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КІРІСПЕ 

 

Соңғы жылдары «бәсекелестік» термині кең қолданыста. Бүгінде 

бәсекелестік адам қызметінің барлық салаларында: бизнес, білім, өнер, ойын 

және спорт саласында байқалады. Жаңа дүниетаным және қоғам қабылдаған 

жаңа стандарттар тек қана өз қызметінде ғана емес, сонымен қатар адамның өзі 

үшін де ерекше талаптар қояды. Бизнес бәсекеге қабілетті өнімге бағытталған 

кезде білім беру мекемелері бәсекеге қабілетті түлектерді дайындауға 

ұмтылады. Мұның бәрі бір жағынан күрделі, бірақ екінші жағынан, адамның 

жағдайын ынталандырады, оның нәтижесі үнемі өзін-өзі дамытуға ұмтылу 

керек. 

Н.А. Назарбаев өзінің «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы 

модернизациялау» атты мақаласында бүгінде жеке адам ғана емес, жалпы 

халықтың бәсекеге қабілеттікті арттырып табысқа жету мүмкіндігі бар деген. ... 

Сондықтан кез-келген қазақстандық азаматтың XXI ғасырға лайық қасиеттері 

болу керек.»[1]. Сонымен қатар Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында 

бәсекеге қабілеттілікке ұмтылу қажеттілігі туралы мәселе көтерілді. Бүгінгі 

күні біз еліміздің, қоғамның, ұйымдардың және әрбір жеке тұлғаның бәсекеге 

қабілетті әлеуетін арттыруға ұмтылу бағытында қоғамдық сананы дамытудың 

векторын қалыптастыруды қадағалай аламыз. 

Мемлекет жас ұрпаққа қолдау көрсетуге ерекше назар аударады, сол 

арқылы қаражатты үнемдейді. Мемлекеттің назарында білім беру, денсаулық 

сақтау, жаңа ақпараттық технологияларды дамыту, бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру, патриоттық тәрбие беру және жастарды табысты әлеуметтендіру 

мәселелері талқылануда. Бұл басымдықтар негізгі бағдарламалық құжаттарда - 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясында, Елбасының халыққа 

Жолдауында және мемлекеттік бағдарламаларда көрініс табады. 

Практикалық тұрғыдан алғанда адамның бәсекелестік әлеуетін арттыру 

мәселесі өте маңызды. Ертеңгі күні еңбек нарығында көп жұмыс іздеушілердің 

бірі бола алатын студент өзінің таңдаған мамандығына өзіндік үлесін қосуға 

мүмкіндік беретін бірқатар артықшылықтарға ие болуы керек. Заманауи 

тәжірибе шектеулі кәсіби салада білім мен дағдыға ие болу табысты өзін-өзі 

жүзеге асырудың кілті бола алмайтынын көрсетеді. Жас маманға бірқатар 

қасиеттер қажет: әлеуметтік, психологиялық, техникалық, көшбасшылық және 

т.б. Өзін-өзі таныстыру және өзін-өзі насихаттау дағдысы да маңызды. Еңбек 

нарығындағы үміткер барлық осы қасиеттермен талап етіледі.  
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1 БӨЛІМ 

1.БӘСЕКЕЛЕСТІК ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУДЫҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

 

1.1. Жеке тұлғаның бәсекелестік әлеуеті 

 

Бәсекеге қабілетті әлеуетті арттыру мәселесін толығымен түсіну үшін біз 

«бәсекелестік» ұғымын түсіндіруіміз керек. Бұл термин білімнің көптеген 

салаларында қолданылады: экономика, биология, басқару, саясаттану және т.б. 

Бұдан басқа, «бәсекелестік» сөзі жиі үйде қолданылады, мысалы, спортқа 

қатысты. 

Ең кең мағынада бәсекелестік (латынша «соқтығысу, бәсекелесу») 

шектеулі ресурстарға арналған бәсекелестік ретінде анықталады. Қарастыру 

аймағына қарай, ресурсқа да, «күрескер» де ресурс үшін әртүрлі болуы мүмкін. 

Зоологиядағы бәсекелестіктің мысалы - азық-түлік үшін жануарларға қарсы 

күрес, тұтынушыларға арналған кәсіпкерлердің күресі мысал бола алады, спорт 

түрлерінде, спортшылардың жүлделер үшін күресі. Көріп отырғанымыздай, 

тұжырымдаманы қарастыра отырсақ, біз күн сайын кездесеміз, ал кейбір 

жағдайларда бәсекелестікті өмір сүру тәсілі немесе идеологиясы ретінде 

қарастыруға болады. 

Мұнда оқырмандарды бәсекелестікті «Жақсылық үшін күрес» шеңберінде 

түсіну туралы мүмкін шатасуға жол бермеу керек. Шын мәнінде, осы 

құбылыстың мәнін ашып көрсету үшін оған кеңірек қарау керек. Конкурстың 

практикалық мағынасы ол орындайтын функцияларды қарастырғанда 

анықталады. Экономикада бәсекелестіктің алты негізгі функциясы бар: 

 1) реттеу; 

2) бөлу; 

3) инновациялық; 

4) бейімдеу; 

5) тарату; 

6) бақылау [2]. 

Бәсекелестіктің ең маңызды функцияларының бірі - сұраныс пен ұсынысты 

реттеу. Қарапайым түрде бәсекелестік кәсіпкерлерді тұтынушыларға ұнайтын 

өнімдер мен қызметтерді ұсынуға және ұсынуға шақырады. Бұл функцияның 
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ұраны: «Сатуға болатын нәрсені ғана жасаңыз және өзіңіз жасаған нәрселерді 

сатуға тырыспаңыз». 

Бәсекелестікті бөлу (орналастыру) функциясы, немесе бөлу функциясы деп 

аталады, олар бизнеске (фабрикаларға, дүкендерге және т.б.) ең көп пайда 

әкелетін жерлерде тиімді орналастыру арқылы көрінеді. Осы функцияға сәйкес, 

зауыттар шикізат бар жерде құрылады және сатып алушылар жету үшін 

қолайлы жерлерді ашады. 

Бәсекелестіктің тағы бір маңызды функциясы - инновация. Оның нәтижесі 

- ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне негізделген инновацияларды 

(инновацияларды) қолдану, бұл өнімдер мен қызметтердің сапасын жақсартуға, 

сондай-ақ олардың өндіріс шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Бейімдеу функциясы кәсіпорындарды нарық жағдайына бейімдеуге 

бағытталған. Осы функцияға сәйкес, сұранысқа тез жауап беретін кәсіпорындар 

жаңашылдықты пайдаланады және өздерінің бәсекелестік артықшылықтарын 

жүзеге асырады, өз қызметін сәтті дамытады және кеңейтеді. 

Бәсекелестікті бөлу функциясы бәсекелестік тұтынудың оңтайлы 

сақталуына қол жеткізу үшін тауарларды өндіру көлеміне немесе қызмет 

көрсетуді қамтамасыз етуге әсер етеді. Басқаша айтқанда, бәсекелестік 

кәсіпорындарға тауарлар мен қызметтердің саны осы тауарлар мен қызметтерге 

халықтың қажеттіліктеріне сәйкес келеді. 

Ақыр соңында, бақылау функциясы тауарлар мен қызметтер нарығында 

монополияны болдырмауға бағытталған. Мұндай бақылау кәсіпкерлерді 

өндірістік шығындар мен бағаларды төмендетуге, тауарлардың, жұмыстардың 

немесе қызметтердің сапасын жақсартуға мәжбүр етеді. 

Функцияларды егжей-тегжейлі қарастырғаннан кейін бәсекелестік тек қана 

күрес емес, инновацияларды пайдалануды ынталандыратын, өнімдер мен 

қызметтердің сапасын жақсартуға, ресурстардың ұтымды бөлінуіне және т.б. 

ықпал ететін өте маңызды реттеуші механизмге айналады. 

Сондықтан бәсекелестік және оның функциялары туралы кейбір идеялар 

бар, бәсекелестік процесінің механизмін түсіну керек. 

Бәсекелестік үрдісі жеңіске жетуге көмектесетін бірқатар қасиеттері бар 

бәсекелестердің күресі ретінде ұсынылуы мүмкін. Бұл қасиеттер «Бәсекелестік 

артықшылықтар» деп аталады, олар әртүрлі салалардағы бәсекелестерге 

(инновация, интеллектуалдық, техникалық және т.б.) артықшылықты көрсетеді. 

Неғұрлым бәсекелестің мұндай артықшылығы бар болса, оның жеңіске жету 

мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. 
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Барлық артықшылықтар жиынтығы «Бәсекеге қабілетті». Ықтимал (латын 

әлеуетінен - күштен) - бұл міндеттерді шешу үшін белгілі бір мақсатқа қол  

жеткізуге болатын көздер, мүмкіндіктер, құралдар, қорлар. Егер біз осы екі 

тұжырымдаманы біріктіретін болсақ, онда біз төмендегілерді аламыз: 

бәсекелестік әлеует - табысты бәсеке үшін қолданылатын қол жетімді құралдар 

мен мүмкіндіктер. 

Осы уақытқа дейін біз тек жалпы бәсекелестік тұжырымдары туралы 

сөйлесіп отырмыз, бірақ бұл ұғымдар да жарамды және жеке тұлғаларға, соның 

ішінде еңбек нарығында бос лауазымдарға қатысатындарға да қатысты. 

Төменде біз жұмыс іздеуде табысты бәсекелесу үшін адам қандай бәсекелестік 

артықшылықтар туралы маңызды сұрақтардың біріне ауысамыз. Біз, әрине, 

бәсекелестік әлеуеттің ең маңызды компоненттерінің бірі болып табылатын 

нақты кәсіптік білім мен дағдыларды сипаттауға кіріспейміз, бірақ олардың 

сипаттамасы жұмысымыздың әрқайсысын талдауды қамтиды, бұл біз үшін 

қазіргі мақсат емес. Нәтижесінде біз адамның жеке қасиеттері туралы 

бәсекелестік әлеуеттің бір бөлігі ретінде біз үшін маңызды мәселеге көшеміз. 

Барлық адамдар бірегей және өздерінің жеке қасиеттерімен ерекшеленеді, 

оның ішінде интеллектуалды, эмоционалдық және ерікті. Қызметкердің жеке 

тұлғасына қатысты қолданылатын, сонымен қатар кәсіби маңызды жеке 

қасиеттер деп те аталады. Мысалы, бағдарламашы үшін мұқият болу маңызды, 

инженердің ұсақ-түйектерге жіті назар аударуы, полицияға - батыл болу 

маңызды. Бұл сапа кәсіби маңызды және «жағымсыз» болуы мүмкін екенін атап 

өткен жөн. Мысалға, жалқау адам тез жұмыс істеуді және тез шешім 

қабылдауды қажет ететін жұмыста өзін нашар сезінеді, сонымен бірге ол 

монотондылық пен ұқыптылықпен байланысты жұмысты жеңе алады. 

Адамның кәсіптік қызметтің бір немесе басқа түріне сәйкестігі кәсіби 

жарамдылық деп аталады. 

Кәсіби жарамдылық кәсіби маңызды қасиеттер жүйесі болып саналады. 

Мәселен, профессор Е.А. Климов 5 негізгі қасиетті анықтайды: 

1) азаматтық қасиеттер - адамның қоғам мүшесі ретінде адамгершілік 

сипаты; 

2) жұмысқа, мамандыққа, мүдделерге және бейімділіктерге деген көзқарас; 

3) жалпы әлеуеті: физикалық (денсаулық, күш, төзімділік және т.б.) және 

ақыл-ой (интеллектуалдық қабілеттер, ойлау қабілеті, өзін-өзі бақылау, 

бастамалар); 

4) арнайы қабілеттер - жеке жұмыс сапасы, кәсіп үшін маңызды қасиеттер; 
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5) дағдылар, әдеттер, білім, тәжірибе. 

Жоғарыда көрсетілген жүйеден кәсіптік білімді, дағдыларды, қабілеттерді 

және тәжірибені иелену кәсіби жарамдылықтың жалғыз факторы болып 

табылмайтындығын көруге болады. Жұмыс істеген өмірде сыпайылық, ақыл-

ой, интеллектілік, достық, эрудиция және басқа жағымды қасиеттер өте 

маңызды.  

