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Кіріспе 

 

Ұсынылып отырған Қазақ тілі. В2 деңгейі. Барлық білім беру 

бағдарламаларына арналған СӨЖ тапсырмалары бойынша  әдістемелік 

нұсқаулық қазақ тілі пәнінің типтік оқу бағдарламасына сәйкес 

құрастырылған.  

Әдістемелік көрсеткішке студенттердің қазақ тілінен (В2) оқу 

материалдарын игеруіне қажетті СӨЖ тапсырмалары енгізілген. Қазақ 

тілінде еркін, жатық сөйлеуге үйрететін/дағдыландыратын шығармашылық, 

танымдық, ізденіске жетелейтін тапсырмалар, топтық жұмыстар берілген.   

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты – студенттің әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын байытып, мемлекеттік тілде, қазақ тілінде, 

жазбаша және ауызша ой-пікірін еркін жеткізе алатын тұлға қалыптастыру. 

Өздік жұмыстарды орындауда қойылатын міндеттер – тілдік, танымдық 

қорын толықтыру, жазбаша сауаттылыққа үйрету, бейнебаян, презентация, 

баяндама, шолу-реферат, эссе, сұхбат жүргізу дағдысын жетілдіру болып 

табылады.  

Өздік жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:  

Өздік жұмыстардың таратылу және қабылдау кестесінде көрсетілген 

мерзім аралығында орындалуы тиіс;  

Мәтіндік құжаттар А4 (210х297 мм) пішіміндегі қағазға компьютерлік 

терілім көмегімен 14 кегльмен, Times New Roman қарпімен орындалады. 

Жұмыстың соңында әдебиеттер, интернет қорларының тізімі және 

сілтемелер берілуі қажет.    
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1 Студенттің № 1 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: «Заң бәрімізді бағындырады». (Шолу-реферат - 5-7 бет) 

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай                                           

Жұмыстың мақсаты: 

• ерте кездегі қазақ халқының дала заңдары туралы ақпарат беру; 

• қазіргі еліміздің конституциясының ерекшеліктерін білу; 

• еліміздің заңдарын құрметтеп, оны орындауға шақыру. 

 

1.1 Реферат 

 

Реферат қалай жазылады? 

 

«Реферат» сөзі латын тілінен шыққан және оны сөзбе-сөз аударатын 

болсақ, ол  «баяндау, хабарлау» деген мағына береді. Іс жүзінде барлық 

сөздіктер бұл сөдің мағынасын бірдей ашады. Реферат - жазбаша түрдегі 

кітаптың мазмұнының, ғылыми мәселелердің, жаттығулардың, ғылыми 

зерттеу нәтижелернің қысқаша мазмұндалуы, белгілі тақырыпқа баяндама, 

әдебиет тізімі мен басқа да көздерге шолу жасайтын белгілі бір тақырыптағы 

баяндама. Реферат жазу бастапқы құжатты мағыналық қысқарту яғни 

компрессия болып табылады. 

Компрессия дегеніміз бұл: 

• негізгісі мен бастысын бөліп көрсету; 

• осы басты мәселені қысқаша баяндау. 

 

Рефератпен жұмыс жасаудың 4 негізгі бағыты көрсетіледі: 

 

1. Рефератпен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері. 

2. Рефераттың құрылымы. 

3. Рефератты ресімдеудегі талаптар. 

4. Рефератты қорғау. 

 

1. Рефератпен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері 

- тақырыпты таңдап онымен танысу; 

- реферат тақырыбы бойынша ақпарат көздерін табу; 

- әдебиеттерді зерттеу; 

- жиналған материалдың жүйелілігі; 

- рефератты жазу. 

Рефератты жазудағы ең басты кезеңнің бірі - тақырыпты таңдау. 

Реферат тақырыбын таңдаған кезде барынша дербестік көрсеткен дұрыс. 

Сіздің қызығушылығыңыз бен икемділігіңізге келетін тақырып таңдалып, 

сол тақырыпқа сай жұмыс жасалғанда, оның нәтижесі әсерлі болады. Алайда, 

сіз  тапсырманы адал орындайтын болсаңыз, әдіскер ұсынған тақырып та 

сізді қанағаттандыра, қызықтыра алады. Реферат сәтті болуы үшін қажетті 
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материалдар мен әдебиттерді іздеп табу керек. Бұл үшін ақпаратты алудың 

негізгі көздерімен - анықтамалық және библиографиялық басылымдармен 

және кітапхананың мерзімдік басылымдарымен - танысқан дұрыс. 

Әдебиеттерді зерттеуді тақырып атауынан бастау керек. Әдебиетті 

зерттеген кезде оларға кейін көңіл аудару үшін негізгі ойлар мен ережелерді, 

дәлелдерді, дәлелдемелерді, тұжырымдамаларды белгілеп алу керек. 

Келтірілген деректер мен маңызды тұжырымдамаларға көңіл бөліңіз, 

ыңғайлы болу үшін оларды карточкаларға жазып қойыңыз. Толық 

библиографиялық басылымды карточкада көрсетуді ұмытпаңыз. Әдебиет 

көздерін зерттеп біткеннен кейін жиналған материалды жүйелеу мен талдау 

жұмысы басталады. Карточкалар мен конспекттерді қарап шығу нәтижесінде 

қажетті мәлімет рефераттың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес жіктеледі. Осы 

кезеңде жұмыстың соңғы жоспары анықталып, материалдың ой салуымен 

жаңа сюжеттер пайда болады. Егжей-тегжейлы жоспар жасау қажет. Сол 

уақытта рефераттың негізгі бөлігінің жалпы құрылымы анықталады. 

Материалды топтастыру - техникалық жұмыс емес. Деректерді 

іріктеудің өзі жұмыс болжамдарын әзірлеуді көздейді. Бұл ретте барлық 

тарау толығымен материалмен қаматамасыз етілмеуі мүмкін. Ол 

карточкаларды тараулар бойынша жіктеген кезде анықталады. Мұндай 

жағдайда дереккөздерді қайтадан қараған немесе рефераттың жалпы 

құрылымын не жеке бөліктерін қарап шыққан дұрыс. Материалды 

жүйелеудің соңғы нәтижесі бір мағыналы қатаң тексерілген тұжырымдама 

жасау болып табылады. 

Рефератты жазу - соңғы кезең болып табылады. Әрбір тармағы 

материалмен қамтамасыз етілген, жақсы ойластырылған жоспар болса, 

реферат жазу қиындық әкелмейді. Рефератты кіріспеден емес, негізгі 

бөлімнен бастап жазған дұрыс. Негізгі бөліммен жұмыс жасау барысында 

ғана әдебиеттер мен дереккөздерді түсінуге болады. Шығармашылық үдерісі 

нәзік әрі дара болып келеді. Барлық авторларға ортақ мынадай ережелер бар: 

- жұмыстың жүйелілігі 

- тиянақтылық 

- асығыстықтың болмауы 

 

1.2 Рефераттың құрылымы 

 

Рефераттың белгілі бір тақырыпты зерттеу нәтижесінің жазбаша 

түрдегі қысқаша баяндауы ретінде белгілі бір құрылымы бар. 

- рефераттың жоспары (бөлімдер мен тармақтарды көрсету керек)  

- кіріспе (тақырыптың өзектілігі, рефераттың жазудың мақсаты) 

- негізгі бөлім 

- қорытынды (нақты, қысқаша 1-2 бет болуы керек) 

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

Кіріспе мен қорытынды негізгі бөлім бойынша жасалған жұмысты 

түсіндіруі керек. 



6 

Кіріспе - рефераттың міндетті және маңызды бөлігі. Ол арқылы 

жасалған жұмыс деңгейін, рефераттың мақсатының түсіндірілуін және оның 

жұмыста қаншалықты дербес екенін анықтауға болады. Кіріспеде дәйекті 

түрде тақырыптың өзектілігі айтылады (дәлелдеу). Не себепті берілген сұрақ 

ғылыми қызығушылық тудыратындығын көрсету және ұсынылатын 

материал мен қазіргі заманның байланысы бар ма екендігін айту. 

Кіріспе құрылымды келесі сөздермен «Реферат кіріспеден, ... тараудан, 

қорытындыдан тұрады. Кіріспеде жұмыстың негізгі идеялары көрсетілген. 1-

ші тарау ... арналады, 2-ші тарауда ... сөз болады. Қорытындыда негізгі 

тұжырымдар көрсетіледі» сипаттаумен аяқталады. 

Негізгі бөлім берілген тақырыпты зерттеуге арналған. Бұл бөліктің 

атауы реферат атауымен аталады. Бұл бөлік ең үлкен болып, жұмыстың 3/2 

бөлігін алуы керек. Барлық тараулар мен тармақшаларда қысқаша әрі нақты 

атау болу керек. Материалды баяндауда қисынды сақтау керек. Рефераттың 

негізгі бөлімінде түрлі дереккөздерінен алынған мәліметтерден басқа 

келтірілген деректерге сүйенетін, яғни жұмысты толық  немесе оның кез 

келген жеке тармақшасын құруға арналған міндет - зерттеме - қорытынды 

формуласын пайдалану арқылы  өзіңіздің пікірлеріңіз бен қисынға 

келтірілген тұжырымдарыңыз болғаны дұрыс. 

Қорытынды негізгі бөлімнен шығып, нақты әрі қысқаша болуы керек.  

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі - тақырыпқа байланысты бүкіл 

әдебиеттердің емес, осы рефератты жазуда пайдаланылған ақпарат 

көздерінің тізімі болып табылады. Оған сілтемеде көрсетілген әдебиеттер де 

кіреді. 

