірістік санитарияны, өрт қауіпсіздігін, 

еңбекті қорғау ережелерін сақтамағаны үшін жауапты. 

 

 



 

4күн 

Бүгін мен әр күні атқарылатын жұмыс кестесі мен тәртібін зерттедім. 

Біріншіден, таңғы сағат 8:00-де қоймаға келу керек. Содан кейін 

компьютерді қосып, 1С ЖК және ЖШС бағдарламаларын іске қосамыз: 

1. Біріншіден, біз IP-дегі шот-фактураларды басып шығарамыз, 

барлық шот-фактураларды 4 данада басып шығарамыз, шот-фактураларды 

басып шығармас бұрын, біз алдыңғы шот-фактуралардың мәртебесін 

тексереміз, барлығы мәртебемен қабылдануы керек, Ip-тегі соңғы шот-

фактураны қарап шығамыз, тауарды қайта басып шығару және жинау 

болмауы үшін дәптерге соңғы шот-фактураның жазбасын қараймыз. 

2. Содан кейін біз тауарларды сату туралы шот-фактураларды басып 

шығарамыз, сонымен қатар күндер бойынша тексереміз, соңғы шот-

фактураны тігеміз, содан соң ЖК тауарларын сату туралы шот-

фактураларды басып шығарамыз, барлық шот-фактуралар 3 данада басып 

шығарылады. 
3. Осыдан кейін ЖШС бағдарламасын ашып, шот-фактураларды 

басып шығарамыз. 
4. Тауарларды қайта басып шығару және жинау болмас үшін, басып 

шығармас бұрын, дәптерге сәйкес соңғы жазбаларды, сондай-ақ сату 

мәртебесін тексереміз. 
Осыдан кейін тауарларды жинауға кірісеміз: 

1. Алдымен біз ЖКМ үшін тауарларды жинаймыз. Тауар жинап, 

жүргізуші оны тексереді, жүкқұжаттардың нөмірін дәптерге жазып, 

барлық жүкқұжаттарға қол қоямызда жібереміз. Уақытты  

2. үнемдеу үшін жүргізуші тексеріп жатқанда нөмірлерді қайта 

жазуға, қол қоюға және мөр қоюға болады. 

3. IP сату бойынша жүкқұжаттарды жинауды бастаймыз, сондай-ақ 

жинауға және жөнелтуге болады. 



 

4. Күні бойы біз бағдарламаларды ашып, IP және ЖШС 

бағдарламасында жөнелту мәртебесі бар жүкқұжаттар бар-жоғын 

тексереміз, егер бар болса, басып шығарамыз және шығарам 
 

5күн 

Соңғы жұмыс күні, яғни, бүгін, мен жеткізушілерден тауарды қабылдау 

процессімен таныстым: 

1. Тауарларды түсіріп, түрлері бойынша орналастырамыз, ақаулы 

тауарлар болмауы үшін тауарлардың сапасын тексереміз, егер ақау болса, 

қоңырау шалып, менеджерге есеп береміз. Егер ақау шамалы болса және 

оны жоюға, герметизациялауға және сатуға болатын болса, тауарларды 

қоймаға қабылдаймыз, егер тауарларды сату мүмкін болмаса, онда қоймаға 

қабылдамаймыз. 

2. Шот-фактурадағы шот-фактуралардың болуын, шот-фактурадағы 

саны туралы мәліметтерді тексереміз, нақты қол жетімділікпен 

салыстырамыз, мұқият тексереміз, асықпаймыз, алшақтық болған 

жағдайда менеджерге хабарласамыз және сәйкессіздіктер бар деп айтамыз, 

менеджер сатып алудағы тауарлардың нақты саны үшін соманы түзетуі 

керек. 
3. Жеткізілген тауардың жүкқұжаттары басқа таспамен немесе 

жазумен желімделген қораптарда болуы мүмкін. 
4. Егер тауар құжаттарсыз келіп түссе, менеджерге қоңырау 

шалыңыз, менеджер жасауы керек компьютерде сатып алу туралы есеп 

береміз және қабылдаймыз. 
Қорытындылай келе, қойма меңгерушісі жауапкершілігі мол адам болуы 

керек. 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша 300-400 сөзді қамтитын эссе 

түрінде есеп беру(рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, 

видеоматериалдар) 



 

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 құштарлығы 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.   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Күнделік 

«7 С » сынып оқушысы 

 

Жангельдиева Томиристің  

«Ата-ана жұмысындағы бір күн» әлеуметтік тәжірибесі 

Практиканы өту орны: СҚО, Петропавл қаласы, М. Ауэзов көшесі, 154  

Кәсіпорынның атауы: “Севгражданпроект” ЖШС  

Ментордың аты-жөні: Садуова Асем Бекетовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша 

кәсіпорынның байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және 

жұмыс тәртібін зерттеу.   