Бұл кәсіпқой қызмет әдетте командада жұмыс істеуге байланысты, өйткені 

жұмысқа қоса, адам әріптестерімен әлеуметтік қарым-қатынасқа түседі, ал 

кейбір жағдайларда басқа адамдармен және ұйымдармен өзара әрекеттеседі. 

Демек, жеке қасиеттер бүкіл команда жұмысының нәтижелеріне оң және теріс 

әсер етуі мүмкін. 

Жұмыс берушілер жиі кәсіби білім мен дағдылардың жоқтығы үлкен 

мәселе емес екенін атап көрсетеді. Жас маман қажетті психологиялық және 

әлеуметтік қасиеттерге ие бола ма, соны үйренеді. Сондықтан жоғары оқу 

орнында немесе колледжде кәсіптік білім беру кезеңінде дайындыққа, ең 

алдымен өзін-өзі дайындауға ерекше назар аудару керек. 

Жас қызметкерлердің кәсіптік өсуіне кедергі келтіретін ең маңызды 

факторлар - «өмірлік тәжірибе болмауы, бастаманы қабылдамау, тәуелсіз 

шешімдер қабылдау, жауапкершілікті алу, командамен қарым-қатынаста 

психологиялық мәселелер, қарқынды жұмысқа дайын болмау» [3]. 

Шын мәнінде, біз осы тармақтың ең маңызды анықтамасына, «бәсекеге 

қабілеттілік» ұғымына келеміз. Біздің түсінігімізге ең жақын келесі анықтама: 

бәсекеге қабілеттілік - «осы нарықта ұсынылған ұқсас объектілермен 

салыстырғанда, белгілі бір қажеттіліктің қаншалықты қанағаттандырылатынын 

сипаттайтын объектінің қасиеті» [4]. Басқаша айтқанда, еңбек нарығында 

бәсекеге қабілеттілік - үміткердің бәсекелестік артықшылықтарына ие болуы, 

бұл жұмыс берушілердің бос орындарға қатысты басқа талапкерлермен 

салыстырғанда көбінесе талаптарын қанағаттандырады. 

Қазіргі еңбек нарығында жеке бәсекеге қабілеттілік өлшемдерін ескере 

отырып, төрт санат бар: 

1) «біліктілік, кәсіптік құзыреттілік, алынған білім деңгейі; 

2) мотивация; 

3) мәдениет (құндылықтар және даму деңгейі); 

4) мінез-құлық сипаттамалары (еңбек нарығындағы мінез-құлық), өмірлік 

бағдар (өмір мен мансап жоспарының болуы, өмірлік мақсаттарды анықтау 

және жұмысқа орналасу мақсаттары) »[3]. 
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Еңбек нарығында танымал болу үшін сізде бірнеше қасиеттер болуы керек, 

соның ішінде: 

• «ақыл-ойдың қасиеттері - аналитикалық дағдылар, жүйелі ойлау, 

ойлаудың икемділігі, шығармашылық қабілеті, ақпараттың үлкен көлемін жеңе 

білу және күрделі жағдайда күрделі шешімдер табу; 

• қарым-қатынас дағдылары - нәтижеге жету үшін іскерлік келіссөздер 

жүргізу, адамдармен өзара әрекеттесу қабілеті, өз көзқарасын ең тиімді түрде 

ұсыну қабілеті, адамдарға басшылық жасау, ұзақ мерзімді қарым-

қатынастардың болуы; 

• ұйымдастыру дағдылары - өз іс-әрекеттерін және топтық іс-әрекеттерін 

жоспарлау, тапсырмаларды қою, күш-жігер мен тапсырмаларды тарату, 

нәтижелерге жетуді қадағалау, жағдайды болжай білу. Маңызды сапа - бұл 

көптеген жағдайларды жеңе білу қабілеті, яғни нәтижеге қол жеткізудің 

уақытты тиімді бөлетіндігін білдіреді; 

• Жеке қасиеттер - тиімділік, мәдениет және мүдделер, отбасылық әл-

ауқат, өз істеріне және топ үшін жауапкершілікті алуға қабілетті, нәтижеге 

жетудің жоғары ынтасы, даму және табысқа ұмтылу және т.б. »[3]. 

Еңбек нарығы кәсіби біліктіліктен басқа, жас маманға ерекше 

жауапкершілікке ие болуы, қиын жағдайларға психологиялық дайындықты 

талап етеді. Кәсіби және жеке тұлғаның үнемі өзін-өзі зерттеу қажеттілігі 

маңызды рөл атқарады. Білу ғана емес, оларды басқару да маңызды. 

Еңбек нарығында да, кәсіби қызметтегі тағы бір маңызды сапа - өзін-өзі 

бағалау. Әдетте, адамның жоғары сапалы, кемелденген және өз қасиеттерін 

барабар өзін-өзі бағалауы ерекшеленеді. 

Өзін-өзі жоғары бағалайтын адамдар өздерінің қасиеттерін асыра 

бағалап, шындыққа қол жеткізе алмайтын мақсаттар қойып отырады. Олар 

көбіне мақтансүйгіш, эгоцентризм, менмендік сияқты қасиеттерді көрсетеді. 

Өздерінің мүмкіндіктерін қате бағалау – өзіне тым сенімді болу. Өз-өзіне деген 

құрметті арттыру қате тәрбие берудің нәтижесі болуы мүмкін. Құқықсыз 

мақтауға ие болу және оны көтермелеу айрықшалықты сезімге әкеледі, бұл өз 

қабілеттерін бұрмаланған көзқарасқа және оның қызметінің нәтижелерін 

негізсіз жоғары бағаға әкеледі. Өз-өзін жоғары бағалайтын адамдар өздерінде 

жұмыс істемейді. Олардың ой-пікірлері өте маңызды емес, олардың мінез-

құлқы тәртіптің жоқтығымен сипатталады, өзін-өзі бақылаудың жетіспеушілігі 

бар, бәрі қате шешім қабылдауға және өте қауіпті әрекеттерге алып келеді, ал 

өзін-өзі дамытуға жеткіліксіз өзін-өзі оқытуға қиындық тудырады. 
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Өзін-өзі бағалауы төмен адамдар, керісінше, өздері үшін қабілетіне 

қарағанда төмен мақсаттарды қояды. Өзінің қасиеттері мен мүмкіндіктеріне 

тым сенімсіз. Сенімсіздік негізсіз және ол адамның пассивтілігін 

қалыптастыруға, бастамашылықтың болмауы мен толыққанды емес сезімін 

тудырады. Жиі жағдайда өзін-өзі төмен бағалаудың нәтижесі - адамдардан 

оқшаулану және жалғыздық. Өзін-өзі тану үдерісінде өзін-өзі бағалауды 

арттыру қиын, себебі адам өзінің мүмкіндігіне, болашақ перспективаларына 

және оң нәтижеге сенбейді. 

Ең оңтайлы - өзін-өзі тиісті бағалау. Бұл олардың күшті және әлсіз 

тұстарын дұрыс түсінуді білдіреді. Тиісті өзін-өзі бағалаудың негізі - бұл сенім, 

қажетті тәжірибе және тиісті білім. Сенім адамға әртүрлі жағдайларға қатысты 

өз мүмкіндіктерін дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. Өзіне сенімді адамның 

қасиеттері - шешім, табандылық, логикалық шешімдерді табу және қабылдау, 

оларды дәйекті түрде жүзеге асыру. Тиісті өзін-өзі бағалауы бар адам оның 

қателіктерін сынайды, оларды талдайды, оларды болдырмауға үйренеді. 

Сондықтан тиісті өзін-өзі бағалауды дамыту маңызды [5]. 

Студенттер мен білім беру мекемелерінің басты міндеті жас мамандарды 

үздіксіз өсу мен дамытуды қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасау 

болып табылады. 

«Адамның бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын қасиеттердің негізгі негізі 

оның шығармашылық өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру қабілеті, XXI 

ғасырдағы білімнің басымдығы болып табылады, парадигма болуы керек: 

шығармашылық өзін-өзі дамыту және шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыру 

арқылы білім берудің кепілді сапасы. Басқаша айтқанда, білім беру адамның 

өзін-өзі дамытуға тәрбиелеуіне және шығармашылық өзін-өзі дамыту мен 

шығармашылық өзін-өзі дамытуда дамуына байланысты болған жағдайда ғана 

адамның бәсекеге қабілетті тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді »[6, 34-б]. 

Бәсекеге қабілетті қызметтің нәтижесі неғұрлым жоғары болса, оның жеке 

және әлеуметтік маңызын тереңірек түсінесіз. 

Осы тармақтың соңында біз бәсекеге қабілеттілікпен тікелей қатысы жоқ 

тағы бір терминге жүгінеміз, бірақ бұл маңызды, бұл өзін-өзі бағалау. Өздігінен 

бағалау - жеке тұлғаның өзін бағалау, оның мүмкіндіктері, басқа адамдар 

арасындағы қасиеті мен орны [7]. 

Жиі адамдарға олардың қасиеттері мен мүмкіндіктерін барабар бағалау 

мүмкін емес жағдайлар туындайды. Бұл шектен тыс өзін-өзі бағалауға немесе 
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олардың мүмкіндіктерін кішірейтпеуге әкеледі. Бұл және басқа да бәсекелестік 

әлеуетті қалыптастыру мен дамытуға зиян тигізеді. 

Төменде әуесқойлық тест сұрақтары бар. Бұл өз қасиеттерін дамыту 

стратегиясын әзірлеу үшін пайдалы болатын өзін-өзі бағалау деңгейін ашуға 

мүмкіндік береді. Бұл жағдайда, әрине, сынақ нәтижелерін өте байыппен 

қабылдауға болмайды - керісінше, бұл рефлексияға себеп болып табылады. 

 

Өзін-өзі бағалау бойынша тест. 

 

1. Сіз қандай да бір нәрсе айтпау керек еді немесе істемеу керек еді деп 

ойлайсыз ба? 

а) өте жиі - 1 балл; 

б) кейде - 3 балл. 

2. Егер Сіз ақылды және керемет адаммен сөйлессеңіз, сіз: 

а) оны жеңуге тырысасыз-5 балл 

б) сөз таластырмай, әңгімелесуден бас тартасыз – 1 балл. 

3. Сізге ең жақын пікірлердің бірін таңдаңыз: 

а) біреудің жолы болғыш болса, ол оның еңбеккорлығының нәтижесі - 5 

балл; 

б) сәттілік көбінесе бақытты жағдайлар жиынтығына байланысты - 1 балл. 

в) күрделі жағдайда ең бастысы - табандылық немесе сәттілік емес, 

мақұлдайтын немесе жақтайтын адам болуы-3 балл. 

4. Сізге өзіңіз туралы шарж немесе пародия көрсетілді. Сіз: 

а) сізде ерекше бір нәрсе бар екеніне күлесіз және ол сізді қуантады - 3 

балл; 

б) серіктесіңізден күлкілі нәрсе табуға тырысып, оны күлкіге қалдырасыз - 

4 балл; 

в) ренжіп қаласыз, бірақ білдірмеуге тырысасыз - 1 балл. 

5. Сіз әрқашан асығыссыз, сізде уақыт жеткіліксіз бе, әлде бір адамның 

мүмкіндіктерінен асатын міндеттерді орындауға дайынсыз ба? 

а) иә - 1 балл; 

б) жоқ - 5 балл; 

в) Мен білмеймін - 3 балл. 

6. Сіз құрбыңызға сыйлық ретінде әтір таңдайсыз. Сатып аласыз, өйткені... 

а) сізге ұнайды - 5 балл; 

б) маған ұнамаса да құрбыма ұнайтын шығар деп ойлайсыз- 3 балл; 
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c) жақында телебағдарламаларда жарнамалаған әтір. 

7. Өмірден өзіңіз мүлдем басқаша әрекет ететін түрлі жағдайларды 

елестетесің бе? 

а) иә - 1 балл; 

б) жоқ - 5 балл; 

в) Мен білмеймін - 3 балл. 

8. Сіздің әріптестеріңіз (әсіресе жас) сізден әлдеқайда жақсы жетістіктерге 

жетіп жатса сіздің шамыңызға тие ме ? 

а) иә - 1 балл; 

б) жоқ - 5 балл; 

c) кейде - 3 балл; 

9. Сіз әлдебіреуге қасы келуден ләззат аласыз ба? 