 

1.3 Рефератты ресімдеудегі талаптар 

 

Көлемі 10 беттен кем емес, А4 форматында, шрифті  - 14 Times New 

Roman, интервалы 1,0. 

Титулдық бетте рефераттың тақырыбы мен студенттің мамандығының 

атауы, шифры, аты-жөні, тобы, тексерушінің аты-жөні көрсетілуі тиіс. 

Рефератпен жұмыс жасаған кезде ақпарат көздеріне сілтеме жасап, 

сонымен қоса оларды дұрыс ресімдеу керек. 

Сілтемені: 

- дәйексөздерде; 

- сандарды, деректерді, атауларды көрсеткенде; 

- ұйғарымдарды анықтаған кезде жазу керек. 

Сілтемелер түрлі тәсілдермен ресімделеді. Мысалы: жолма-жол әр 

беттегі келтірілген сандар мен дәйексөздер «1-ден бастап әрі қарай» 

сандармен белгіленеді немесе саны артатын «жұлдызшалармен» белгіленеді, 

мәтіннің төменгі жағындағы әр беттік сілтеме негізгі бөліктен 3-4 см. 



7 

сызықпен бөлінеді, сызықтың астында сілтеменің номері мен 

библиографиялық сипаттама көрсетіледі. 

 

1.4 Рефератты қорғау  

 

Сіз рефератты қарап шығуға мерзімінен бірнеше күн бұрын ұсынуыңыз 

керек. Қорғау кезінде оның негізгі бөлігін айтудың қажеті жоқ. Сол кездің 

өзінде рефератты қорғау сұрақ-жауап кешіне айналмауы керек, ол бәрін 

айтып шығуға мүмкіндік бермейді. Өз жауабыңызды сауатты және қисынды 

негіздеңіз. 4- 5 мин ішінде рефераттың өзектілігі жайлы, қойылған мақсат пен 

міндеттер туралы, зерттелген материал, негізгі бөлімнің құрылымы жөнінде, 

жұмыс барысында жасалған тұжырымдарыңызды айтып үлгергеніңіз 

маңызды. 

Нәтижесінде реферат бірнеше мәселе бойынша бағаланады: 

- рефератқа қойылатын талаптардың сақталуы; 

- тақырыпты сауатты ашу; 

- ұсынылған реферат туралы айқын айта білу; 

- қойылатын сұрақтарды түсіну қабілеті мен оларға нақты жауаптар 

таба білу. 

 

1.5 Реферат түрлері 

 

1. Материалдың баяндалуына қарай рефераттар ақпараттық (реферат-

конспект) және индикативтік (реферат-түйіндеме) болып бөлінеді. Реферат-

конспектіде түпнұсқаның негізгі мәселелері жалпылама түрде беріледі. 

Реферат-түйіндеме анағұрлым қысқа. Ол реферат-конспектімен 

салыстырғанда жалпылаудың жоғары дәрежесін қажет етеді. 

2. Ресімделуі мен қабылдануы бойынша рефераттар жазбаша және 

ауызша бола алады. 

3. Дереккөздердің қамтылу дәрежесі бойынша рефераттар 

монографиялық, жинақтық, таңдамалы және шолу рефераттары болып 

бөлінеді. 

Монографиялық реферат бір ғана дереккөзге (материалға) сүйеніп 

жазылады, жинақтық реферат – бірнеше мақалалар, кітаптар мен құжаттарды 

пайдалану арқылы болса, шолу реферат – арнайы тақырып немесе бағыт 

бойынша қысқа шолу ретінде жазылады; таңдамалы реферат - жеке тараулар, 

бөлімдер немесе материал бойынша жазылады. 

  

 1-қосымша. Титул бетінің үлгісі. 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы  

Алматы энергетика және байланыс университеті 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

 

Тақырыбы: _______________________________________________ 

Мамандығы: 

Орындаған: _______________ 

Тексерген: _______________ 

 

 

Алматы 2021 

 

2- қосымша. Рефераттың мазмұнының үлгісі. 

 

Мазмұны 

 

Кіріспе................................................................................................... 3 

Негізгі бөлім......................................................................................... 5 

1 Туризмнің дамуының қазіргі жағдайы...................................... 5 

2 Туристік өнімдерге сұранысты зерттеу...................................... 9 

Қорытынды............................................................................................ 15 

Пайдаланылған әдебиеттер.................................................................. 17 

Қосымша................................................................................................ 19 

 

1.6 Студенттерге шолу-реферат жазуға қойылатын талаптар 

 

Студент түрлі ақпарат көздерінен (оқулық, оқу құралы, мерзімді 

баспасөз, яғни, газет, журналдар, монография, энциклопедия, интернет т.б.) 

қажетті материалдарды ала отырып, жоғарыда келтірілген рефераттың 

құрылымы бойынша  талаптарға сәйкес бір тақырып бойынша шолу-реферат 

жасайды. Бұл тақырып бойынша төмендегідей мәтіндерді алуға болады және 

студент өз тұжырымын да тиісті деңгейде білдіріп отыруы керек.  
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Дала заңдары 

 

Дала заңдары жүздеген жылдар бойы қалыптасып, жетілдіріліп, 

дамытылып отырған. Ұрпақтан-ұрпаққа жеткен. 

Қазақтың дәстүрлік құқығы дәстүрлік әдет - ғұрыпқа негізделген, 

соның негізінде қаланатын материалдық әрі сот ісін жүргізу нормалары бар 

заң жиынтығы еді. Қысқа, оңай есте қалатын, сонымен бірге ұтымды сөз 

тіркестерінен құралған заң жүйесі. Былай аталған дала заңдары «Қасым 

ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» бүгінде 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен сабақтасып жатқандай. 

Қазақ халқының ел басқару мен заң шығару, сот ісін әділ жүргізу бағзы 

замандардан қалыптасқан. Көшпелі қоғамның құқықтық өмірінің ұзақ 

тарихы бар. Ол көшпенділер тарихының көне дәуірлерінен бастау алады. 

Көшпелі қоғамдағы құқықтық өмірдің құпиясы оның адами ажарында, 

рухани келбетінде, шешендік өнерінде жатыр. Сот билігі қазақ даласында кең 

тараған дамыған мемлекеттік биліктің формасы. Қазақ қоғамында сот билігі 

хан билігінен жоғары тұрды. Себебі, дала даналары ой-өрісі, білім парасаты 

мен қарағы шарапаты тұрғысынан жаһан ғұламалары Аристотель, Конфуций, 

И. Кант, Ж. Ж. Руссо секілді адамзаттың адал перзенттерімен тең дәрежеде 

тұрды. Сондықтан да, халық оларды «дала даналары» деп ардақтады. 

 

Конституция 

 

Конституция, Ата Заң (латынның лат. constitutio — яғни «құрылым» 

сөзінен шыққан) — Мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға 

қатысты жоғары заңды күшке ие заң немесе заңдар тобы. 

Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, 

мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Қазіргі 

кезде Парсы шығанағындағы кейбір абсолютті монархияларда (Сауд 

Арабиясында, Оманда) ғана Конституция жоқ. Мемлекеттің барлық басқа 

заңдары оның қағидаларына барынша сәйкестендіріле отырып қабылданады. 

Конституциялық қағидалардың бұзылуы өте елеулі құқық бұзушылық болып 

табылады. 

Болжалды қолданылу мерзіміне қарай Конституция тұрақты және 

уақытша Конституцияларға бөлінеді. Уақытша Конституциялар елдің 

түпкілікті конституциялық құрылымын әзірлеу қажет болатын өтпелі кезеңде 

қабылданады. Кейде уақытша Конституция көптеген жылдар бойына 

қолданыста болады. Керісінше, тұрақты Конституцияның қолданылу уақыты 

өте қысқа болуы мүмкін. Қазіргі әлемдік тәжірибеде жаңа Конституция 

қабылдаудың түрлі тәсілдері қолданылады. Атап айтқанда, Конституцияны 

парламент, құрылтай жиналысы, референдум қабылдайды немесе аралас 
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тәсілдермен қабылданады. Украинаның, Молдованың, Грузияның, 

Өзбекстанның қолданыстағы Конституциялары парламенттік жолмен 

қабылданды. Болгарияның, Румынияның, Камбоджаның, Бразилияның, 

Колумбияның Конституциялары Құрылтай жиналысында қабылданды. 

Қазақстанның (1995 жылғы), Ресейдің Конституциялары, сондай-ақ 

Беларусьтің Негізгі Заңының қазіргі редакциясы мемлекет басшысының 

басшылығымен әзірленіп, бүкілхалықтық референдумда қабылданды. 

Арменияның, Әзірбайжанның, Литваның, Тәжікстанның Конституцияларын 

парламент қабылдап, кейін референдумда бекітілді. 

1995 жылы 30 тамызда өткізілген бүкілхалықтық референдумда 

қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы — 

конституциялық заңдардың қағидаларын тұжырымдап, бір арнаға келтірген 

Ата Заң, яғни мемлекетіміздің Негізгі Заңы болып табылады. Ол кіріспеден 

және 9 бөлімнен (98 баптан) тұрады. 

 

2 Студенттің №2 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: «Жер тағдыры - ел тағдыры». (Презентация – баяндама-

реферат)  

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай 

Мақсаты: тиімді презентация жасау ережелерін, слайд жасау әдістерін, 

презентацияны интерактивті түрде жүргізу тәсілдерін үйрету. 

  

2.1 Презентация 

 

Презентация (ағылш. presentation, лат. praesentatio; сөзбе-сөз - ұсыну) - 

бір туындыны, ұйым мен мекемені т.б. салтанатты жағдайда жұртшылық 

алдында ұсыну; ресми таныстыру; фирманың презентациясы [1]. 