“Севгражданпроект” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1939 жылдан 

бастауды алады. Серіктестік тұрғын үй, өнеркәсіптік, ауылшаруашылық 

нысандарын, сумен жабдықтау, канализация, жылу және электр 

энергиясына арналған желілер мен құрылыстарды жобалайды. 81 жыл 

ішінде қала мен облыста көптеген нысандар жобалауға берілді, соның 

ішінде: облыстық драма театрының, қуыршақ театрының, Солтүстік 

Қазақстан университетінің ғимараттары, ондаған кинотеатрлар, клубтар, 

әкімшілік ғимараттар, жүздеген мектептер, ауруханалар, емханалар, көп 

қабатты тұрғын үйлер, «Қызылжар» мешіті.  

Қазіргі кезде компанияда 50-ден астам маман жұмыс істеп жатыр. 

Олардың жұмыс күні 9:00-18:00 және оның арасында 12:30-дан бастап 

14:00 дейін түскі асқа үзіліс.  

 

Ментордың жұмысын зерттеу (мамандығы, лауазымдық қызметі және 

т.б.) 

Солтүстік Қазақстан облысындағы, Петропавл қаласындағы 

“Севгражданпроект” ЖШС-гі инженер-эколог.  

Осы жобалардың аясында ол атмосфераға ластаушы заттардың 

шығарындыларын, қалдықтардың пайда болуы мен жойылу көлемін 

есептейді. Болашақта бұл жобалар қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік органдарға бекітуге ұсынылады. Жобаға шығарылған 

шығарындылар нормативтерінің оң қорытындысы болмаса, кәсіпорын 

өндірістік қызметті жүзеге асыруға құқылы емес. Өзінің қызметінің 

сипатына қарай, кейде кәсіпорындарға барып, шығарындылар мен 

қалдықтардың пайда болуының тұрақты көздерін түгендеуге тура келеді. 

Түгендеу кезінде объектердің параметрі анықталады - олардың биіктігі мен 



 

диаметрі, технологиялық жабдықтардың өнімділігі мен жұмыс уақыты 

және т.б. 

 Бұл өте ауыр жұмыс және ол үшін мұқият болу керек, бірақ менің 

анамның айтуынша, оған өзінің мамандығы ұнайды, себебі ол біздің 

қаламыздың және облыстың құрылыс саласына үлес қосады.  

 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру  

(рефлексиялық күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар) 

 

Осы тәжірибені өткен соң мен анамның жұмысымен толығырақ танысып, 

өзім үшін эколог жұмысының маңызың түсіндім. Жалпы қаланың, елдің 

дамуына әрбір мамандық өз үлесін қосады, сондықтан осы тәжіребе мені 

әр адамның еңбегін құрметтеу керек екендігін есіме салды. Тіпті өзім 

анама көмектескен  кезде жасап жатқан ісімнің пайдасын түсіндім.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Менің ойымша, сондай тәжибелер оқушыларға болашақта өз мамандықты 

дұрыс таңдауға көмектеседі, себебі, олар ересек адам сияқты жұмыста бір 

күн өткізіп, жаңа мамандықтар туралы біле алады немесе болашақта 

қандай бағытта дамуға келетінің түсінеді.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Күнделік 

7«С» сынып оқушысы 

 

Серік Диляраның 

«Ата-ана жұмысындағы бір күн» әлеуметтік тәжірибесі 

 

 

Практика өту орны:СҚО, Қызылжар ауданы,Бескөл ауылы,Иниститут 

көшесі,1В. 

 Кәсіп орын атауы: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы, коммерцияляқ емес акционерлік қоғамының СҚО 

филиалының,Қызылжар аудынының  тіркеу және жер кадастры бөлімі. 

Тәжірибеден өту мерзімі: 11.08.2020 жыл. 