а) иә - 5 балл; 

б) жоқ – 1 балл; 

в) мен білмеймін - 3 балл. 

10. Көзіңізді жұмып, 3 түсті елестетіңіз: 

а) көгілдір - 1 балл; 

б) сары - 3 балл; 

c) қызыл - 5 балл. 

 

Балл нәтижелері: 

50-38 балл. Сіз өзіңізге ризасыз және сенімдісіз. Өзіңізді ерекше көрсету 

үшін, өз пікіріңізді айқындау үшін адамдарға үстемдік жасағанды ұнатасыз. 

Сіздер туралы айтқандарға көңіл аудармайсыз, бірақ сіз өзгелерді сынауға 

дайын тұрасыз. Сізде қаншалықты көп ұпай бар болса, «сіз өзіңізді жақсы 

көресіз, бірақ басқаларды жақсы көрмейсіз». Бірақ сізде бір кемшіліктер бар: 

өзіңізді тым жақсы қабылдайсыз, өзіңізге қатыстысыни ақпаратты 

қабылдамайсыз. Тесттің нәтижелерін ұнатпайтын болсаңыз да, «өтірік бәрі» 

дейсіз. Өкінішті ... 

37-24 балл. Сіз өзіңізбен үйлесімді өмір сүріп жатырсыз, өзіңізді біліп, 

өзіңізге сене аласыз. Сіз қиын жағдайларда, жеке адам ретінде де, адамдармен 

қарым-қатынаста да жол таба білетін қабілетіңіз бар. Өзіңіздің және 

басқалармен қарым-қатынасыңыздың формуласы «өзіңмен қанағаттанған, 

басқалармен қанағаттанған» деген сөздермен көрінуі мүмкін. Сізде қалыпты 

салауатты өзін-өзі бағалауы бар, өзіңізге қолдау көрсетуді және күш-жігердің 

көзін білуді және ең бастысы, басқалардың есебінен күн көрмейсіз. 
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23-10 ұпай. Өзіңізге көңіліңіз толмайды, ақыл-ой, қабілет, жетістік, келбет, 

жасыңыз, жынысыңызға да риза емессіз. ... Тоқтатыңыз! Өзіңді сүю жаман деп 

кім айтты сізге? Сізге ойланып жүретін адамның өзіне үнемі риза болмауы 

керек деп кім айтты? Әрине, сізден ешкім өзіңізбен рахаттанып жүр деп талап 

етпейді, бірақ өзіңізді қабылдауға, өзіңізді құрметтеуге, көзіңіздегі отты өшіріп 

алмауға тиіссіз »[8]. 

 

 

1.2. Бәсекелестік әлеуетті арттыру жолдары 

 

Алдыңғы абзацта біз бәсекелестіктің табиғаты мен сипатын, оның 

функцияларын қарастырдық, бәсекелестік әлеует пен жеке бәсекеге қабілеттілік  

тұжырымдамаларымен, сондай-ақ еңбек нарығындағы бәсекеге 

қабілеттілік критерийлерімен таныстық. 

Төменде бәсекелестік әлеуетін арттыру жолдарын іздеуге кірісеміз. Бізге 

таныс болған ережелерден, оның нәтижесі бәсекелестік артықшылықтарды 

дамытуға және еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыруға 

бағытталған нақты жұмыс стратегиясы болады. 

Жеке бәсекеге қабілеттілік критерийлерін ескере отырып, біз төрт 

компонен туралы айттық: 

1) бiлiктiлiк, кәсiптiк құзыретi; 

2) мотивация; 

3) мәдениет; 

4) мінез сипаттамалары, өмірлік бағдарлау. 

Бұл тізімнің бірінші компоненті - біліктілік, орта арнайы және жоғары оқу 

орындарының түлектерін оқыту деңгейін білдіреді. Кәсіптік оқыту деңгейі 

кәсіптік білім беру мекемелерінің қызмет объектісі болып табылады және оған 

әсер ету үшін белгілі бір кәсіби салада арнайы білімі болуы қажет деп жаздық. 

Нәтижесінде біз бәсекелік әлеуетті күшейту міндетін қоймай, бұл компонентке 

тікелей әсер етеміз. Бірақ арнайы кәсіптік білімдер мен дағдылардан басқа, 

жалпыға ортақ, олар нақты емес, сонымен қатар бірқатар мамандықтардың 

ерекшеліктеріне кіреді. Мысалы, компьютерлік қосымшалармен жұмыс істеу 

дағдысы, атап айтқанда, Microsoft Office бағдарламалық жасақтамасы 

бухгалтер, менеджер, әкімші және басқа да көптеген жұмыскерлерге маңызды 

талаптары болып табылады. 
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Тағы бір мысал - құқықтық құжаттарды білу, атап айтқанда, еңбек 

заңнамасы және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік 

бағдарламалар. Компьютерлік дағдылардан айырмашылығы құқықтық білімдер 

кәсіптердің кішігірім кәсіптерінде пайдаланылады, бірақ әр түрлі дәрежеде 

барлық жұмыс істейтін адамдар үшін өзін-өзі насихаттау үшін қажет, ал 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қолданыстағы мемлекеттік саясатының 

білімі еңбек нарығындағы бәсекелестік әлеуетті тікелей арттырады. 

Жеке бәсекелестіктің екінші компоненті - бұл мотивация. Мотивация - 

бұл өз іс-әрекетін мақсатқа бағыттайтын, ынталандыратын және басқаратын 

қажеттіліктерге байланысты адамның ішкі жағдайы. Мотивацияның екі түрін 

ажырату керек: сыртқы және ішкі. Сырттай мотивация - адамның жағдайына 

немесе ынталандыруларына сыртқы нәрсе жасауға ынталандыру немесе 

мәжбүрлеу, мысалы: студент жаман нәрсеге жетпеу және мұғалімнің 

айыптауын болдырмау үшін өлеңді үйретеді. Ішкі мотивация - сыртқы ортадан 

тәуелсіз адамның өзіне деген мотивациясы. Ішкі мотивация ынталандыру мен 

күшейтуге емес, сыртқы факторларға байланысты емес, ең алдымен іс-

әрекеттің мазмұны. Мысалы: мектеп оқушысы география туралы кітапты 

зерттейді, өйткені ол белгісіз елдер мен халықтардың ерекшеліктерін білгісі 

келеді. Мотивацияның бұл түрлері мотивтердің орналасуымен ғана емес, 

сондай-ақ қызмет процесіне енуімен де ерекшеленеді. Ішкі ниеттерге 

негізделген адам, сөзсіз, іс-әрекетке көбірек қатысады және жақсы нәтижелерге 

қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ішкі мотивация адамда 

шығармашылығын оятады және жұмысында ерекше болуға түрткі болады. 

Еңбек мотивациясының нақты түрлерінің бірі жиі көрсетіледі. Бұл жеке 

терең қызығушылыққа негізделген жұмыс және мінез-құлықтың 

ынталандырушы күші және оны жүзеге асыруға қатысу. Жоғарыда 

айтылғандарға сүйене отырып, ұқсастықты жасау және еңбек қызметінің 

сыртқы және ішкі мотивациясы туралы айтуға болады. Сыртқы ортадағы 

мотивтерге деген ұмтылысты білдіреді, мысалы: ақшалай сыйақы алу, зат 

немесе объектіге ие болу. Ішкі мотивация материалдық емес себептердің 

болуын білдіреді, мысалы: кәсіби деңгейдің жоғары деңгейіне жету, жұмыс 

нәтижесімен қанағаттанужәне т.б. 

Мұнда сіз өзіңізден дұрыс сұрай аласыз: қазіргі заманғы әлемде еңбек 

қызметі табиғаты бойынша қаржылық сыйақыны білдіреді және оң 

эмоцияларды еңбек процесінен тыс алуға болады, неліктен басқа нәрсеге 

ұмтылу керек? Бұл сұраққа бірнеше жауап бар, оларды қарастырамыз. Ең 
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алдымен, жұмыс тәжірибесі жоқ жас мамандар, әдетте, жоғары ақы алуға 

құқылы емес олардың алғашқы мансаптық қызметі өнімділігі төмен. Бұл ереже 

білікті еңбекке қатысты. Бұған балама бар: зиянды жағдайдағы, біліктілік талап 

етпейтін еңбек саласы. Осы кезеңде колледждер мен университеттердің кейбір 

түлектері әртүрлі себептермен, тіпті олардың біліміне сәйкес келмейтін болса 

да, жоғары жалақыға таңдау жасайды. Бұл жерде біз сыртқы бәсекелестік 

әлеуетінің ішкі және толық тиімсіз пайдаланылуына зиян келтіретін сыртқы 

мотивацияның айқын мысалын көріп отырмыз. Бұл жағдайда бір жылда да, екі 

жылда да түлектің да кәсіби деңгейі жоғарыламайды. 

Қарама-қарсы жағдайды қарастырайық. Диплом алған түлек білім алуына 

сәйкес келетін жұмысқа орналасады. Оның мақсаты: жұмыс тәжірибесі мен 

практикалық дағдыларды игеру. Жұмыс беруші, әрине, оны негізгі маман, 

мысалы, көмекші маманы немесе маман ретінде қабылдамайды. Еңбекақысы, 

тиісінше, қарастырылған бірінші мысалға қарағанда біршама төмен болады, 

бірақ жұмыс жағдайлары неғұрлым қолайлы болады. Бұл жағдайда түлек 

алғашқы жылдарда өзінің кәсіби деңгейін көтеруге және қажетті еңбек 

дағдыларына ие болуына мүмкіндік алады, осылайша бәсекелестік әлеуетін 

арттырады, демек, еңбек нарығындағы сұраныс пен бәсекеге қабілеттіліктің 

жоғарылауы. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бітірушілердің кәсіптік 

дамуына, іс-әрекеттегі шығармашылық көрінісіне және өзін-өзі оқыту бойынша 

белсенді дербес жұмысына деген көзқарастарын енгізу қажет. 

Жеке бәсекеге қабілеттіктің үшінші компоненті - мәдениет. Көбінесе 

«мәдениет дегеніміз не?» Деген сұраққа, үй шаруашылығында көптеген адам ең 

алдымен адамның тәрбиесі туралы айтады немесе осы тұжырымдаманы 

өнермен және тарихпен таныстырады, әсіресе театрға немесе мұражайға 

барады. Бұл мәселені толығырақ түсінуге тырысамыз. 

Ең кең мағынада «мәдениет» термині адамзаттың материалдық және 

рухани құндылықтарының жиынтығын білдіреді. Бұл агрегаттағы материалдық 

құндылықтар адам жасаған нәрселерді білдіреді. Мұның бәрі адамдар жасайтын 

материал (құралдар, жиһаздар, ғимараттар, компьютерлер, жолдар және т.б.). 

Рухани құндылықтар адамның (өнер, дін, тіл, философия, ғылым және т.б.) 

материалдық емес нәрсені білдіреді. Енді сізде материалдық және рухани 

құндылықтар адамның бәсекеге қабілетті әлеуеті туралы сұрақ туындайды. Бұл 

жауап мәдени деңгей тұжырымдамасында жатыр. 
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Мәдени деңгей - белгілі бір топтың мүшелеріне тән құндылықтар, 

преференциялар, үміт, идеялар мен рәміздердің жиынтығы. Демек, жеке 

адамның бір немесе басқа әлеуметтік топтың қатысушысы ретінде дұрыс 

қабылдануы үшін ол өз құндылықтарын қабылдауы және бөлісуі керек. 

Сондықтан, жан-жақты дамуға, қызығушылық танытуға, өз эрудициясын 

арттыруға ұмтылу керек, осылайша жоғары мәдени деңгейге ұмтылу керек, ол 

басқа бәсекелестік артықшылығы болады. 

Жеке бәсекеге қабілеттілік - мінез-құлық сипаттамаларының маңызды 

құрамдас бөліктерінің біріне келеміз. Мінез-құлық - бұл қоршаған ортаға 

әсерлесудің белгілі бір әдісі. Адамның мінез-құлқы - оның қоғамға, басқа 

адамдарға және объективті әлемге деген көзқарасы. 