Рower Point презентацияны дайындау және өткізудің ең жақсы  

бағдарламаларының бірі. Ол MS Office 2000-ның құраушы болып табылады  

және презентациялық материалдарды слайд түрінде жасау және оларды  

қағазға, экранға, мөлдір пленкаға немесе 35-миллиметрлік пленкаға 

шығаруға арналған. Power Point презентацияны жоспарлауға, жасауға және 

көрсетуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыға шаблондардың 

модификацияланатын жиынтығы, слайдтар редакторы, схема құру құралы 

ұсынылады. 

Қазіргі заманғы презентациялық бағдарламаларының көбісі 

анимациялық, дыбыспен, бейнемен жұмыс істеуді, мультимедианың басқа да 

мүмкіндіктерін пайдаланады. Мультимедиялаық өнімдерде әр слайд сахна 

сияқты, оны қозғалыстағы объектілермен толтырып, музыкамен 

сүйемелдеуге де болады. Көптеген презентациялық пакеттер қазірден сондай 
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құралдар ұсынуда. Мультимедиялық объектілерді тікелей слайдтарға 

кірістіру үшін Оле технологиясы қолданылады. Бұл жағдайда мультимедиа 

объектілерін жеке қосымша басқарады. Мұндай технологияны қолдану үшін 

оперативті және дискілік жады үлкен мөлшердегі едәуір қуатты, сондай-ақ 

дыбыстық платасы бар дербес компьютер қажет. Бұған қоса дискеталарда 

немесе компакт-дискілерде жасалған слайд-фильмдерді пайдалану және 

тарату үшін, белгілі Оле серверлері болуы шарт. Осы себептерге орай, өзіндік 

қолдау мультимедиасы бар презентация бағдарламалар жақсы бағаланады. 

Слайдтарда әртүрлі типті объектілер бар, олардың қиюласуы 

презентацияның берілген кадрының мазмұнын  толығымен ашуға арналған. 

Әрбір слайдта кем дегенде бір объект – кадр фоны болады. Яғни толығымен 

бос слайд болуы мүмкін емес және «бос» деп «фон» типті объектісі бар слайд 

түсініледі. 

Слайдта орналастырылатын объектілерге: фон, мәтін, гиперсілтемелер 

- мәтіннің ерекше түрі ретінде), колонтитулдар (мәтіннің ерекше түрі 

ретінде), кестелер, графикалық бейнелер, жазулар, диаграммалар, фильм, 

дыбыс, бағдарша (ярлык) жатады. 

Презентацияның кез келген компонентін баспаға шығару үшін, оны 

ашып, файл – печать командасын беріп, басылатын объектіні: слайдтар, 

берілулер, мақала беттерін немесе құрылымын көрсету қажет. Содан соң 

басылатын слайдтар тобы және басылатын көшірме саны анықталады. 

Презентацияға қойылатын жалпы талаптар:  

- презентация электронды және баспа түрінде болады (түрлі-түсті, файл 

папкіде);  

- презентация көлемі 10-15 слайдтан тұруы қажет;  

- презентацияның құрылымы мұқабасы, кіріспе (зерттелетін мәселенің 

түйіні, мәселенің маңыздылығы, мақсаты мен міндеттері жазылады), негізгі 

бөлімі (бұл бөлімнің әрбір бөлігі жеке мәселелерді ашады немесе бір-бірін 

жалғастырып отырады, бұл бөлімде кесте, сызба, график, суреттер болуы 

мүмкін), қорытынды (презентация бойынша қысқаша қорытынды беріледі, 

ұсыныстар беріледі), әдебиеттер тізімі болады;  

- презентация әдеби тілде жазылуы қажет;  

- материал жоғары техникалық деңгейде болуы қажет.  

 

Иллюстрациялық материалға қойылатын талаптар:  

- иллюстрациялық материал қойылған мақсатқа және тақырыпқа сәйкес 

болуы қажет;  

- ақпарат қазіргі мәселелерді қозғауы қажет; 

- материал әдеби тілде жазылуы қажет. 
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Негізгі талаптардын бірі: 

- қызықты өткізуге аса мән беру;  

- презентация барысында қолды шамадан тыс көп сермемеу;  

- аудиторияның назарын өзіне қарата алу, аудиториямен байланыс 

орната алу;  

- киім киісіне назар аудару;  

- өзін салмақты ұстау;  

- сұрақтарды қашан қою керектігін ескертіп кету;  

- үлестірме материалдардың болуы/қажет болса/;  

- орыс тілін араластырмау.  

Презентацияға қойылатын нерекше талаптың бірі – сандық 

мәліметтерден басқа материалдарды баяндау барысында қағазға көп қарауға 

болмайды.  

  

2.2 Тақырыптар 

 

• Экологиялық мәселелер 

• Өсімдіктер дүниесі 

• Жануарлар дүниесі 

• Жер мәселесі 

• Су мәселесі 

• Ауа мәселесі 

• Ауылшаруашылық және бақша флорасы 

• Арамшөптер флорасы 

• Ағаштар 

• Жеміс ағаштары 

• Гүлдер 

• Қызыл кітапқа енген жануарлар 

• Қызыл кітапқа енген құстар 

• Қызыл кітапқа енген су жануарлары 

• Жәндіктер мәселесі 

 

2.3 Студенттерге презентация жасауға қойылатын талаптар 

 

Студенттер оқытушы берген тақырыптар бойынша Қазақстандағы тірі 

және өлі табиғат мәселелерін қарастырады. Жұмыс презентация - баяндама-

реферат түрінде жазбаша жазылып, ауызша қорғалады; студенттің 

тақырыпты аша білуі, ойын жеткізу шеберлігі, жұрт алдында сөйлеу білігі 

ескеріледі; қорғау уақыты 3-5 минуттан аспау керек. 
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3 Студенттің № 3 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: «Мен сұлулықты қалай түсінемін». (Эссе) 

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай 

Мақсаты:  

• шығармашылық, танымдық, ізденімдік қабілеттерін қалыптастыру;  

• жүйелі түрде өз ойын нақты жеткізе білу; 

• ішкі ой-сезімін қағаз бетіне сауатты жаза білу;  

• көркем әдебиет пен мәдениеттен рухани байлық алу.     

 

3.1 Эссе 

 

Эссе дегеніміз (фр. тіл. essai - тәжірбие, лат.т. exagium – құрау ) – 

философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси 

және тағы басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке көзқарасын білдіретін 

прозалық мәтін. 

Эссе екіге бөлінеді: 1) субъективті, негізгі мақсаты – авторды жан-

жақты ашу, таныту; 2) объективті, негізгі мақсаты – белгілі бір ғылыми 

тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту. 

Эссе - философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың, 

көркем әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан 

қарап, өзінше толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың 

болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын философияның, эстетиканың, 

әдеби сынның, публицистиканың, көркем әдебиеттің жанры [2]. Әдебиеттегі 

Эссе – соны пікірлерге көбірек мән беріліп, оқырманды ой теңізінде 

жүздіретін таңдай қақтыратын, өзінше ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, 

қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық сыйлайтын, дүние құбылыстарын 

өткір қабылдауымен ерекшеленетін көркем туынды. Эссе табиғаты сыршыл 

сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына, әшекейлі композицияға 

құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші интеллектуалдық 

байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір 

саяхатындағы көрген-білетін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін барынша 

жайып салады. Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен 

өткір ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар, 

ойлар, көкейге қо-нымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық 

байламдар тән. 

Қарапайым тілмен айтқанда, сіздің қандай да бір тақырыпқа өзіңіздің 

көзқарасыңыз, ой-толғауыңыз мини шығарма десе де болатын.  

Эссенің құрылымы кіріспе, негізгі бөлім, қорытындыдан тұрады. 

Маңызды ережелерінің бірі – тезис қою. Тезис – эссенің кілті. Кілті 

табылмаса, эссенің негізгі мақсатына жетуі де қиындыққа ұшыратады. Тезис 

– автор ұстанымы, негізгі бөлімде дәлелденетін ойға сілтеуші негізгі идея. 



14 

Тезис кіріспе бөлімде қойылады. Кіріспе бөлім нені қамту керек? Кіріспе 

бөлімде эссе жазушы эссе тақырыбына түсінік береді. Осы арқылы 

жазушының эссе тақырыбын түсінгенін анықтай аламыз. Бұл тақырып 

неліктен өзекті екендігі жазылады. Тақырып және оның өзектілігі туралы 

жазылғаннан кейін тезис қойылады. Тезистен кейін негізгі бөлімге көшуші 

сөйлем жазылады. Тезис нақты әрі анық берілсе, жазбауға да болады. Кіріспе 

бөлім бойынша мысалға назар аударайық. 

Негізгі бөлімнің соңғы абзацында басқа абзацқа өтуші сөйлем орнына, 

негізгі бөлімнен қорытынды бөлімге өтуші сөйлем жазылады. 

Қорытынды бөлімде логика бойынша кіріспе бөлімдегі тезиске қайта 

оралады. Тезисте қандай идея, қандай ұстаным айтылып еді. Негізгі бөлімде 

негізгі идея талданды ма? Осы екі сұрақ бойынша ойланып, негізгі бөлімдегі 

абзацтардың түйінін шығарып, қорытынды бөлім жазылады. Бұл – эссенің 

негізгі құрылымы. Эссе құрылымының бөліктері бір-бірінен ажырамайтын, 

спираль іспеттес болады. Сөз оралымдары, яғни абзацтан абзацқа өтуші 

сөйлемдер, шылаулар, қаратпа сөздер эссе құрылымын байланыстырады. 