Ментордың аты-жөні: Сексенбаева Аида Ильмановна 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қаласы химия-биология бағытындағы 

 Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 



 

 

Мақсаты:  

• Оқушылардың елдің өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейту 

• оқушылардың әлеуметтік белсен-ділігін және азаматтық 

жауапкер-шілігін арттыру 

• Оқушылардың  ғылыми-зерттеу дағ-дыларын, рухани және 

шығарма-шылық қасиеттерін дамыту 

 

 

Фирма, ұжым ерекшелігімен толық танысу. Аймақ бойынша кәсіпорынның 

байланысын, ролін, корпаративті мәдениетін және жұмыс тәртібін зерттеу.  

 «Қызылжар аудандық тіркеу және жер кадастры» бөлімі  2006 жылдан 

бастауды алады. Сол кезден бастап адамдар бұл бөлімде өздерінің жері немесе 

мүлкі туралы актіні тіркеу, қайта жазу, мақұлдау, сондай-ақ жер туралы 

мәселелерді шешеді. Мысалы бөлшек сауда кәсіпорнын тіркеу, нотариус 

арқылы тұқым қуалаушылықты тіркеу және бұл сияқты жылжымайтын мүлікті 

тіркеу туралы сұрақтар осында шешіледі. 

  «Қызылжар аудандық тіркеу және жер кадастры » бөлімінде жұмысшылар 

саны көп емес болса да, оған сұраныс аз емес. Бұл анық, себебі адамдар жаңа 

жер мүліктерді сатып алғаннан соң, оны тіркеуді бастайды(Мысалы: жаңа 

үйлер,пәтерлер,дүкендер және т.б). Ал егер жылжымайтын мүлік белгілі бір 

мерзімде тіркелмесе (бұл 6 ай), онда сізге айыппұл салынады, өйткені бәрі 

уақытында тіркелуі керек.Қазіргі уақытта «Қызылжар аудандық тіркеу және 

жер кадастры» бөлімінде 3 «Бас маман-тіркеуші» лауазымды жұмыскерлер 

саны жұмыс істейді. Олардың  жұмыс істеу тәртібі таңертеңгі 9:00-ден кешкі 

18:30-ға дейін жалғасады. 

  

Ментордың жұмысын зерттеу (мамандығы, лауазымдық қызметі және т.б.)  



 

  Солтүстік Қазақстан облысындағы, Қызылжар ауданындағы, Бескөл 

ауылының, «Қызылжар аудандық тіркеу және жер кадастры» бөліміндегі  Бас 

маман-тіркеуші. Бас маман-тіркеуші қызметінде мемлекеттік тіркеуге түсетін 

құжаттардың есебін жүргізе- ді, жүргізілетін тіркеудің кезектілігін бақылайды , 

құқық белгілейтін құжаттарға құқық -тық сараптама жүргізеді.Құқықтық 

кадастрдың тіркеу парағын толтырады, электрон- дық тасығыштарға 

жүргізілген тіркеу туралы деректерді енгізеді, жылжымайтын мүлікке 

құқықтарды тіркеуге қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

қарайды, сондай-ақ айлық.жартыжылдық немесе жылдық есептерді 

дайындайды. 

Қорытынды жасау, өткен практика бойынша есеп беру (рефлексиялық 

күнделікке сай: презентация, фото, видеоматериалдар) 

 «Баланы жұмысқа ал»  атты практика мен үшін өте ақпаратты және қызықты 

болды,себебі мен анамның жұмысы туралы бұл практика дейін,нақты ештене 

білген жоқпын, бірақ бұл практикамен мен анамның рөліне кіріп болғандай, 

оның ауыр жұмысын өзінмен сездім. «Қызылжар аудандық тіркеу және жер 

кадастры» бөліміннің  маңызын түсіндім. Бір қарағанда, анамның жұмысы 

сондай-ақ қарапайым болса да, біздің қоғам үшін ол өте маңызды. 

 Менің ойымша осындай практикалар балаларды өз болашағына кішкене болса 

да  дайындайды. Тәжірибе сізді болашақ мамандық туралы ойлауға мәжбүр 

етеді, ал кейбіреулері болашақта кім болатынын шешеді. Мен үшін бұл 

тәжірибе менің анамның жұмысы туралы пікіріме әсер етті. Мен анамның 

жұмысы қаншалықты маңызды және оңай емес екенін түсіндім. 