Адамның мінез-құлқы адамдардың материалдық, интеллектуалды және 

әлеуметтік салаларда қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Адамның 

мінез-құлқы статикалық емес, өмір бойы дамиды. Табиғи және экологиялық 

факторлардың тіркесімі мінез-құлыққа әсер етеді: жеке тұлға қоршаған ортаға 

әсер ету кезінде көп немесе аз қалыптасқан белгілі бір мінез көріністеріне 

генетикалық бейімделеді. 

Кез-келген компания өз қызметкерлерінің белгілі бір жолмен әрекет етуін 

қалайды. Өз қызметкерлерінің мінез-құлқы өздерінің еңбек міндеттерін сенімді 

және адал орындауға, командамен үйлесімді түрде араласуға, әріптестермен 

тиімді қарым-қатынас жасауға, жанжалды жағдайларды қолдамайтындығына 

және өзгермейтін жағдайдағы мүдделерден тыс шығуға дайын болса, олар 

тікелей міндеттерін орындауда қосымша күш-жігерін жұмсап, белсенді болса, 

ынтымақтастыққа жұмыс істесе, бұл ұйым үшін тиімді. 

 Әр түрлі мінез-құлық классификациясы бар. «Әлеуметтік және жеке 

мінез-құлық ерекшелігі, ішкі және сыртқы мінез-құлық ерекшелігі, туа біткен 

және жүре пайда болған (және шығармашылық), қасақана емес, саналы, 

түсініксіз және дұрыс емес» (1-суретті қараңыз) [9]. 

«Әлеуметтік мінез-құлық - бұл адамдар арасындағы және адамдарға 

қатысты (мен және сен, мен және біз) адамның іс-әрекеті. Бұл тек қана адамдар 

арасындағы әрекеттер ғана емес, сонымен бірге қоғамға маңызды іс-әрекеттер, 

бұл басқаларға маңызды »[9]. 

Әлеуметтік мінез-құлықтың көптеген түрлері бар: жеткілікті және 

жеткіліксіз, қақтығыстар мен жанжалсыз, дұрыс және қате, ауытқу және бұзу 

және т.б. 
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«Тағы бір маңызды айырмашылық - саналы мінез-құлық (адам саналы 

түрде бақыланады) және бейсаналық мінез-құлық. Бейсаналық- мінез-құлықтың 

ең таралған түрі болып табылады және бұл адамның көптеген 

проблемаларының көзі болып табылады. Біз әдетте бейсаналық мінез-

құлқымызды байқамаймыз, ал басқалары дереу хабардар болып, оған жауап 

береді - өкінішке орай, көбінесе бейсаналық «[9]. 

Адамның мінез-құлқы әлеуметтік болғанымен, белгілі бір мағынада жеке 

мінез-құлық туралы айтуға болады: бұл мінез-құлық «Мен және заттар» 

жүйесінде орын алады. Бұл жерде тиiстi және тиiмдi емес, тиiмдi немесе тиiмсiз 

мінез-құлық ерекшеленеді, бiрақ бұл жағдайда ол қақтығыстар немесе девиант 

болып табылмайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – сурет. Мінез-құлық классификациясы (Н.И.Козлов) [8] 

 

Басқа классификацияға сәйкес, тәрбиеленген (білім беру және оқыту 

нәтижесінде қалыптасқан) және шығармашылық (адамның өзі жасаған) туа 

біткен мінез-құлық (мысалы: инстинк немесе туғаннан кейінгі алғашқы 

сағаттан кейін) ерекшеленеді. 

«Сатып алынған мінез-құлық оқыту, оқыту және білім беру нәтижесінде 

қалыптасады. Қабылданған мінез-құлықтың бөлігі сатып алынған бағдарлама - 

адам өміріне араласқан әрекеттер мен реакциялар жиынтығы. Бұл тіл және 
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сөздік қорлары, ұғымдар мен нормалар, оған салынған барлық білімдер мен 

дағдылар »[9]. 

Оқытылған мінез-құлыққа үйреншікті барлық таныс эмоциялар жатады. 

Оқытылған мінез-құлыққа керісінше - шығармашылық мінез-құлық. 

Адам мінез-құлқының ең маңызды сипаты - әлеуметтік өзара әрекеттесудің 

басым стратегиясы. Күнделікті өмірде адамдар әртүрлі өзара әрекеттерге кіреді. 

Өзара әрекеттесудің негізгі себептері: 

- Жалпы кірісті ұлғайту (ынтымақтастық себептері); 

- өзіңіздің жеңістеріңізді арттыру (даралық); 

- салыстырмалы өсуді (бәсекелестікті) барынша арттыру; 

- басқа тұлғаның (альтруизм) пайдасын барынша арттыру; 

- басқа біреудің пайдасын азайту (агрессия); 

- ұтыстардағы (теңдік) айырмашылықтарды азайту »[10]. 

Тиісінше, аталған себептер өзара қарым-қатынаста жетекші мінез-құлық 

стратегиясын анықтай алады (2-суретті қараңыз): 

1. Ынтымақтастық қатысушылардың өздерінің қажеттіліктерінің өзара 

әрекеттесуін басқа мүдделерге зиян келтірместен толық қанағаттандыруға 

бағытталған (ынтымақтастық немесе бәсекелестік себептері жүзеге 

асырылады); 

2. Бәсекелесу байланыс серіктестерінің мақсаттарын ескерместен (жеке 

бастаманы) ескерместен тек өз мақсаттарына ғана назар аударуды көздейді; 

3. Шартты теңдік үшін серіктестердің мақсаттарына жеке қол жеткізуде 

ымыраға келу; 

4. Үйлесімді (бейімделу) серіктес мақсаттарына жету үшін өз 

мақсаттарына жетуді білдіреді (альтруизм); 

5. Басқалардың жеңісін болдырмау үшін, өз мақсаттарыңыздан айырылып 

қалудан аулақ болыңыз. 

Әлеуметтік өзара әрекеттесу стратегияларымен қатар, авторлар қақтығыс 

жағдайында мінез-құлық стратегияларын ажыратады, олар көп жағдайда бірдей 

мағынаға ие. 

Бірдей әдеттерге, талғамға және мүдделерге ие екі адамды табу мүмкін 

емес. Сондықтан, адамдар арасындағы ұзақ мерзімді қарым-қатынастарда ерте 

ме, кеш пе, қайшылықтар, келіспеушіліктер туындайды, соның салдарынан 

қақтығыстар туындайды. 

Әрине, ұқсас жағдайлар қатынастарға зиян тигізуі мүмкін, ал екінші 

жағынан, көзқарастар мен көзқарастардағы келіспеушіліктер адамдар 
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арасындағы қатынастарды байытатын және сенім мен өзара түсіністікті 

нығайтуға көмектесетін ресурс бола алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – сурет.Әлеуметтік өзара әрекеттесуде мінез-құлықтың негізгі 

стратегиялары [10] 

 

Конфликтті жағдайларды сындарлы түрде шешу үшін сіз жанжалды 

жағдайдағы мінез-құлқының әртүрлі жолдары туралы, сондай-ақ мінез-

құлықтың ең дұрыс әдісін таңдау мүмкіндігіне ие болу керек. Әдетте, 

жанжалдағы адамдар мінез-құлықтың басқа да жолдары бар екенін түсінбей, 

олар үшін әдеттегідей әрекет етеді. 

Психолог К.Томас екі критерий бойынша қақтығыс кезіндегі барлық 

әдістерді: адамның өз мүдделерін қорғауға деген талпынысын және басқа 

тұлғаның мүддесін (ынтымақтастықты) ескеруге талпынуын қалайды. Осы 

өлшемдерге сүйене отырып, Қ.Томас қақтығыс жағдайында мінез-құлқының 

бес негізгі жолын анықтады. Ыңғайлы болу үшін олар жануарлар бейнелерінің 

түрінде ұсынылуы мүмкін: 

1. жарысу (бәсеке) 

2. бейімделу (шешу) 

3. аулақ болу (жалтару) 

4. мәмілеге келу 

5. Ынтымақтастық 
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Бұл әрекеттердің әрқайсысы өзінің артықшылықтары мен 

кемшіліктеріне ие, ол бір жағдайға сәйкес болуы мүмкін, бірақ басқаларға 

жарамсыз болуы мүмкін. 

1) Жарысу 

Жарысу - адамның мүдделеріне қанағаттандыруға басқа бір мүдделерге 

зиян тигізуге ұмтылатын жанжалдағы мінез-құлық түрі. Осы стратегияны 

ұстанатын адам, қақтығысынан жеңіске жететін бір ғана қатысушының болуы 

мүмкін, және бір қатысушының жеңісі сөзсіз екіншіден жеңіліске ұшырайды. 

Мұндай адам өз кезегінде өзін-өзі талап етеді, ал басқа адамның позициясы 

ескерілмейді. 

Осы стратегияның артықшылығы мен кемшіліктері: басқа адамның 

мүдделеріне қарсы мүдделерді төзімділікпен сақтау, адамға жанжалды 

жағдайды уақытша сақтауға көмектеседі. Алайда бұл тәсіл ұзақ мерзімді 

қарым-қатынастарда (достық қарым-қатынас, жақын адаммен, отбасымен, 

жұмыс кезінде және т.б.) қолданылмайды. Ұзақ мерзімді қарым-қатынас 

барлық қатысушылардың тілектері мен мүдделерін есепке алса ғана, бір 

адамның жоғалуы, әдетте, барлық жоғалтуды білдіреді. Ұзақ мерзімді қарым-

қатынастарда, ол әділ жүргізіліп, алдын-ала белгіленген ережелерге сәйкес 

және бәсекелестің элементтері ғана қатысушылардың арасындағы қатынастарға 

қатты әсер етпейтін болады. Бұл жағдайда бәсекелестік жағдайды қалпына 

келтіріп, адамдарды өз мақсаттарына белсенді түрде айналдыруға көмектеседі. 

2) Бейімделу 

Бейімделу - бұл қақтығыстағы қатысушының мінез-құлқы, оның 

мүдделерін құрбан етуге және қарсыласудан аулақ болу үшін басқа адамға 

беру. Бұл ұстаным өз мақсаттарына және мүдделеріне назар аудармауға тиіс 

деп есептейтін адамдарға төмен өзін-өзі бағалауы мүмкін. 

Бұл стратегияның артықшылықтары мен жағымсыз жақтары: егер даудың 

тақырыбы маңызды болмаса және басқа адаммен жақсы қарым-қатынаста болу 

маңызды болса, онда оны беру үшін және оған өзін-өзі бекіту үшін осындай 

жолмен беру ең қолайлы мінез-құлық болуы мүмкін. Бірақ егер жанжал дау 

тараптарының сезіміне әсер ететін маңызды мәселелерге байланысты болса, 

онда бұл стратегияны өнімді деп атауға болмайды. Оның нәтижесі - жиналған 

партияның жағымсыз эмоциялары (ашу, реніш, көңілсіздік және т.б.) және ұзақ 

мерзімді перспективада қатысушылар арасында сенім, сыйластық пен түсіністік 

жоғалуы. 

3) аулақ болу (қашқақтау) 



 
21 

 

Жиі адамдар қақтығыс мәселелерін талқылаудан аулақ болуға тырысады 

және «кейінірек» қиын шешім қабылдауды кейінге қалдырады. Бұл жағдайда 

адам өз мүддесін қорғамайды, сонымен бірге басқа адамдардың мүдделерін 

ескермейді. 

Осы стратегияның артықшылықтары мен жағымсыз жақтары: бұл 

стратегия қақтығыс тақырыбы өте маңызды емес («Американдық психолог 

С.Ковейдің айтуынша, егер сіз теледидарда қандай бағдарламаны көруді шеше 

алмасаңыз, басқа бір нәрсе істеп кетесіз) қақтығыстың екінші жағында ұзақ 

мерзімді қарым-қатынастарды сақтаудың қажеті жоқ (егер сіз осы дүкеннен 

сатып алу керек нәрсе тым қымбат деп ойласаңыз, онда басқа дүкенге баруға 

болады). Бірақ ұзақ мерзімді қарым-қатынаста барлық даулы мәселелерді ашық 

талқылау маңызды, және бар қиындықтарды болдырмау тек қанағаттанбау мен 

шиеленісті жинақтауға әкеледі. 

4) Ымыра 

Ымыраласу - бұл жанжалдың екі жақтың да мүдделерін ішінара 

қанағаттандыру. 