Шылаулар абзацтарда айтылатын пікір мағынасына қарай қолданылады. 

Қаратпа сөздер эссе жазушының ойына байланысты қойылады. 

Эссе тақырыптары эссе түрлеріне қарай әртүрлі құрылады. 

Аргументтік, дәлелдемелік, әдеби, сыни, синтез эсселердің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Осыған сәйкес тақырыптарында да өзгешелік бар. 

Мазмұндау стилі: эссеге эмоционалдылық, экспрессивтілік, көркемдік 

тән. Мамандар қысқа, ұғынықты, екпіні бойынша әртүрлі сөйлемдер мен 

сәнге айналған заманауи тыныс белгісі – сызықшаның қойылуын эссе 

жазудың тиімді құралы деп санайды, яғни айқындауыш мүше, сөйлемдердің 

көп болуын айтады. Жалпы, стиль тұлғаның ерекшелігін танытып тұруы 

шарт екенін есте ұстаған жөн.  

Ал эссе тақырыбы әрқашан нақты. Оның көп тақырыбы және идеясы 

болуы мүмкін емес. Онда бір ғана нұсқа, бір ғана ой беріледі және сол әрі 

қарай өрбітіледі. Бұл – бір ғана сұрақ жауабы.  

Еркін композицияға құрылуы – эссенің маңызды ерекшелігі. 

Зерттеушілердің айтуына қарағанда жақсы эссені тақырыпты жақсы білетін, 

оны әр қырынан көре алатын, оқушысына түрлі идеялар ұсынып, оның 

ойлануына түрткі жасай алатын адам ғана жаза алатын көрінеді.  

Эссе оқушысын таң қалдыруы тиіс. Адамды ой салатын шығармадағы 

кейбір пікірлер көбінесе афоризмге айналып кетеді. Эсседе, міне, осындай 

белгілер және оғаш пікірлер болуы тиіс. Сөйтіп, оқушысын ойландырып, 

жаңа идея тудырып отыруы абзал.  

Эссе жазу кезеңдері: Проблеманы анықтау - ойлану–жоспарлау –жазу–

тексеру. 

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар: 
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• Жеке көзқарастың көрінісі. 

• Фактілі дәлелдер (аргументтер). 

• Теоретикалық негіздеме. 

• Терминдерді қолдану. 

• Дәйексөздерді келтіру. 

• Әртүрлі көзқарастарды мысалға алу. 

• Қисындылық заңдылықтың сақталынуы. 

• Салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану. 

• Сауаттылық (емле (орфографиялық), пунктуациялық). 

• Әзіл, сарказм. 

• Қолданылған ғылыми еңбектерге сілтеме жасау. 

Эссенің жазылу құрылымы: 

1. Кіріспе. Тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде 

көрсетіледі. 

2. Тақырыпты дамыту: Тақырыпқа сәйкес бар біліміңізбен: теория, 

фактілер, идея, ақпараттар, паралелдеу, аналогия, ассоцация, теңеу, сұрақтар 

қою, т.б. қолданып, дәлелдейсіз (аргументация).  

Мыс. 1. Аргумент түсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сөйлемдер. 

2. Аргумент түсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сөйлемдер. 

3. Қорытынды. Жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық 

қорытындысы. «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні». 

Жиі кездесетін қателіктер: 

1. Проблема ашылмайды. 

2. Автордың жеке позициясы көрінбейді. 

3. Теоретикалық негіздемесі жоқ. 

4. Терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану. 

5. Тым қарапайым өмірдің мысалдары көп. 

6. Ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздер. 

7. Келтірілген мысалдар автор позициясына қайшы. 

8. Қорытындылау, түйін шығару деген жоқ. 

9. Логиканың болмауы. 

 

3.2 Эссені жазуға қойылатын талаптар 

 

Эссе – көлемі 250-300  сөз болу керек; жұмыс А 4 форматында 14 

шрифтпен басылу керек.  

Студент эссені жазу барысында оған қолданылатын талаптар бойынша 

жазу керек. Төмендегі «Сұлулық» тақырыбында берілген үлгіні басшылыққа 

алуға болады.   
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Сұлулық 

 

Сұлулықты әркім әр түрлі түсінеді ғой, бірақ ол туралы жалпы түсінік 

те бар. Табиғаттың сұлулығына шексіз сүйсініп, таңғалып тамсанамыз, содан 

ерекше ләззат аламыз. Ал адамның сыртқы сымбат сұлулығы кімге де болсын 

ұнайды, қызығамыз, кейде іштей қызғанамыз. Алла жаратқан жер бетіндегі 

барлық тіршілік иелерінің ең сұлуы – адам көрінеді. Әр адамның бет-бейнесі, 

кескін-келбеті, мінез-құлқы әр түрлі, бір-біріне ұқсамайды. Барлық халықта 

сұлулық белгілері: сұңғақ бой, аршын төс, бөкен сан, қылдай қыпша бел, 

ашаң аппақ жүз, қыр мұрын, қиғаш қас, оймақ ауыз, күлім көз, қолаң шаш, 

т.б. болып келеді. Кейбір адамның бет-бейнесі айта қаларлық сұлу болмаса 

да, өзіне тартып тұрар бір қасиеті болады. Ол қасиет – адамның адамгершілік 

қасиеттерімен тығыз байланысты ішкі жан дүние сұлулығы. Өмірде сұлу 

адамдар өте көп, бірақ жаны сұлу адамдар көп деп айта алмайсың. Қазақ 

«Жылқы кісінескенше, адам түсініскенше» деген екен. Асқан сұлулардың 

сөйлесе келе таяз екенін байқасаң, сұлулығы көк тиын болып қалады. Жан 

сұлулығы, сөзсіз, сана-сезімнің басқаға қарағанда жоғарылығынан 

туындайды. Адамның өнер мен білімге, өмір сүруге құштарлығы, 

айналасындағы сұлулықтың бәрін жоғары бағалауына, сүюіне ықпал етеді. 

Сұлулықты көре білсең, оны бағалай да білесің. Көркем шығармаларда 

(байқайсыз ба, атының өзі көркемдікке, сұлулыққа тәрбиелейді) табиғаттың 

көркін, адамдардың жақсы істерін, мінез-құлқын, келбетінің, жан дүниесінің 

сұлулығын сипаттайды, үлгі етеді. Оқырман кейіпкерге ғашық болады, 

сондай болуға тырысады. Жазушы Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романын 

оқып, Ботагөз бен Амантайға ғашық болған оқырмандар балалары туғанда 

сол кейіпкерлердің атымен атағаны мәлім. Сұлулық көздің жауын алады, 

ғашық қылады, таңғалдырады, тамсандырады, табындырады. Жас баланы 

туғаннан айналасындағы әдемілікті көріп, сезіп, түсініп өсуге баулу, 

тәрбиелеу керек. Сол бала тәрбиесіне БАҚ құралдары көп әсер ететіні шын. 

Теледидардан көбіне жауыздықты, қанішерлерді, қатыгездікті, судай төгіліп 

жатқан адам қанын көрсетеді. Соны көріп өскен жастар ертең ел-жұртына 

жақсылық жасай ма? Қазіргі замандағы ең жексұрын, жүрек айнытар 

қылмыстар арақ ішіп, есірткі шегудің салдарынан болып жатыр, оны сол 

теледидардан көрген, білген адамдар жасауда. Бұрын теледидардан 

көрсететін әр шығарманың тәрбиелік мәнін сараптап, көрсетуге бола ма, 

болмай ма, оның пайдасы мен зияны туралы ойлаушы еді, ал қазір тек эфир 

толса, ақша түссе болды. Бір түрлі жүрекке жылы, жаныңа жақын жақсылық, 

сұлулық көргің келеді. Аңсайсың да тұрасың. Сұлулықты көре, сезе білген 

адам жамандыққа бармайды. «Сұлулық әлемді апаттан сақтайды» демекші, 

сұлулықтың, әдеміліктің өмірде маңызы аса зор. Адамның жан дүниесі де, 

сырт келбеті де сұлу болса, ол – жаратушы Алланың сыйлығы. Тек өзің 
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жүрген ортада жаны сұлу, жүзі жарқын, әрқашан жақсылық туралы ойлап, 

жақсы жолмен жүретін адамдардың көп болғаны қандай тамаша десеңші! 

Өмір өлшеулі болғандықтан, көзіміз тіріде жарық дүниенің шексіз 

сұлулығына тоймай, сұқтана қарап, жақсы істерімізбен айналамызға шуақ 

шашуымыз керек. Көз соқырлығынан көңіл соқырлығы жаман. Көңілі соқыр 

сұлулық әлеміне сапар шеге алмайды. Ал көзі соқыр адамдардың ішінде 

қаншама дарынды музыканттар, суретшілер, мүсіншілер, жазушылар, 

ақындар бар. Олар болмайтынды болдырып, таңғаларлық тамаша өнер 

туындыларын дүниеге әкелген. Өмірдің көмескі жақтары да бар болғанмен, 

жүрегінің жылуы, көңілінің сәулесі бар адам әр уақыт өмірдің жарық жағын 

қалайды. Өзін де, өзгені де шуаққа бөлеп, күнше жылытады. Міне, сұлулық 

деген сол [3].  

 

4 Студенттің № 4 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: БАҚ-тың қоғам өміріндегі маңызы. (Шолу-комментарий). 

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай 

Мақсаты:  

•  функционалдық стильдер туралы мәлімет беру; 

•  газет, радио, телевизия және интернет материалдардың тілдік 

ерекшеліктерін тани білу; 

•  тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысын 

білу; 

•  қазақ тілінің синтаксистік нормаларын сақтау. 

  

4.1 Баспасөз жанрлары 

 

Бүгінгі БАҚ жүйесі жетіліп, қалыптасқан жағдайда оны төмендегідей 

тұжырымдауға болады: 

• радио – ақпарат таратады, құлақтандырады; 

• теледидар – оқиғаны, болмысты көрсетеді; 

• газет-журнал – деректі, оқиғаны талдап түсіндіреді; 

• интернет – ақпаратты сан қырынан көрсетеді [4, 5].  

Жанр (франц. genre, лат. generis – түр, тек) өнер шығармаларының 

тарихи қалыптасқан түрлері [5]. Баспасөз жанрлары — мерзімді баспасөзде 

жарияланатын публицистикалық шығармалардың сан алуан түрі. Жанрлық 

ерекшеліктер мәтіннің мазмұнына, жазылу пішіміне, деректерді іріктеп, 

сұрыптау немесе жинақтап, талдау ыңғайына, тілдік-стильдік әдісіне қарай 

айқындалады. Баспасөз жанрларын, негізінен, 3 топқа: ақпаратты (хабар, 

есеп, сұхбат, репортаж), талдамалы (мақала, рецензия, шолу, хат) және 

көркем-публицистикалық (суреттеме, очерк, публицистика, эссе, баллада) 
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жанрларға бөлуге болады. Сондай-ақ, көркем-публицистикалық жанрлардың 

сатиралық түрлері (фельетон, памфлет, мысал, эпиграмма, пародия, шарж, 

т.б.) бар. Баспасөз жанрлары белгілі бір оқиғаларды, құбылыстарды нақты 

деректер мен мәліметтерге сүйене отырып баяндайды. Әр жанрдың өзіне тән 

ерекшеліктері мен сипаты әрі бәріне ортақ белгілері бар. Ақпаратты жанрлар 

күнделікті оқиғаларды жедел де шынайы түрде хабарлап, жаңалықтар мен 

өзгерістерді оқырман қауымға қаз-қалпында жеткізуге тырысады. Талдамалы 

жанрларға оқиғаларды салыстыра зерттеу, деректер мен мәліметтерді тарата 

талдап, солардың төңірегінде ой қорыту, бағалау тәсілі тән. Ал, көркем-

публицистикалық жанрлар типтік деректерді талдау, суреттеу әдісімен 

жазылады; әр қилы әдеби тәсілдер (даралау, образ жасау, мінез-құлық 

қақтығысы, оқиға шиеленісі т.б.) арқылы әлдебір деректі құбылыстың ішкі 

мән-мазмұны мен идеялық сипатын көркем-публицистикалық деңгейде 

ашып көрсетеді. Сатиралық жанрлар әлеуметтік тұрмыстағы келеңсіз 

құбылыстар мен кертартпа қылықтарды әзіл не сатиралық пішіммен 

әшкерелейді, кемшіліктерді жоюға шақырады. Баспасөз жанрларының 

негізгі, басты міндеті — өмірдегі нақты оқиғалар мен құбылыстардың 

күнделікті тізбегін жазу арқылы белгілі бір кезеңнің тарихи шежіресін жасау 

[6].  

Жалпы алғанда баспасөз жанрлары әр алуан әдіс-тәсілмен күнделікті 

оқиғалардың нақты көрінісін жасап, «заманымыздың шежіресін жазу» 

мақсатына қызмет етеді [7].  

 

4.2 Функционалды стильдер 

 

Қазақ әдеби тілінің функционалды стильдері:  

•  ресми іс-қағаздар стилі; 

•  публицистикалық стиль; 

•  ғылыми стиль; 

•  көркем әдебиет стилі; 

•  ауызекі сөйлеу тілі стилі. 

  

Публицистикалық стиль 

 

Публицистика (латынша: көпшілік, әлеумет) — қоғам өмірі үшін 

маңызды мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады. Публицистикалық 

стиль қоғамдық талапқа сай жазылған шығармалардың негізінде 

қалыптасады. Белгілі бір тілде публицистиканың өз алдына бөлек стиль 

болып қалыптасуы қоғамдық сананың өскенін, артқанын көрсетеді. Тілдің 

басқа стильдері сияқты публицистикалық стиль де бірыңғай болып келмейді. 

Бірқатар лингвистер публицистикалық стильдің жазбаша түріне саяси 
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тақырыпқа жазылған газет, журналдардағы мақалалар, памфлет, очерк т. б. 

шығармаларды, шешендік сөздер публицистикалық стильдің ауызша түріне 

жатқызады. 

Газеттік-публицистикалық стиль әртүрлі жанрлармен беріледі. 

Газеттік-публицистикалық стильдің жанрларын екі жанрлық-стилистикалық 

топқа бөлуге болады. Олар: таза газеттік жанр-ақпараттық жанр және әсер 

ету функциясын атқаратын – аналитикалық жанрлар [8, 14]. 

Публицистикалық стиль жұртқа үндеу, үгіт айтуда пайдаланылады. 

Мұндай үндеуге, үгітке қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар 

мәселелер тақырып болады. Мысалы, саяси, экономикалық, экологиялық, 

мәдени, моральдық мәселелер. Үндеудің, үгіттеудің мақсаты - жұртшылықты 

қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету. Тіл 

деңгейлеріне байланысты публицистикалық стильдің ерекшеліктері болады. 

Лексикада – қоғамдық-саяси терминдер мен сөздердің (митинг, ереуіл, 

демократия, парламент), эмоциялық баға беруші сөздердің (еңбек озаты, 

көшбасшы, еңбеккер, дем беруші), экспрессивтік бояуы бар сөздердің (қоян-

қолтық, нық қадаммен), фразеологияда – перифразалардың (ақ алтын – мақта, 

күріш; қара алтын – көмір, мұнай; екінші тың – қой шаруашылығы, көгілдір 

тың – құс шаруашылығы); морфологияда қос сөздердің (қоғамдық-

әлеуметтік, бұқаралық-саяси, үгіт-насихаттық); бұйрық рай тұлғасының 

(орындайық, табысқа жетеміз), синтаксисте – сөйлемдегі сөздердің 

инверсиялық орын тәртібінің, қаратпа сөздердің, риторикалық сұрақтардың, 

жай сөйлем бөліктерінің, сан алуан қайталамаларының т.б. жиі қолданысқа 

түсуі публицистикалық стильдің басқа стильдерден өзгешеліктерін 

көрсетеді.   

 

Публицистикалық жанрды үш топқа бөлуге болады: 

1. Ақпараттық: хабар-ошар, мақала, есеп, репортаж, сұхбат жатады. 

Олар фактілер мен құбылыстарды жедел көрсетеді. 

2. Аналитикалық: хат, корреспонденция, мақала, рецензия, хат, шолу. 

Оларда фактілер, оқиғалар, қорытындылар мен пікірлер зерттеледі және 

талданады. 

3. Көркем-публицистикалық жанр: суреттеу, очерк, фельетон, памфлет. 

Жанрлардың бұл тобында жеделдік екінші орынға шығады. Керісінше, 

көркем бейнелеу, образдылық, эмоционалды әрекет арқылы оқырманға әсер 

ету бірінші орында тұрады [9, 10]. 

 

Шолу туралы түсінік 

 

Саясат, экономика, мәдениет және ғылыми жаңалықтарға шолу жасау. 

Берілген материалға негізделе отырып, шолу деректерді белгілі бір ретпен 
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орналастырады. Оның мақсаты комментарий сияқты қосымша ақпарат беру 

емес. Бастысы – деректер легін тізу [10, 26]. 

Шолу (журналистік жанр) – апталық немесе айлық журналдарға тән 

жанр. Шолу сараптамалық қорытынды есеп ретінде жүзеге асырлады. 

Апталық немесе айлық оқиғаларға, я белгілі бір аптаның шулы оқиғасына 

шолу жасалынады. Шолу түрлі мақсатта жазылуы мүмкін. 

Шолудың жанр ретінде қалыптасып, дамуы XIX ғасырдың екінші 

жартысында басталды. Газеттік шолу XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 

басында дами бастады. Шолу дегеніміз - маңызды элеуметтік оқиға, 

құбылыстардың байланысқан мазмұны деее де болады. Шолудың басты 

мақсаты - оқиғаның көрінісін қалыптастыру, онда автор деректер мен 

оқиғалар, қоғамдық өмірден жан-жақты хабардар етуді көздейді. Дерек, 

оқиға, шолудағы құбылыс жеке-дара қарастырылмайды, ол бүтіннің бөлшегі 

ретінде пайдаланылады. Шолушы дерек іздейді. Шолуда дерек басты 

зандылықтың бірі ретінде қолданылады. Шолудың нысаны және тақырыбы 

шектеусіз. Таңдалған деректер мен көрсеткіштер шолуда шындықты ашып 

көрсетеді. Шолу деректі іздеу, оларды тандау, жүйелеу, толық көріністі көз 

алдымызға келтіру сияқты әрекеттерімен ерекшеленеді. Деректерді жинақтау 

барысында ой пайда болады. Шолудың басты құрамы ол авторлық 

комментарий болып келеді. Проблема шолудың қақ ортасынан орын алады. 

Шолудың әр бөлімі жеке туынды емес, бүтіннің бір бөлшегі болып табылады. 

Шолудың бөлімдері бір-бірін толықтырып, бір бүтінді кұрайды.  

Мазмұны бойынша шолуды келесі топтарға бөлген жөн:  

1) Жалпы шолу.  

2) Тақырыптық шолу.  

Пішініне байланысты да мынандай түрге жіктеуге болады:  

1) Ақпараттық шолу.  