Бұл стратегияның артықшылығы мен кемшіліктері: ымыраласу барлық 

жанжалдаушы тараптардың мүдделерін есепке алады, бұл нәтиже әдiл де 

болады, бiрақ көп жағдайда ымыраға келу - тек қана екі жақтың 

қанағаттандыратын шешiмдi табуға дейiн жанжалдарды шешудiң аралық кезеңi 

ретiнде қарастырылуы мүмкiн. 

5) ынтымақтастық 

Осы стратегияны таңдаған кезде қатысушы қақтығысты шеше отырып, 

барлығының пайдасын тигізеді. Ол басқа қатысушының ұстанымын ескеріп 

қана қоймай, сонымен қатар басқа тараптың да қанағаттандырылатынын 

қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Бұл стратегияның артықшылықтары мен жағымсыз жақтары: басқа адамды 

тыңдау, оның көзқарасын түсіну, оның мүдделерін ескеру және кез келген ұзақ 

мерзімді қарым-қатынастарда даулы жағдайдағы барлық тараптарға сәйкес 

келетін шешімді табу. Мұндай көзқарас өзара сыйластықты, түсінушілікті, 

сенімділікті дамытуға ықпал етеді және осылайша өзара қарым-қатынастарды 

күшейтеді және тұрақты етеді. Егер даудың мәні екі қатысушы үшін де 

маңызды болса, жанжалды шешудің бұл әдісі ең сындарлы деп санауға болады. 

Айта кетейік, көптеген жағдайларда екі жаққа да сәйкес келетін шешім табу өте 

қиын болуы мүмкін, әсіресе қарама-қарсы тарап кооперативтік болмаса және 

бұл жағдайда қақтығыстарды шешу процесі ұзақ және қиын болуы мүмкін [10]. 
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Қаралып отырған мәселені қорытындылайық. Жеке бәсекеге 

қабілеттіліктің барлық компоненттеріне оларды дамыту үшін әсер етуге 

болады. Бәсекеге қабілетті әлеуетті дамытуға ықпал ететін маңызды шарт - бұл 

мотивация. Ынталандыратын ортаны және өзін-өзі дамыту мен табысқа деген 

көзқарасты қалыптастыру - бәсекеге қабілетті әлеуетті дамытудағы маңызды 

міндет. 

 

 

1.3.Бәсекеге қабілеттілік әлеуетін арттыру әдістері және жұмысты 

ұйымдастыру 

 

Қазіргі педагогика қарқынды дамып келеді. Бүгінгі күні дәстүрлі 

әдістермен (лекция, семинар, практикалық сабақ және т.б.) мұғалімдер 

аудиториямен жұмыс істеудің жаңа, интерактивті әдістерін және тәсілдерін 

сәтті қолданып жатыр: бизнес-ойындар, квест, онлайн-технологиялар 

негізіндегі әдістер және т.б. процесс. Бұл әдістердің сөзсіз артықшылығы - 

барлық қатысушыларды процеске тарту, тыныш оң ахуалды және оқудың 

жоғары қарқынын дамыту. 

Бәсекеге қабілетті әлеуетті жоғарылату бойынша табысты жұмыстардың 

тағы бір маңызды шарты - жасөспірімдер тобын «тең - теңімен» қағидасы 

бойынша жүзеге асырылатын кезде өзін-өзі ұйымдастыру деңгейіне жеткізу. 

Бұл әсіресе жұмыс уақыты тапшы мұғалімдер үшін маңызды. 

Жасөспірімдерді өзін-өзі ұйымдастыру мен «тең-теңімен» қағидаты 

бойынша білім мен дағдыларды көшірудің негізгі шарты команданы құру 

болып табылады. Балалардың өзін-өзі басқаруын құрудың көптеген нұсқалары 

бар, мысалы, қызмет саласына жауапты адамдардан (шығармашылық, тәртіп, 

спорт және т.б.) «актив» құру. Егер мұндай қауымдастық бұрыннан бар болса, 

қосымша білім алуға жауапты басқа тұлғаны немесе облыстар үшін жауапты 

бірнеше оқытушыларды таңдауға болады (мысалы, компьютерлік сауаттылық, 

көшбасшылықты дамыту, кесу және тігу және т.б.). 

Оң лидерлерді іріктеу, жағымды және шығармашылық атмосфераны құру, 

жаңа дағдылар мен білім алуға ынталандыру - мұның бәрі студенттер арасында 

өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тану жүйесін құрудағы табыстың кепілі. 

Нәтижесінде, жасөспірімдер командасының өзін-өзі ұйымдастыру жүйесін 

құруға жұмсалған қаражат мұғалімдер өткізген сабақтың нәтижесінен 

әлдеқайда маңызды нәтиже береді. Айта кету керек, педагогикалық ұжымның 
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ұйымды бақылауы әлі де қажет, бірақ оны жүзеге асыру шығындары алынған 

нәтижелермен салыстырғанда маңызды емес. 

Төменде геймификация қағидатын енгізудің негізгі мәселелері 

қарастырылады, сонымен қатар осы принципке негізделген квест -

педагогикалық технология ретінде қарастырамыз. 

Соңғы уақытта геймифацияның өзектілігі артып келеді. Бұл мотивацияның 

ескі әдістері олардың тиімділігін жоғалтуына байланысты. Ынталандыру және 

жазалау әдістері өз тиімділігін жоғалтты. Қаржылық сыйақы, бағалау және 

жазалау қорқынышы белгілі бір шегіне дейін. Қоршаған ортамен тез өзгеріп, 

жаңа мүмкіндіктер пайда болады және адамдар мінез-құлқын болжау 

қиынырақ. 

Бағалау - мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтайтын және жаңа 

мақсаттарға қол жеткізуге ынталандыратын механизм. Кейбір мұғалімдер 

компьютерлік ойында ұпай жинаумен пара-пар деп санайды. Мысалы, жұмыс 

барысында тәжірибе мен білім алу жолымызға сәйкес мансап сатысын бір 

позициядан екіншісіне жылжытамыз. Бұл ойынды біз бір деңгейден екіншісіне 

жылжыту жолымен салыстыруға болады. Жұмыс және білім мағынасында 

ойындар. Демек, ойын элементтерін қосу арқылы зерттеуді қызықты етуге 

болады. 

Ойын элементтері ынталандыруды арттырады. Сонымен қатар, қосымша 

ынталандыру әрдайым қажет емес, ойын қызығушылық тудырады, өйткені 

ойын өзі белсенділікті ынталандырады. Балалар бейне ойындар ойнап, нақты 

құндылығы жоқ виртуалды бонустарды алу үшін айтарлықтай қаражат 

жұмсайды. 

Геймификация ойындардың ойын элементтерін және «ойын емес» 

контексттерде (жағдайларды) жобалау кезінде қолданылатын әдістерді 

қолданады. Осы анықтаманың үш маңызды тармағы бар: 

1. ойын элементтері 

2. ойындар жасау әдістері 

3. «ойын емес» контексттер (жағдай) [11, 774-бет]. 

Кез-келген ойынды ойынның элементтері деп атауға болатын бөліктерден 

жасайды. Элементтер - ойын құра алатын құралдар жиынтығы (нысандар, өзара 

әрекеттесу ерекшеліктері және ережелердің жалпы жинағы). Мысалы, 

«Checkers» ойыны құрамында бөліктер (дойбы) және ойын ережелері сияқты 

элементтер бар, олар бойынша бөліктер белгілі бір тәртіпте жүреді, кейбір 
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жағдайларда қарсыластың дойбысын «жеуге» болады, ал соңғы қатарға жеткен 

бөліктер князь болады. 

Геймификация толыққанды ойын құруды білдірмейді. Оқу жағдайының 

ережелерін өзгертуге мүмкіндік беретін ойынның жекелеген элементтері 

пайдаланылады. Мысалдағы дойбыда біз ойын элементтерін өзгерте алмаймыз, 

өйткені бұл басқа ойын болады. Ал білім беру ойынында ойын элементтерін 

қалаған нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін ойдағыдай жүйе дамытады. 

Кішкентай бала үшін ойын әлемді білудің жалғыз мүмкін жолы. Мұндай 

заңдар жасөспірімдерге арналған. Осылайша, жоғары сынып оқушылары үшін 

оқытудың онлайн-білім беру рөлдік ойындары бар. Classcraft, оның тиімділігі іс 

жүзінде бүкіл әлемде расталады. 

Осылайша, оқу үдерісі студенттерге дәл сол моральдық қанағаттандыруға 

ұмтылған, жаңа виртуалды деңгей немесе басқа «медальді табуға дағдыланған» 

шынайы саяхатқа айналады.  

Геймификацияда қолданылатын ойын компоненттерінің ішінде білім 

берудегі үлкен үлестірім: скоринг, қиындықтар мен дағдылар деңгейлері, 

жетістіктер, рейтингтік кестелер, көрсеткіштер көрсеткіштері, виртуалды 

валюталар, қатысушылар арасындағы жарыстар, марапаттар [12]. 

Білім алу мақсатында ойынның әртүрлі элементтерін қолдануға болады. 

Прогресс - біртіндеп өсудің көрнекі көрсетілімі: 

- деңгей - мазмұнға қолжетімділікті кеңейту және ашу; 

- ұпай - сіздің жұмысыңыздың маңыздылығын сандық белгілеу. 

Инвестициялар - ойынға өз үлесіңізді мақтан етеді: 

 Жетістіктер - жұмыстарды аяқтау үшін қоғамдық тану; 

 Жаңа тапсырмалар - жаңа тапсырмаларды алу үшін кіру; 

 Бірге жұмыс жасау - сіздің мақсаттарыңызға жету үшін бірге әрекет ету; 

 Маңыздылық - көрнекті немесе ұлы нәрсеге қол жеткізу үшін жұмыс 

жасау; 

 Виртуалдық - басқа пайдаланушыларды тарту үшін ынталандыру. 

Ақпараттың бірте-бірте ашылуы - біртіндеп жаңа ақпаратқа қол жеткізе 

алады: 

 Бонус - күтпеген сыйақы алуға; 

 Қайта санау - шектеулі уақыт кезеңі үшін толық тапсырмалар; 

 Жаңалық - сіздің білім беру ортаңызды зерттеп, жаңа білім бөлімдерін 

табыңыз; 
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 Шығын болдырмау - қазірдің өзінде жинақталған жоғалтудың алдын алу 

үшін ойнайды; 

 Шексіз ойын - сарапшы болуға дейін барлық уақытта үйреніңіз. 

Синтез - бір уақытта бірнеше дағдыларды қажет ететін тапсырмалар 

бойынша жұмыс істеу [12]. 

Геймификация келесі мақсаттарға ие: 

 қатысушыларды тарту; 

 Жалпы қолданылатын проблемаларды шешуге қатысуды кеңейту; 

 бірлескен қызметке өздерінің «инвестицияларын» бағалауды 

ынталандыру; 

 жаңа ақпаратты үнемі және бірте-бірте ашу, «шексіз» ойын. 

Ойын принциптеріне негізделген басқа білім беру технологиясынан 

геймификацияның айырмашылығы - оқушылардың оқу үрдісіне қатысуын 

арттыру мақсатында білімдегі компьютерлік ойындарға тән тәсілдерді 

пайдалану болып табылады. 

Тағы бір танымал білім беру технологиясы - бұл квест. Ол ми шабуылдау 

элементтерін, әлеуметтік оқытуды және ойындарды қамтиды. Квест жоғарыда 

аталған технологияларға арналған бірқатар тапсырмаларды шеше алады [13]. 

Зерттеушілердің айтуы бойынша, «студенттер мотивацияның толық циклі 

арқылы жүреді: назардан қанағаттанудан бастап студенттер нақты әлем 

проблемалары контексінде жаңа түсініктер мен қарым-қатынастарды зерттеп, 

талқылайды және түсінуге мүмкіндік береді, практикалық маңызы бар 

жобаларды жасайды» [ 14]. Сокол И.Н. зерттеуді нақты анықталған 

дидактикалық тапсырма, ойын жоспары бар, міндетті түрде көшбасшы 

(тәлімгер) бар, таза ережелер бар және 21-ғасырдағы студенттердің білімі мен 

дағдыларын арттыру үшін енгізілген технология ретінде қарастырады. 

Өздігінен жасалынған сюжеті бар квест, әсіресе, жастар үшін қызықты. 

Таңдау еркіндігі жасөспірімдер мен жастар үшін өте маңызды. Сонымен қатар, 

айнымалы сюжет арқасында ізденіс өзіндік және бірегейлікке ие болады. 

«Ізденіс сапасының негізгі критерийлері оның қатысушылары үшін қауіпсіздігі, 

өзіндік ерекшелігі, дәйектілігі, тұтастығы, ойын алаңының атмосферасын 

құратын тақырыпты емес, белгілі бір сюжетке бағыну. Әртүрлі тапсырмалар 

қабылданады: ребустерді, жұмбақтарды, кроссвордтарды, пазлдарды шешуге, 

плакат, коллажды, анти-жарнамалық жарнаманы жасау, ми шабуылдау 

технологиясын қолданумен байланысты жобалар және т.б. »[15]. 
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Топтық және жеке квест арасында айырмашылық бар. Екінші жағдайда, 

нақты жазылған сценарийге және «сыртқы» көшбасшыларды ойынға қосудың 

қажеті жоқ. Ұйымдастырушының рөлі тек түзетуге және қатысушыларға 

бағытталады. Қатысушылар ойын алаңын өздері жасайды және тарихты 

«жасайды». Әрбір ойыншы - өзінің сипаты, мақсаттары және ниеттері бар жеке 

тұлға. 

Бүгінгі таңда ТМД елдеріндегі квест танымал болып келеді. Бұл 

технология жаңа формалар мен түрлендірулерді қабылдайды. Оны жүзеге 

асырудың ауқымы бір бөлмеден бүкіл елге, ал бір сағаттан бастап маусымға 

дейін өзгереді. 

Қорытындылай келе, өзін-өзі ұйымдастыру қағидаттарының, өзін-өзі 

оқытудың, іздеу әдістерінің және жеке ресурстарын, іс-әрекеттерін, қарым-

қатынастарын және жасөспірімдердің практикалық дағдыларын дамытуда 

геймификация педагогикалық әлеуетін тағы бір рет атап өтеміз. Бұл әдістер 

мінез-құлықты түзету жөніндегі жұмыста өте тиімді. Ойнай, тыныш 

атмосферада сіз қолайлы және тиімді таңдау арқылы әр түрлі мінез-құлықтарды 

қауіпсіз түрде жасай аласыз. Мұның бәрі минималды ресурстармен барынша 

нәтиже алуға мүмкіндік береді. 
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2-БӨЛІМ 

БӘСЕКЕЛЕСТІК ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

 

Осы нұсқаулықтың бірінші тарауы жеке тұлғаның бәсекелестік әлеуетін 

арттырудың теориялық аспектілеріне арналды. Біз компоненттердің, 

бәсекелестік әлеуеттің құрылымын, бәсекелестік әлеуетті арттыру жолдарын 

қарастырдық, сондай-ақ топтық жұмыстың қазіргі заманғы нысандарын 

қарастырдық. 

Төменде мұғалімдердің жұмысында пайдаланылуы мүмкін бәсекелестік 

әлеуетті арттыруға бағытталған сабақтарды әдістемелік дамытуды ұсынамыз. 

Олар үш компоненттегі сабақтарды қамтиды: 

• мінез-құлық (жанжалды жағдайларды шешудегі сындарлы дағдыларды 

қалыптастыру бойынша тренинг); 

• Құқықтық (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздері 

бойынша семинар); 

• Мансап (өзін-өзі таныстыру дағдылары мен еңбек нарығында тиімді 

мінез-құлықты дамытуға бағытталған мансаптық тапсырма). 

Авторлар бұл әдістемелік әзірлемелер Сіздің ұйымыңыздағы 

оқушылардың бәсекелестік әлеуетін арттыру үшін педагогикалық бағытты 

дамыту үшін негіз болады деп үміттенеді және қажетті нәтиже береді. 

 

 

2.1. «Қақтығыстарды қалай шешемін» практикалық сабағы 

 

Автор: Татьяна Сорокина 

 

Жанжалды жағдайларды шешудегі сындарлы дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған жетім балаларға арналған практикалық жаттығу. 

Өмірде әрқайсымыз әрқашан жағымды бола бермейтін және біздің 

өмірімізге оң әсер ететін жағдайлар мен қарым-қатынастарға тап болуымыз 

мүмкін. Әсіресе жасөспірімдер мен отбасылардан тыс балалар үшін ол қиын 

жағдай. 

Бұл практикалық сабақ жасөспірімдердің қақтығыстары туралы, олардың 

себептерін және жанжалдарды шешу жолдарын кеңейтуге бағытталған. 
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Бұл іс-шараның мақсаты: жанжалдар жағдайында жасөспірімдердің тиімді 

мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру. 

Тәжірибелік сабақтардың міндеттері: 

- келіспеушіліктер мен мүдделердің сәйкес келмеуі жағдайында 

тұлғааралық қатынастарды құрудың жаңа мүмкіндіктері туралы жанжалдарға 

қатысты қатынастарды қалыптастыру; 

- түрлі жанжалдарға барабар жауап беру қабілетін дамыту, қақтығыстарды 

болдырмау қабілетін дамыту; 

- тұлғааралық қақтығыстарды шешудің тиімді стратегияларын таңдау үшін 

білім беру, туындайтын проблемаларды тек қана сындарлы түрде шешіп қана 

қоймай, бір-бірімен қарым-қатынасты сақтауға мүмкіндік беру. 

Мақсатты аудитория: жасөспірімдер үйінің тәрбиеленушілері (16-20 жас). 

Күтілетін нәтижелер: 

- жанжалдардың жағдайына жасөспірімдердің бейімделген жауаптарын 

реттеуді кеңейту; 

- Қатысушыларды жасөспірімдер арасындағы өзара түсіністікке қол 

жеткізуге ықпал ететін «Мен - айтатыным» техникасымен және тиімді қарым-

қатынас факторларымен таныстыру. 

Сабақ жоспары: 

Сабаққа қатысушыларымен танысу; 

2. Сабақтың тақырыбына бағыттап, қатысушылармен интерактивті әңгіме; 

3. Қатысушыларға жанжалды жағдайдағы стратегияларды ақпараттық 

материалды біріктіру арқылы таныстыруға бағытталған «Біздің өміріміздегі 

қақтығыстар» тақырыбына шағын дәріс. 

4. Қақтығыстардың жағдайын әртүрлі жолмен практикалық талдау; 

5. Сабақтардың аяқталуы. Қорытындылау. 

Сабақтар туралы мәліметтер: 

- Конфликттерді шешудің ықтимал стратегияларының иллюстрациясы бар 

плакат; 

- «қақтығыс жағдайлары» карточкасы (12 карточка); 

- жанжалды жағдайлардың әр түрлі жолдарын көрсететін карточкалар; 

- үлестірме материал - жиналысқа қатысушыларға жаднама (қатысушылар 

саны бойынша). 
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Сабақ барысы 

 

1. Құттықтау және қатысушылармен қар домалату қағидаты бойынша 

танысу. 

Сәлеметсіздер! Мен - (жетекші мамандықтың атауы). Бүгін біз осы 

әлеуметтік құбылыс туралы әңгімелейтін боламыз, әрқайсысыңыз қақтығыс 

жағдайға кездейсоқ тап болады, бірақ қарсы болғанда сіз өзіңізге қажетті 

нәтиже бермейсіз Бұл құбылыс - жанжал деп аталады. айтыңызшы: «қақтығыс» 

сөзін естігенде - қандай ой туады? - Қатысушылар осы сөзге байланысты 

ассоциация айтады. 

2. Сабақ қатысушыларымен интерактив. 

Неліктен қақтығыс туындайды деп ойлайсыз? (Жауаптар - 

қатысушылардың сұрауы бойынша мысалдар) Ол көбінесе сіздің өміріңіздегі 

қақтығысқа әкеледі? Сіздің жағдайларыңызда қалай шешіледі? Қақтығыстан 

кейін қандай салдарға тап болады? (сауалға қатысушылардың жауаптары мен 

ашықтық дәрежесі, дайындығы). 

3. «Біздің өміріміздегі қақтығыстар» тақырыбында психологтың сұхбаты, 

қақтығыстар жағдайындағы адам мінез-құлқының стратегиясы. 

Жанжал - бұл екі тараптың мүдделеріне қайшы келеді және жанжалдағы 

шиеленіс деңгейі тараптардың мүдделерін білдіруге және олардың 

қызығушылығын қорғау ниетіне байланысты. Бүгін біз мүдделер мен тілектерді 

ескере отырып, дау-дамайдан шығудың бес негізгі стратегиясын қарастырамыз 

(түсінікті болу үшін плакатты көрсету): 

Жарысу (бәсеке) - тек өз мүдделеріңізге назар аударуды және басқа 

тараптың мүдделерін мүлдем елемеуді қамтиды. 

Осы стратегияда сіз өзіңіз қалаған нәрсені алсаңыз да, осындай жеңістен 

кейін жиі өзіңізді кінәлі сезінесіз, өкінесіз. (Бұл жағдайда қатысушыларға 

өкініш тәжірибесі және бұл әдіс шынымен тиімді болған мысалды еске түсіруін 

сұрай аласыз). 

Аулақ болу (жалтару) - өз мүдделеріне және екінші тараптың мүдделеріне 

назардың жетіспеушілігімен сипатталады. Бұл стратегияның мәні – шиеленіске 

жанжалды жағдайдан құтылу. (Бұл стратегияны талқылағанда, оның 

артықшылықтары мен жанжалды болдырмаудың ықтимал себептерін көрсету 

маңызды). 

Ымыра стратегиясы - бұл әрбір тараптың артықшылықтарының жартысы. 

(Бұл жағдайда балалармен бұл стратегия қалай ыңғайлы және жақсы 
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болатынын, сонымен қатар жанжалдың мұндай шешілуімен тараптардың 

қандай қиындықтарға тап болатындығын талқылау жақсы). 

Бейімдеу - басқа адамның мүдделеріне назар аударуды талап етеді, ал 

олардың жеке мүдделері артта қалады. (Бұл стратегияны талқылаған кезде, 

балалардың қандай жағдайларда, қандай жағдайларда жасалуы керек екенін 

және басқалардың мүддесі үшін өз мүдделерін құрбан ету қажет болғаны 

туралы айтуға болар еді). 

Ынтымақтастық стратегиясы - екі жақтың мүдделерін ескеруге 

мүмкіндік беретін стратегия. (Осы стратегияның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сипаттағанда, осы стратегияны негізгі пайдалану басқа тараптың 

көзқарасын түсіну және жағдайды түсінуге деген ұмтылысы, тіпті көп уақыт 

пен күш жұмсаса да, жағдайды түсінуге ұмтылу екенін түсіндіру маңызды). 

Осы жағдаймен танысқан кезде балалар «Мен - айтарым» (Мен-хабарлама) 

техникасын үйренеді. Бұл техниканың мәні, бір адам басқа адамның көңіліне 

келмейтіндей, өз сезімі мен жағымсыз оқиғалар туралы хабардар етеді. 

Хабарлама әрдайым есімдік сөздерден басталады: мен,мені, маған. 

«Сен-Хабарлама» бағалау, сын-қатерлерді қамтиды және өз форматында 

қақтығыстың жалғасуына, өзін қорғауға ұмтылуына және қарсы жағын 

айыптауға себепкер болады. 

 «Мен-хабарламада» қазір адамға не болып жатқанын, не керек екенін, не 

ұнатпайтыны не оған сәйкес келмейтіні туралы ақпарат береді. Сонымен қатар, 

пікірлерін мысалдармен қолданып, қатысушылар мен жетекшілер «Сен- 

Хабарлама» шабуылын «Мен-хабарламалар» деген мағынаға айналдыруға 

тырысады. 

Тақырып пен талқылауды қарап шыққаннан кейін, қатысушылар 

туындайтын қақтығыстарды сындарлы түрде шешуге көмектесетін 

стратегиялары бар кесте беріледі. 

 

1-кесте. Қақтығыстарды шешу жолдарым. 