2) Сараптамалық шолу.  

3) Көркем-публицистикалық шолу.  

Шолу дегеніміз - болған оқиға мен құбылысты қадағалау және ол 

туралы көпшілікке ақпарат беру. Шолу көпсалалы ұғым. Ол өмір мен 

қоғамның барлық саласын дерлік өз бойына топтастырады. Қазіргі күндері 

газет беттері шолудың тек пішін емес, мазмұны бойынша да жіктелетінін 

дәлелдеп отыр. Газет беттерінен біз қазіргі таңда тақырыптық шолуды жиі 

кездестіреміз. Шолу апталық немесе айлық басылымдарға да тән жанр. Шолу 

көбінде апталық немесе айлық оқиғаларға немесе қоғамның даулы 

мәселесінен туған оқиғаға құрьлып жазылады. Шолу түрлі мақсатта жазылуы 

мүмкін.  

Бірі -хроникалық, яғни оқиғаның өрбуі, дамуы мен шиеленісуі. 

Екіншісі, белгілі бір хроника ескерілмейді, оқиғаға жалпы сипаттама 

беру.  
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Үшіншісі, өзге ақпарат құралдарында шыққан мақалаларға шолу. 

Оның негізгі екі түрі жиі кездеседі: біріншісі мен екіншісі. Бірнеше 

басылымдардағы маңызды оқиғаларды хабарлайтын ақпараттық шолу, 

екіншісі, нақты бір тақырыпқа қатысты басылым беттерінде жарияланған кең 

спектрлі пікірлер топтамасын беретін тақырыптық шолу. Байқау немесе 

шолу - талдау түсініктемесін қолдана отырып нақты оқиғалармен 

аудиторияны таныстыратын жанр. Басқаша шолуды «оқиғаның панорамасы» 

деп те айтуға болады.    

Баспасөзге шолу – публицистикалық жанрлардың бірі, газет-

журналдарға саяси басшылық етудің ең тиімді, оперативті әдісі. 

Баспасөзге шолу директивалық мәні жағынан бас мақаламен теңдес. 

Ол, негізінен, тақырыптық шолуға, жалпы шолуға, информациялық шолуға 

бөлінеді [11, 460]. 

Тақырыптық шолу науқандық, оперативті тақырыптың бір немесе 

бірнеше газетте қалай қамтылып, жазылу мазмұнына қорытынды жасайды. 

 Жалпы шолу нақты бір газет, журналдың белгілі бір кезеңдегі жалпы 

жұмысына жан-жақты талдау жасайды. 

Информациялық шолуда газет-журналдардың тыс, манызды мәселені 

көтерген материалының қысқаша мазмұны хабарланып, басқаларға үлгі 

есебінде ұсынылады. Шолудың бұл түрі «Жергілікті газеттерден», «Газет-

журнал беттерінен», «Соңғы поштадан» деген айдарлармен (рубрика)  

беріледі. 

Комментарий 

 

Комментарий – барлық БАҚ жүйесіне тән. Белгілі бір тақырыпқа 

қосымша ақпарат болып саналса да, тақырыпты одан әрі аша түсуі, неізгі 

мазмұны мен идеясын оқырман, тыңдарман, көрермен, қауымға беруі елеулі 

рөл атқарады. Комментарийдің негізгі мақсаты – аудиторияны таныс емес 

ақпаратпен, құбылыспен таныстыру [10, 26]. 

Дерек, тезис, ой қорытындылары – комментарий жанрының маңызды 

бөлігі. Жақсы комментарийлерде ең бастысы – қорытынды шығару. 

Сонымен, комментарий жанры маңызды деректер, оқиғаларды өз бойына 

жинайды. Комментарийлер қандай да бір оқиғалар бойынша автордың өзінің 

көзқарасын, басылым ұстанымын, шынайы қоғамдық-саяси өмірдің көрінісін 

толық береді. 

Деректер мен комментарийлер – жедел жанр және мұнда автордың 

кәсіби шеберлігі, оның ұстанымы мен нақты мәселені дөп басуы маңызды. 

Автордың ұстанымы деректердің маңыздылығын жуып-шаюға, дәлелдеуге 

тырысу, дерек қандай да бір пайда болулардың заңдылығы сол мәселені 

кеңінен талқылауға мүмкіндік береді. 
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Телевизиялық комментарий. «Комментарий» сөзі латын тілінен 

аударғанда «талқылау» деген мағына береді. Бұл қоғамдық, саяси оқиға, 

құжаттың мағынасын ашатын жедел сараптамалық материалдың үлгісі. 

Телевизиялық комментарий - кадрдағы көріністердің алуан түрлілігі, кейде 

кадрдан тыс комментарийлер көп қолданылады. 

Комментарий сараптамалық публицистикаға жатады. Өйткені, 

комментатор өзінің мақсатына жету барысында ең алдымен оқиғаның себеп-

салдарын анықтап, болып жатқан оқиғаның соңы немен аяқталуы мүмкін 

екендігі жайлы айтады. Комментарийдің жанрлық негізіне авторлық баға 

беру және сараптама жасау жатады. 

Басқа жанрлар сияқты комментарий басқа жанрдың құраушы пішіні 

болуы да мүмкін. Мысалы, баспасөз-конференцияларында мынадай сұрақтар 

жиі қойылады: «Болған оқиға жайлы қандай түсінік бере аласыз?». Мұндай 

сұрақ саяси, қоғам қайраткері немесе белгілі бір саланың маманымен болған 

сұхбатта қойылуы мүмкін. Жауаптың әрқайсысы өз алдына шағын 

комментарий, ал кейде комментаторлық шығармашылық рөлін атқарады. Бұл 

жерде сараптаманың тереңдігінен, талқылаудың кеңдігінен және қоғамдық 

маңызды оқиғаға, дерекке берілген бағаға байланысты болады. 

Телевизиялық комментарий – кадрдағы сөз сөйлеудің өзгеше түрі. 

Бейнеқатармен иллюстрацияланған кадр сыртындағы комментарий көп 

қолданылады. 

• баға, ой, аттестация; 

• бірдеңе немесе біреу туралы ой, пікір жазылған кұжат. 

Комментарий дегеніміз - ойлау формасы, мұнда бір нәрсе мақұлданады 

не теріске шығарылады. Бір немесе бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын 

ойлау формасы – ой қорытындылары деп аталады. 

Пікірдің тіл формасы сөйлем болады. Бұл екеуі мазмұн мен форма 

сияқты байланысшы болғанымен, екеуі тең емес. Пікір мен сөйлемнің тең 

еместігі бірнеше жағдайлардан байқалады. Біріншіден, қандай да болса пікір 

сөйлем бола алмайды. Пікір тек хабарлы сөйлеммен баяндалады, сұраулы 

және қозғаушы сөйлемдер пікір бола алмайды, өйткені оларда пікірдің ең 

басты белгісі жоқ — құбылыстар арасындағы байланысты терістеуші не 

қозғаушы сөйлем жоқ.  

 

Коронавирус, праймериз және президенттер. 28 қыркүйек – 4 

қазан апталық бағдарламаларға шолу 

 

Авторы: Риза Исаева 08.10.2020 

«7 күн» және Apta бағдарламалары Тұңғыш президент Нұрсұлтан 

Назарбаев іссапарларын, Тоқаев аптасы қалай өткенін және праймериз 

тақырыбын алға шығарса, «Басты бағдарлама» әлемде коронавирус екінші 
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толқыны басталғанын, Қазақстанда сақтық шаралары қалай сақталып 

жатқанына назар аударды. Барлығына ортақ тақырып: АҚШ президенті 

Дональд Трамп пен әйелі Мелания Трамп коронавирус жұқтырғаны болды. 

Әйтсе де әр бағдарлама бұл тақырыптарға әрқалай тоқталды. Тарқата айтып, 

тұтас сюжет арнағаны да, қысқа қайырып, шорт кескені де бар. 

Дәстүрлі мониторингімізде «Хабар», «Еуразия бірінші арнасы» және 

QAZAQSTAN телеарналарының апталық қорытынды бағдарламаларын 

қамтыдық. 

«7 күн», «Хабар» 

Сенбі, 3 қазанда эфирге шыққан бағдарлама Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Түркістан және Шымкент қалаларына сапарынан басталды.  

Бірінші сюжетте Назарбаев Түркістанда жаңадан салынған, қазір 

салынып жатқан құрылыс нысандарына барғанын жинақтапты. Тұңғыш 

президенттің орыс тілінде айтқан сөздерін қазақ тіліне аудармай, сол 

қалпында берді. Қала тұрғындарынан блиц-сауалнама да алыпты. Екінші 

сюжет Назарбаевтың Шымкенттегі сапарына арналып, қайда барғанын 

көрсетті. 

Екі сюжеттен кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың апта ішіндегі 

қабылдауларына шолу жасады. Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының 

орынбасары Жансейіт Түймебаевты қабылдағанына бөлек сюжет 

дайындапты. Сюжетте Қазақстанда тұратын армян және әзірбайжан 

диаспоралары өкілдерінің Таулы Қарабақтағы соғысты бейбіт жолмен шешу 

туралы үндеуі, елімізде жүздеген ұлыс тату-тәтті тұрып жатқанын 

баяндайды. 

«7 күн» бағдарламасының жалпы ұзақтығы – 1 сағат. 27-минутынан 

бастап тақырып ауаны Елбасыдан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевқа ойысты. 

Дәлірегі, сюжетте президент Тоқаев қайырымдылық ұйымдары және 

бизнес өкілдерімен кездескенін көрсетті. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың бірқатар елдің жаңа тағайындалған 

елшілерінен сенім грамоталарын қабылдағанына тағы бір сюжет арнады. 

Сюжетте мұндай жиыннан түсірілген видеоның аз болғаны байқалды. Бір 

кадрды бірнеше рет қайталады. 

Тоқаевқа топтамасы оның апта ішінде жасаған қабылдауларына 

жалғасты. Президент Тоқаев ҚР ҰБ төрағасын, Қорғаныс министрін, Ұлттық 

экономика министрі, БҚО әкімі және Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

мүшесін қабылдапты. 

 

Студенттерге шолу, комментарий жазуға қойылатын талаптар. 

Студент БАҚ туралы және оның бір жанрына түсінік береді, сол 

жанрлардың бірі бойынша көлемі 5-7 беттен кем-емес шолу, комментарий 
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т.б. жазуға болады. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы берілген 

ақпаратпен танысып, өз жұмысында осы сияқты мәліметтер беруі керек. 

Келесі кезең бойынша маңызды оқиға немесе деректер бойынша өз 

таңдауымен шолу немесе комментарий жазуы керек.   

 

5 Студенттің № 5 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: «Отандық өнімді қолдаймыз». (Презентация-бейнебаян) 

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай                                           

Жұмыстың мақсаты: 

•  отандық өнімдерді білудің маңыздылығын түсіндіру; 

•  отандық өнімдердің түрлерін білу; 

•  отандық өнімдерді экспорттаудың маңыздылығын жарнамалау; 

•  отандық өнімдердің сапасы мен бағасын салыстырып, өз ой-

пікірлерін жүйелеп жеткізуге баулу. 

 

Бейнебаян мазмұнына байланысты келтірілген ақпараттармен 

танысыңыз. 

Дереккөз:https://thepresentation.ru/uncategorized/azaty-ltty-st-nmder 

 

Тағам өнімдері - адамның тамаққа пайдалануына арналған жануардан, 

өсімдіктен, микробиологиялық, минералдық, жасанды немесе 

биотехнологиялық жолдармен алынған табиғи немесе әртүрлі тәсілдермен 

өңделген түрдегі өнімдер. Тамақ өнімдерін дайындауда - қайта өңдеу (өңдеу) 

жылумен өңдеуді (мұздатудан және салқындатудан басқа), консервілеуді, 

пісуді, ашытуды, тұздауды, кептіруді, маринаттауды, концентрациялауды, 

экстракциялауды қамтитын үдерістердің үйлесуі.  

Тамақ өнімдеріне және басқа да мамандандырылған тамақ өнімдеріне:  

• барлық сусындар — алкогольді, алкогольсіз (оның ішінде ыдыстарға 

құйылған ауыз су);  

• нан, сүт өнімдері;  

• тамақ өнімдерін дайындау және қайта өңдеу кезінде қолданылатын 

кез келген заттар (азық-түлік шикізаты, тағамдық және биологиялық белсенді 

қоспалар және т.б.) жатады. Азық-түлік (тамақ) шикізаты - азық - түлік 

өнімдерін өндіру (дайындау) үшін пайдаланылатын шикізаттар мал, өсімдік, 

микробиологиялық, минералдық, өсімдік немесе биотехнологиялық текті 

өнімдер және сұйық тамақтар болады. Тамақ өнімдеріне белгілі бір 

органолептикалық және (немесе) технологиялық қасиеттер беру үшін, сондай 

— ақ олардың сақталуын жақсарту үшін тағамдық қоспаларөзінің тағамдық 

құндылығы бар немесе жоқ, әдетте адам тікелей тамаққа пайдаланбайтын, 

оны өндіру, тасымалдау және сақтау кезінде технологиялық мақсатта тамақ 

өніміне әдейі енгізілетін кез келген заттар (немесе заттар қоспалары) 

https://thepresentation.ru/uncategorized/azaty-ltty-st-nmder
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қолданылады. Осы заттар немесе олардың өзгерген өнімдері тамақ 

өнімдерінің құрамдас бөлігіне айналауы мүмкін. Тағамдық қоспа бір немесе 

бірнеше технологиялық функцияларды атқара алады.  

Атқаратын функцияларына байланысты:  

• Бояғыштар.  

• Консерванттар.  

• Антиоксиданттар.  

• Консистенцияны тұрақтандырғыштар.  

• Эмульгаторлар.  

• Қышқылдықты реттегіштер және қопсытқыштар.  

• Дәм және хош иісті күшейткіштер.  

Тағамдық рационды биологиялық белсенді заттармен байыту үшін 

биологиялық белсенді қоспалар (БАД) - табиғи және (немесе) табиғи 

биологиялық активті заттар, сондай-ақ тағаммен бір мезгілде пайдалануға 

немесе тамақ өнімдерінің құрамына енгізуге арналған пробиотикалық 

микроорганизмдер қолданылады. Пробиотикалық микроорганизмдер - адам 

ішегінің қорғаныш микрофлорасының құрамы мен биологиялық 

белсенділігін жақсарту (оңтайландыру) үшін тамақ өнімдерінің құрамында 

түсетін тірі патогенді емес және улы емес микроорганизмдер. Егер тамақ 

өнімдері тұтынушылардың жекелеген санаттарына арналған болса, онда 

оның ерекше құрамы мен қасиеттерін ескере отырып, оны 

мамандандырылған тамақ өнімдеріне жатқызады.  

Мамандандырылған тамақ өнімдері:  

• балалардың тамақтануына;  

• спортшылардың тамақтануына;  

• диеталық профилактикалық немесе диеталық емдік тамақтануға;  

• тұтынушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, басқа да 

санаттағыларға арналуы мүмкін. Тағам өнімдері адам ағзасында мынадай 

функцияларды атқарады:  

• энергияға;  

• қорек көзіне;  

• биологиялық белсенді заттарға қажеттілігін қанағаттандырады;  

• иммунитетті қалыптастыруға қатысады;  

• зат алмасуды реттейді.  

Көрсетілген функциялар адам ағзасында энергия көздері, организм мен 

ұлпалар құру, өсіру және жаңарту, тіршілік ету процестерін реттеуге 

қатысатын физиологиялық белсенді заттардың пайда болуы үшін 

субстраттардың көздері немесе алғызаты ретінде пайдаланылатын тамақ 

өнімдерінің құрамдас бөліктері болып табылатын әртүрлі нутриенттермен 

(тамақ заттармен) жүзеге асырылады.  
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Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі проблемасы – күрделі кешенді проблема 

болғандықтан оны шешу үшін биохимик ғалымдар, микробиологтар, 

токсикологтар тарапынан да, өндірушілер, санитарлық-эпидемиологиялық 

қызметтер, мемлекеттік органдар мен тұтынушылар тарапынан көп күш - 

жігерді талап етеді. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі проблемаларының 

өзектілігі жыл сайын артып келеді, өйткені азық-түлік шикізаты мен тамақ 

өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету адамдардың денсаулығын және 

гендік қорды сақтауды айқындайтын негізгі факторлардың бірі болып 

табылады.  

«Рахат» компаниясы 

 

«Рахат» акционерлік қоғамы – 75 жылдық тарихы бар, Қазақстандағы 

кондитерлік өнім өндіретін ең ірі өндіріс орындарының бірі. 

Кондитерлік өнімдер соғыс кезінде Мәскеу мен Харьковтан көшіріліп 

әкелінген жабдықтармен алғаш рет 1942 жылы арақ – ликер шығаратын зауыт 

алаңында шығарылды. 

«Рахат» АҚ-ында 4500-ге жуық адам еңбек етеді. Өндірістік қуат 

Алматы және Шымкент қалаларындағы екі өндіріс орнында шоғырланған. 

Өндірістің жан-жақтылық сипаты, ауқымдылығы және какао дәндерін 

қайта өңдейтін жеке желінің болуы, отандық өндірушілермен салыстырғанда, 

кәсіпорында кондитерлік өнімдердің алуан түрін шығаруға мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда «Рахат» АҚ-ының өнім қоржыны 14 топқа бөлінетін, 400-ден 

аса атауға ие, алуан түрлі кондитерлік өнімдермен  толыққан. 

«Рахат» АҚ – сусамыр (диабет) ауруынан зардап шегетіндер үшін 

арнайы өнім шығаруды игерген, еліміздегі жалғыз кондитерлік кәсіпорын. 

Бұл топқа құнары аз, қанттың орнын табиғи шикізат толтыратын шоколад, 

кәмпит, печенье мен вафля сияқты бірнеше өнім түрлері кіреді. «Рахат» АҚ 

Қазақстандық басқа кондитерлік өнім өндірушілердің арасында шоколад 

өнімдерінің алуан түрін шығаруда басымдық танытуымен ерекшеленеді. 

Кәсіпорында сапаны бақылаудың бірыңғай жауапкершілігі мен 

кешенді жүйесіне негізделген сапаны бақылаудың ішкі жүйесі құрылып, 

жүзеге асырылуда. Аталған жүйе бойынша шикізат пен өнімнің сапасы 

өндірістің әр сатысында жіті қадағаланады. 2013 жылдан бастап кәсіпорынға 

сапа менеджменті жүйесі енгізіліп, сертификаттау өткізілді. 2018 жылы 

«Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ МЖСРО 

(менеджмент жүйесіне сәйкестікті растау жөніндегі орган) сапа менеджменті 

жүйесінің ҚР ISO 9001-2016 СТ талаптарына сәйкестігін растайтын 

инспекциялық аудит тексерісін өткізіп, компания қолданыс мерзімі 2019 

жылдың 22 маусымына дейін белгіленген № KZ 7500318.07.03.00457 

сәйкестік сертификатын иеленді. 
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2013 жылы компанияда ХАССП (HACCP-Hazard analysis and critical 

control points – қауіпті жағдайларды талдау және сындарлы бақылау 

нүктелері) қағидаттары негізінде тамақ өнімдерінің сапасын басқару жүйесі 

енгізілді және ҚР 1179-2003 СТ Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

стандарты талаптарына сәйкестік бойынша сертификаттаудан өтті. 