 
стратегия  Стратегия мәні 

Тиімді пайдалану 

шарттары 
кемшіліктері 

1 жарыс Біреуге кеселіңді 

тигізсең де, өз 

мүддеңді қорғайсың 

Шындық сен жақта, 

қалай болғанда да 

жеңуің керек 

бұл стратегия сені 

танымал етпеуі 

мүмкін 

2 аулақ болу Болып келе жатқан 

жанжалды ысырып 

қоясың 

Уақыт ұтсаң, жанжал 

өздігінен шешілер 

проблема шешілмей 

қалады 
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3 ымыра Өзара ымыраға 

келесің 

 Басқа стратегиялар 

тиімсіз болғанда  

Қалағаныңның 

жартысын ғана 

аласың 

4 бейімделу Өз мүддеңді елемей, 

басқаға бейімделіп 

кетесің 

Өз мүддеңнен гөрі сен 

үшін жақсы қарым-

қатынас маңызды; 

шындық басқаның 

жағында 

Сенің мүддең 

қорғалмады, сен жол 

бердің 

5 ынтымақтаст

ық 

Екеуіңе де ұнайтын 

ортақ нұсқа табуға 

тырысасыңдар 

Ниет пен уақыт болса 

бәріне ыңғайлы тәсілмен 

жанжалды шешу 

Көп күш пен уақытты 

қажет етеді, табысты 

болуына да кепіл жоқ 

 

1. Алынған білімдерді топтастыру (қажетті атрибуттар: плакат және 

карталар «жанжалды жағдайлар» (12 карточка). 

Столдағы плакатта карталар жатады. Картаны таңдай отырып, 

қатысушылар оны әртүрлі стратегияның артықшылықтары мен кемшіліктерін 

түсіндіріп, қақтығыстың жағдайын көрсететін тиісті тіктөртбұрыштыға 

орналастырады. 

Карточка нұсқалары: 

1. Мен өз дегенімде тұрам(бәсекелестік). 

2. Мен күшпен (жарыс) тартып аламын 

3. Мен шешімімді басқа уақытқа қалдырып отырмын (аулақ болу). 

4. Мен бәрін ұмытып кетуге тырысамын. (аулақ болу). 

5. Біз бір-біріміздің көзқарасымызды талқылаймыз (ынтымақтастық). 

6. Біз екеуімізге (ынтымақтастық) сәйкес келетін нұсқаны табуға 

тырысамыз. 

7. Мәселе өзі шешілетін болады деп күтемін (аулақ болу). 

8. Барлығын басқаларға ысырамын (бейімдеу). 

9. Мен шешім қабылдауға (бейімдеу) басқа біреуге ұсынамын. 

10. Дәл жартысын (ымыраға) беремін. 

11. Мен ымыраға келемін (ымыра). 

12. Мен басқа ересектердің жағдайды түсінуін сұраймын.(аулақ болу) 

Карталар орналастырылғаннан кейін қатысушылармен келесі сұрақтарды 

қосымша талқылай аласыз: 

- Бес әдістің қайсысы нақты өмірде кең таралған? 

- Жастар, достар, ересектер, мұғалімдермен қарым-қатынас жасауда 

балалар қай жолды таңдайды? 
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- Бұл әдістердің қайсысы ең қарапайым және қолжетімді болып көрінеді 

және ең танымалы болып табылады? 

2. Қақтығыстардың жағдайын әртүрлі тәсілдермен практикалық талдау 

(шағын топтардағы жұмыс). 

1. Сіз досыңызға кинотеатрға, серуенге немесе дүкенге барайық дейсіз, ал 

ол үйде сериал көргісі келеді немесе жай демалып жатқысы келеді.Сіз 

жағдайды қалай шешесіз? 

2. Сіздің танысыңыз қарызға ақшаны сұрайды және оны келесі күні 

қайтаруға уәде береді, бірақ сіз осы ақшаны қайтармайтындығын білесіз - 

жағдайды шешу нұсқалары. 

3. Автобуста кездейсоқ билетті түсіріп алдыңыз. Кенеттен тексеруге 

контролер кіріп келді. Өз билетін таба алмаған, бірақ ол оны сатып алғанына 

сенімді екенін білетін тағы бір жолаушы оны жерден көтерді, сіздің шешіміңіз? 

3. Сабақты қорытындылау. 

Қатысушылармен кері байланыс: 

- бүгінгі сабақ не үшін қажет болды? 

- Сізге не ұнады? 

- сізге не ұнамады? 

- Қатысушылар алдағы өмірде бүгінгі сабақ туралы ақпаратты пайдалануға 

дайын ба? Егер солай болса, қайсысы. 

Сабаққа қатысушылармен қоштасу 

 

 

2.2. Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары саласында 

құқықтық сауаттылық және өзін-өзі қорғау бойынша семинар 

 

Николай Романюк құрастырған 

 

Бұл іс-шараның мақсаты: Қазақстан Республикасының еңбек 

қатынастары саласындағы негізгі білімді қалыптастыру. 

Тәжірибелік сабақтардың міндеттері: 

- Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары саласындағы құқықтық 

сауаттылықты қалыптастыру; 

- еңбек заңнамасы саласындағы құқықтық құзыреттердің дамуы; 

- жұмыс берушілермен өзара әрекеттесудің негізгі дағдыларына үйрету. 
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Мақсатты аудитория: жасөспірімдер мен жасөспірімдер үйінің 

тәрбиеленушілері (16-20 жас). 

Күтілетін нәтижелер: 

- Сабақ нәтижесінде студенттер Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасы туралы негізгі мәліметтер алады, бұл жұмыс берушілермен өзара іс-

қимылда тиімді өзін-өзі қорғауға мүмкіндік береді; 

- Сабақ барысында Қазақстанның жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

мемлекеттік бағдарламалары қамтылатын болады. 

Сабақ жоспары: 

1. Қатысушыларды құттықтау; 

2. Жұмысқа қатысты мәселелерді қарау; 

3. «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері және жұмыспен 

қамтуға жәрдемдесу саясаты» тақырыбындағы дәріс-диалог; 

4. Қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы өзара іс-қимыл жағдайларын 

практикалық талдау, олардан шығудың түрлі нұсқалары; 

5. Сабақтардың аяқталуы. Қорытындылау. 

Сабақтар туралы мәліметтер: 

- презентацияны эфирге шығару үшін сабақтың негізгі тезистерімен 

таныстыру; 

- «Жұмыс табу барысында не білу керек?» Буклеттері; 

Сабақ жоспары 

1) Қазақстан Республикасының еңбек құқығы туралы ақпарат көздері 

2) еңбек қатынастары 

3) қызметкердің құқықтарын қорғау 

4) Қазақстан Республикасының жұмыспен қамтуға жәрдемдесу саясаты 

 

1) Қазақстан Республикасының еңбек құқығы туралы ақпарат көздері 

 

Қазақстан Республикасындағы еңбек қатынастарын реттейтін заңнама 

Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, яғни осы саладағы 

барлық нормативтік-құқықтық актілер Конституция негізінде қабылданады 

және оған қайшы келмеуге тиіс. 

Еңбек заңнамасының нормативтік құқықтық актілерінің иерархиясы 

төмендегідей (кемуі бойынша): 

• Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (бұдан әрі – ҚР ЕК); 



 
34 

 

• Қазақстан Республикасының заңдары; · Атқарушы биліктің нормативтік 

құқықтық актілері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, бұйрықтар, 

министрліктер мен мемлекеттік комитеттердің бұйрығы. 

2-тармақ. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 2-бабында Қазақстан 

Республикасының өзге де заңдарына (Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінен басқа) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастарын, әлеуметтік әріптестік пен еңбек 

қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларды енгізуіне тыйым салынды. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын, 

әлеуметтік әріптестікті және еңбекті қорғауды реттейтін ережелерге мыналар 

жатады: 

• «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

• «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

• «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы; 

• «Жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; 

• «Кәсіподақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

 

2) Еңбек қатынастары 

 

Жұмыс таптым деп елестетіп көріңіз, сұхбаттасудан өттіңіз және сізді 

қанағаттандыратын жұмысқа орналаспақсыз Бірінші қадам - жұмыс берушімен 

еңбек қатынастарын тіркеу, яғни еңбек шартын жасасу. Еңбек келісімшарты - 

жұмыс берушінің қызметкерге нақты жұмыспен қамтамасыз етуге, еңбек 

жағдайларын қамтамасыз етуге және жалақыны уақтылы төлеуіне 

міндеттенетін жұмыс беруші мен үміткер арасында жазбаша келісім, ал 

қызметкер бұл жұмысты орындауға және ұйымның ішкі еңбек тәртібіне 

бағынуға міндеттенеді. 

Еңбек шарты (ЕШ) екі данада жасалады, олардың әрқайсысына екі тарап 

қол қойған. Бір көшірме сізге беріледі, екіншісі жұмыс берушіде сақталады. 

ЕШ жасау үшін қажетті құжаттар: 

1) жеке куәлік немесе паспорт (он алты жасқа толмаған адамдар үшін туу 

туралы куәлік). 

Оралмандар жергілікті атқарушы органдар берген оралман куәлігін 

ұсынады; 
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2) тұруға ықтиярхат немесе азаматтығы жоқ адамның куәлігі (Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 

жоқ адамдар үшін) немесе босқын куәлігі; 

3) тиісті білім мен дағдыларды талап ететін жұмысқа еңбек шартын жасасу 

кезінде білімі, біліктілігі, арнайы білімі бар немесе кәсіптік білім алу туралы 

құжат; 

4) еңбек қызметін растайтын құжат (жұмыс тәжірибесі бар адамдар үшін); 

5) алдын-ала медициналық куәландырудан өту туралы құжат (осы 

Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес осындай сараптамадан өтуге міндетті тұлғалар үшін). 

Сонымен қатар, белгілі бір жағдайларда жұмысқа орналасу кезінде жұмыс 

беруші мынадай құжаттарды талап етуге міндетті: 

- білім беру саласындағы еңбек шартын жасасу үшін, қылмыстық 

жазаланатын әрекет туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы 

анықтама; 

- мемлекеттік қызметке кірген кезде, мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс 

істеу үшін сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық туралы ақпараттың болуы 

немесе болмауы туралы анықтама; 

- басқа Жұмыс берушіде қоса атқарушы болып жұмыс істейтін қызметкер, 

еңбек шартын жасасу үшін негізгі жұмыс орнынан еңбек жағдайлары туралы 

анықтама береді. 

Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңдарында және өзге де 

нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабының 1-тармағында 

көзделмеген құжаттарды талап етуге құқылы емес. 

Заңнамаға сәйкес қызметкер Кодекстің 22-бабында толық тізбесін көруге 

болатын бірқатар құқықтарға ие. Олардың кейбірін қарастырайық: 

• демалу құқығы (жұмыс күні, демалыс және мереке күндері үзіліс); 

• жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына құқығы, 24 күнтізбелік күннен 

кем емес; 

• төленетін, босануға және бала күтіміне байланысты еңбекақысы 

сақталмайтын демалыс, 3 жылға дейін; 

• уақытша еңбекке жарамсыздыққа (ауру жағдайында) әлеуметтік 

жәрдемақы алу құқығы; 

• жұмыс берушіні жазбаша түрде 1 ай бұрын хабардар ету арқылы еңбек 

шартын бұзу құқығы; 
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• штат немесе қызметкерлер саны азайған жағдайда өтемақы төлеміне 

құқығы. 

Қызметкердің құқықтарынан басқа, заң өз міндеттерін белгілейді. 

Қызметкер міндетті: 

1) еңбек шарттарын, ұжымдық шарттарды, жұмыс берушінің актілеріне 

сәйкес еңбек міндеттерін орындауға; 

2) еңбек тәртібін сақтауға; 

3) жұмыс орнында еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау, өрт қауiпсiздiгi, 

өнеркәсiптiк қауiпсiздiк және өнеркәсiптiк гигиенаны сақтау жөнiндегi 

талаптарды сақтауға; 

4) жұмыс берушінің мен қызметкерлердің мүлкіне қамқорлық жасауға; 

5) жұмыс берушiге адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн, 

жұмыс берушi мен қызметкерлердiң мүлкiнiң қауiпсiздiгi, сондай-ақ жұмыс 

iстеу кезiнде туындаған жағдай туралы хабарлауға; 

6) мемлекеттiк құпияларды, қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi өзiнiң қызметтiк 

мiндеттерiн орындауға байланысты белгiлi болған ақпаратты жария етпеуге; 

7) жұмыс берушіні Еңбек кодексінде және Қазақстан Республикасының 

өзге де заңдарында белгіленген шектерде келтірілген залалды өтеуге. 