Қауіпті жағдайларды талдау және сындарлы бақылау нүктелері арқылы 

тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын реттейтін «Тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі туралы» КО 021/2011 ТР Кедендік одақтың техникалық 

регламентін қабылдау және қолдану аталмыш жүйені енгізуге басты арқау 

болды. 

ХАССП жүйесінің «Рахат» АҚ-ына енгізілуі тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі саласы бойынша көзделген, заңнамалық талаптарға сәйкестікті 

растап, нақтылай түсті. 

2018 жылдың тамыз айынан бастап «Ұлттық сараптама және 

сертификаттау орталығы» АҚ МЖСРО Алматы филиалы ХАССП жүйесінің 

инспекциялық аудит тексерісі аясында  № KZ 7500318.07.03.00458 сәйкестік 

сертификатының «Рахат»АҚ-ында қолданылуын растады. 

«Рахат» АҚ-ында энергия тиімділігін арттыру мақсатында 2014 жылы 

ИСО 50001:2011 энергия менеджменті жүйесі әзірленіп, сертификаттаудан 

өтті. «ASTRAIA Certification» сертификаттау орталығы, s.r.0., Моста 13,949 

01 Нитра, Словакия, қолданыс мерзімі 2017ж. 06 қарашаға дейін белгіленген 

№ EnMS-2354-2014 сертификатын берді. 

Жүйенің енгізілуі мыналардың: қуат қорларының анықталған тиімсіз 

шығындарын жою  және энергияны үнемдеу бойынша жұмыс күшін жұмсау; 

кәсіпорында энергия қорын шығындау нормаларын есептеу және жоспарлау 

жүйесін енгізу; кәсіпорынның энергетика паспортын әзірлеу; энергетикалық 

қызмет нәтижесінде атмосфераға бөлінетін зиянды заттардың қалдықтарын 

реттеу және ішкі ахуалды жақсарту есебінен кәсіпорында энергия қорын 

пайдалануды орташа алғанда 7-13%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. 

2016 жылдан бастап «Рахат»  акционерлік қоғамы «Халал» 

талаптарына сәйкес өнімдер шығару құқығына ие болды. «Қазақстан Халал 

индустриясы» ассоциациясы» шоколад, кәмпит, печенье, ирис, вафля, 

сонымен бірге шоколад жасалатын жартылай дайын шикізаттардан құралған 

«Рахат» АҚ өнімдерінің 186 атауының «Халал» стандартына сәйкестігін 

растады. Ассоциация сарапшылары Шымкент қ. өндіріс орнымен қоса 

«Рахат» АҚ өндірісінің барлық сатысын тексерді. Кондитерлік өнім өндіруде 

қолданылатын шикізаттар мен ингредиенттерге арналған құжаттамаға 

мұқият талдау жүргізілді. 

Компания өнімдері отандық нарықпен қоса жақын және алыс шет 

елдерге де белгілі. «Рахат» АҚ ішкі нарықта өз өнімдерінің жоғарғы 

деңгейдегі қолжетімділігі саясатын жүзеге асыруда. Еліміздің 14 облыс 
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орталығымен қоса 18 қаласында компанияның өнім өткізу жүйелері 

болғандықтан, «Рахат» АҚ сату географиясы бүкіл Қазақстанды қамтиды. 

Алматы қаласында өнімдерді өткізу  ірі көтерме сауда арқылы сатып 

алушылар, сонымен қатар фирмалық бөлшек сауда орындары арқылы жүзеге 

асырылады. Республиканың басқа аймақтарына «Рахат» АҚ өнімдерін 

жеткізу фирмалық сапалы өнімдер сатуды жүзеге асыратын, ауқымды 

дистрибьюторлық желі (еншілес кәсіпорындар) құру арқылы қамтамасыз 

етіледі. Қазіргі кезде  «Рахат» АҚ Қазақстан нарығында ғана емес, 

республикамыздың  шет  аймақтарында да – Белорусь, Әзірбайжан, 

Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Германия, Қытай, 

Ауғанстан, Моңғолия, Ресей елдерінде сатылады. Келешекте ТМД-ның өзге 

республикалары мен алыс жатқан шет мемлекеттер тарапынан «Рахат» АҚ 

өнімдеріне қызығушылықтың артуына байланысты компания өнім 

шығаруды арттырып, экспорт көлемін ұлғайту арқылы өткізу нарығын 

кеңейтуді көздейді. 

Жыл сайын кәсіпорында жаңа жұмыс орындарын ашу, өндіріс 

тұрақтылығын сақтау, жалақыны өсіру көзделген. Қызметкерлермен 

жасалатын өндірістік қарым-қатынас Жұмыс беруші мен Қызметкерлер 

арасындағы Ұжымдық шартқа негізделген. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 

қорғау талаптарымен қоса ҚР Еңбек кодексінде көзделген барлық 

талаптардың сақталуы қамтамасыз етіледі. Компания қызметкерлерінің 

толыққанды әрі өнімді еңбек етуіне қолайлы  жағдай жасалуда. Бірінші, 

екінші, үшінші ауысым жұмыскерлерін ыстық тамақпен қамтамасыз ету 

ұйымдастырылған асхана, жоғарғы санатты дәрігерлер қызмет көрсететін 

медициналық-санитариялық бөлім жұмыс істейді. Түрлі саладағы 

мамандарды оқыту мен олардың біліктілігін  арттыру жүйелі 

түрде  жүргізіледі, мемлекеттік тілді оқып-үйрену курсы ашылған. 

2013 жылы Оңтүстік Кореяның «LOTTE Confectionery» кондитерлік 

компаниясы «Рахат» АҚ акцияларының негізгі пакетін иеленді. 2019 жылы 

«LOTTE Confectionery» «Рахат» АҚ-ының қолданыстағы акцияларын сатып 

алып, өз үлесін 95,5656%-ға дейін арттырды. 

 

Қымыздың қызығын шетел көріп жатыр. 

Қытайлардың 75 проценті қымыздың қаншалықты пайдасы бар екенін 

біледі. Қытайлық БАҚ мәліметтеріне сүйенсек, мұндай нәтижені халық 

арасында жүргізілген сауалнама көрсеткен. Қытай халқы қымызға 

қызығушылық білдіріп отыр әрі оны медицинада пайдаланып жатыр. 

Мысалы, оның көп аруға ем екенін зерттеп, одан дәрі өндіруге бет бұруда 

[11].   

Презентация-бейнебаянды жасауға қойылатын талаптар: 
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Жұмыс жазбаша жазылып, ауызша қорғалады. Студенттің тақырыпты 

аша білуі, ойын жеткізу шеберлігі, жұрт алдында сөйлеу білігі ескеріледі. 

Қорғау уақыты 3-5 минуттан аспау керек.  

 

6 Студенттің № 6 өздік жұмысы 

 

Тақырыбы: «Бірегей ұлы тұлға». (Баяндама-реферат) 

Жұмыстың орындалу мерзімі: 1ай                                           

Жұмыстың мақсаты: 

•  ақын, жазушылар шығармалары жөнінде түсініктері болуы; 

•  шығармаларға идеялық-көркемдік талдау жасауды білуі; 

•  ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуда 

икемді болуы; 

•  әдебиет пен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға, әрі әдеби 

үдерістің құбылыстарына сыни баға беру. 

 

6.1 Қорғауға ұсынылатын тақырыптар 

 

1. Абай Құнанбайұлы  

2. Шәкәрім Құдайбердіұлы  

3. Мұхтар Әуезов 

4. Ғабит Мүсірепов 

5. Бауыржан Момышұлы  

6. Мұхтар Шаханов  

7. Әлихан Бөкейханов  

8. Зейін Шашкин 

9. Сәкен Сейфуллин  

10. Ахмет Байтұрсынұлы  

11. Мағжан Жұмабаев  

12. Оралхан Бөкей  

13. Мұқағали Мақатаев  

14. Сәбит Мұқанов  

15. Мұхтар Мағауин 

16. Әбіш Кекілбаев 

17. Шерхан Мұртаза 

18. Ақселеу Сейдімбек 

19. Фариза Оңғарсынова 

20. Темірхан Медетбек 

21. Тахауи Ахтанов 

22. Тәкен Әлімқұлов 

23. Ғали Орманов 

24. Әбдіжәміл Нүрпейісов 
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25. Ғабиден Мұстафин 

26. Әбділда Тәжібаев 

27. Иса Байзақов 

28. Жамбыл Жабаев 

29. Жұмат Шанин 

30. Балуан Шолақ 

31. Жаяу Мұса Байжанұлы 

32. Кенен Әзірбаев 

33. Нүрпейіс Байғанин 

34. Әсет Найманбайұлы 

35. Асқар Тоқмағамбетов 

 

Баяндама-рефератты жазуға қойылатын талаптар 

Студент бірінші кезекте оқытушы ұсынған тақырыпты таңдайды. 

Содан кейін бірегей тұлғаның нақты екі-үш шығармасы бойынша материал 

жинақтайды, өңдейді. Сөз сөйлеу құрылымы кіріспе, негізі бөлік және 

қорытынды болып табылады [12]. Жұмысты қазіргі өмірмен байланыстырып, 

дәлелдер келтіре отырып талдайды. Жұмыс жазбаша орындалып, ауызша 

қорғалады және қорғау уақыты 3-5 минуттан аспау керек. 
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