Егер бір себептермен сіз өзіңіздің жұмысыңызды тоқтатқыңыз келсе, сіз 

өзіңіздің құқықтарыңыз бен міндеттемелеріңіз туралы білуіңіз керек. Еңбек 

шарты мәміле болғандықтан, еңбек қатынастарын тоқтату Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен сипатталады. Еңбек шарты Жұмыс берушінің 

немесе қызметкердің бастамасы бойынша тараптардың келісімі бойынша 

тоқтатылуы мүмкін. 

Бұл жағдайда тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзуға ниет 

білдірген еңбек шартының бір тарапы екінші тарапқа хабарлама жібереді. 

Хабарламаны алған тарап үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде қабылданған 

шешім туралы басқа тарапқа хабарлауға міндетті. Қызметкермен келісім 

бойынша, еңбек шартында жұмыс берушінің осы талаптарды орындамай еңбек 

шартын бұзу құқығы бар, кем дегенде, бір жылдық орташа айлық жалақысы 

төленуі мүмкін. Еңбек шартын бұзған күні жұмыс беруші қызметкердің еңбек 

қызметін растайтын еңбек кітапшасын немесе өзге де құжатты беруге міндетті. 

Қызметкердің (оның ішінде бұрынғы қызметкердің) өтініші бойынша 

жұмыс беруші өтініш берген кезден бастап бес жұмыс күні ішінде мамандығы 
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(біліктілігі, лауазымы), жұмыс уақыты мен жалақысы туралы анықтама беруге, 

қызметкердің біліктілігі туралы ақпаратты беруге тиіс. 

Таратылған, банкрот болған, қызметті тоқтатқан жағдайда, жұмыс беруші, 

егер қызметкерге қарызы болса, жалақының және басқа төлемдердің мөлшері 

туралы дұрыс ресімделген куәлікті беруге міндетті. 

 

3) Қызметкердің құқықтарын қорғау 

 

Қызметкердің құқықтарын қорғауды мемлекеттік еңбек инспекциясы және 

кәсіподақтар жүзеге асырады. 

Мемлекеттiк еңбек инспекциясы Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасын және еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптарды 

сақтауға мемлекеттiк бақылауды және еңбек қатынастарын реттеу саласындағы 

басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 

органы болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 2015 жылғы 23 қарашадағы 

№ 414-V 192-бабына сәйкес мемлекеттік еңбек инспекциясы қызметкерлердің 

құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, сақтау және қорғау, заңдылық, 

объективтілік, тәуелсіздік және жариялылық қағидаттары негізінде жұмыс 

істейді. 

Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттері: 

1) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын сақтауды мемлекеттік 

бақылауды қамтамасыз ету; 

2) қызметкерлердің құқықтары мен бостандықтарын, оның ішінде қауіпсіз 

еңбек жағдайлары құқығын сақтауды және қорғауды қамтамасыз ету; 

3) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мәселелері бойынша 

қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өтініштері мен шағымдарын қарау. 

Еңбек инспекциясының міндеттері: 

• қызметкерлердің құқықтары мен бостандықтарын, оның ішінде қауіпсіз 

еңбек жағдайлары құқығын сақтауды және қорғауды қамтамасыз ету; 

• Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы мәселелері бойынша 

қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өтініштері мен шағымдарын қарау; 

• қызметкерлерді жазатайым жағдайлардан сақтандыруды қамтамасыз ету; 

• кәсіптік жарақаттардың себептерін, кәсіби ауруларды, улануды және 

олардың алдын алу бойынша ұсыныстар әзірлеуді талдау; 

• жұмысқа байланысты аварияларды тексеру; 
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• еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау мәселелері. 

Кәсiподақ (кәсiподақ) - өз мүшелерiнiң еңбек және әлеуметтiк-

экономикалық құқықтары мен мүдделерiн қорғау мен мүдделерiн қорғау және 

қорғау үшiн Қазақстан Республикасының азаматтарының еңбек қауiпсiздiгi, 

өндiрiсi және кәсiби мүдделерi негiзiнде ерiктi түрде құрылған қоғамдық 

бiрлестiк. 

Төменде біз бірқатар мәселелерді қарастырамыз, оларға жауаптар сіздің 

еңбек құқықтарыңызды қорғауға көмектеседі. 

Еңбек келісім-шарты не үшін қажет? 

Еңбек шартынсыз Жұмыс беруші заң бұзады. Бұл әкімшілік құқық 

бұзушылық болып саналады және айыппұлмен жазаланады. Сонымен қатар, 

ЕШ жоқ ұйымның салық есептілігі аяқталмайды, яғни салық заңнамасын бұзу 

болып табылады. 

Еңбек шарты жасалмаса, өз құқықтарыңызды қалай қорғауға болады? 

Жұмыс берушінің кінәсінен еңбек шартының болмауы және (немесе) 

дұрыс орындалмауы жағдайында еңбек қатынастары қызметкер жұмысын 

бастаған күннен бастап (Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 33-бабы 

3-тармағы) туындаған деп есептеледі. Осыған байланысты, жұмысқа нақты 

қабылданғаннан бастап, Жұмыс беруші мен Қызметкер еңбек шартының 

тараптарының құқықтары мен міндеттерін толық көлемде иеленеді. 

Жазбаша келісім болмағанына қарамастан, Қызметкер Еңбек кодексінде 

көзделген барлық негізгі құқықтарға ие: еңбекке ақы төлеу, демалыста, 

жұмысқа қабілетсіз болған жағдайда жәрдемақы туралы және басқалары. 

Сонымен қатар қызметкерге тиісті міндеттер, сондай-ақ тәртіптік 

жауапкершілік қолданылады. 

Еңбек шарты бұзылған жағдайда жасалмаса немесе жасалса, не істеуге 

болады? 

Еңбек шартын жазбаша нысанда жасамау: 

• сотқа барып, жалақы төлетудің мүмкін еместігі немесе қиындықтары; 

• жұмыс істеген уақыт еңбек өтіліне есептелмейді; 

• зейнетақылық аударымдар жасалмайды. 

Келісімшартты нақты көрсете отырып, жалақы төмендетеді: 

• сотқа жүгінгенде жалақыны толық көлемде алу мүмкін еместігі 

(бухгалтерлік есепке алу бөлімшесі бойынша өтелетін сома ғана); 
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• Қызметкердің табыстары мен төлем қабілеттілігінің кейінгі дәлелі 

(көбінесе, мысалы, төмен жалақы банк қарызын беруден бас тартуға әкеп 

соқтырады). 

Міндетті шарттардың еңбек шартында болмауы: 

• жұмыс берушінің құқықтары бұзылған; 

• қызметкерге қосымша міндеттер жүктеледі, қосымша жұмыс, заңды 

талап етілетін кепілдіктер мен өтемақылар берілмейді. 

Демек, жұмысқа қабылдау уақытынан бастап еңбек келісім-шартын 

жасасқандығына қарамастан, қызметкердің оның негізгі шарттарын дәлелдеу 

қиын. Сондықтан жұмыс берушіден қол қойған еңбек шартының көшірмесін 

талап етуге ұсынылады. (Заң бойынша, өзіңіз келісім жасай аласыз - мысалы, 

Интернеттен алу арқылы, ең бастысы, екі тарап өз ұстанымымен келіседі.) 

Еңбек шарты жасалмаған жағдайда не істеуге болады, сіз жұмыстан 

босатылып, еңбекақы төлемеген жағдайда не істеуге болады? 

Мұнда барлық құралдар жақсы - сотқа және еңбек инспекциясына арызбен 

барыңыз. Тағы бір сұрақ - мұндай іс жүргізуден кейін сіз осы Жұмыс 

берушімен жұмыс істеуді жалғастыра алмайсыз. 

Соттың дәлелдемесі Жұмыс берушімен, аудио және бейне материалдармен 

расталған ресми хат алмасуы мүмкін. 

Өздерінің келісімдерінен бас тарту дегеніміз не? 

Кез-келген Қызметкер өз бастамасы бойынша еңбек шартын тоқтату 

құқығына ие, ҚР ЕК 56 бапта көзделген тәртіпті сақтауға құқылы. Өз еркімен 

шығуға ниет білдірген қызметкер Жұмыс берушіге еңбек шартында неғұрлым 

ұзақ мерзім белгіленбесе, жазбаша түрде кемінде бір ай бұрын хабарлауға 

міндетті. 

Егер сіздің жұмыс беруші сізден өз еркімен кету туралы хат жазуға 

мәжбүрлеген болса, сіз еңбек инспекциясына көмек сұрай аласыз. 

Жұмыс беруші келісімшартты біржақты тәртіпте бұзғысы келеді 

Егер мемлекеттің қысқартылуына түсетін болсаңыз, 131, 2-тармақтарында, 

егер жұмыс берушінің мүмкіндіктері болса, қызметкер басқа жұмысқа ауысуды 

ұсынуы керек, егер бұл мүмкін болмаса, өтемақы төленеді - бір орташа айлық 

жалақы. 

Егер сіз сол сияқты жұмыстан шығарылсаңыз, онда Қазақстан 

Республикасы Еңбек кодексінің 53-бабына сай, бір ай бұрын хабарлауға 

міндетті. Екіншіден, жұмыс беруші жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының 

пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлеуге міндетті. 
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Жұмыс беруші қызметкерді қандай жағдайда жұмыстан шығара 

алмайды? 

Бұған ҚР Еңбек кодексінің 53-бабына сай, жұмыс берушінің және 

қызметкерлердің өкілдерінің бірдей санынан тұратын, комиссияның оң 

шешімін таппаған жағдайда зейнеткерлік жасқа жету үшін кемінде екі жыл 

қалған азаматтар жатады. Еңбек кодексінің 54-бабына сәйкес, жұмыс беруші 

уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңінде және қызметкердің демалыста болу 

уақытында еңбек келісім-шартын бұзуға құқылы емес, осы баптың 1-

тармағының 1, 18, 20 және 23-тармақтарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда. 52 ТК. Сондай-ақ, 2-тармаққа сәйкес. Жұмыс берушіге жүктілік 

туралы куәлікті берген жүкті әйелдерді босату 54; үш жасқа толмаған балалары 

бар әйелдер; 14 жасқа толмаған баланы жалғыз басты аналар (18 жасқа дейінгі 

мүгедек бала); анасы жоқ балалар санатына жататын басқа адамдар. 

Өндірістік жарақат алған жағдайда өтемақы? 

Жұмыс кезінде жарақат алған жағдайда (еңбекке жарамсыздық) немесе 

денсаулыққа зиян келтірген жағдайда, жұмыс беруші «уақытша еңбекке 

жарамсыздық бойынша жәрдемақы» деп аталатын әлеуметтік төлемдерді 

төлеуге жауапты болады. 

Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 133-бабында 

еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеуге 

арналған. 

Жұмыс кезінде жазатайым оқиға болған жағдайда жұмыс беруші тергеу 

жүргізу үшін қажетті шараларды қабылдауға, оны жүргізу тәртібіне және апат 

фактісін жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 37-бабында 

белгіленген. 

133-баптың 4-тармағын мұқият оқып шығыңыз - онда жарақат өнеркәсіптік 

болып саналмайды деп жазылған. 

 

«Уақытша еңбекке жарамсыздық қағазын беру ережесі» 

 

«Еңбекке жарамсыздық қағазы - уақытша еңбекке жарамсыздық қағазы. 

Ол мына жағдайларда шығарылады: 

Созылмалы аурулардың өткір болуы немесе асқынуы; 

• Уақытша еңбекке жарамсыздыққа байланысты жарақаттар мен уланулар; 

• жүктіліктің жасанды үзілуі; 

• науқас баланы күту; 
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• жүктілік және босану; 

• жаңа туған баланы асырап алу; 

• санаторлық ұйымдарда күтім жасау; 

• карантин; 

• протездеу. 

Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 133-бабында 

еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеуге тиіс. 

Ай сайынғы жәрдемақы мөлшері 15 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек 

(айлық есептік көрсеткіш). Төлемдер күнделікті орташа табысты жұмысқа 

жарамсыздық парағына сәйкес төленетін жұмыс күндерінің санына көбейту 

арқылы анықталады. 

Үстеме жұмыс деген не? 

Ол мыналарды қамтиды: 

-түнде жұмыс істеу; 

-демалыс күндері жұмыс істеу; 

-мереке күндері жұмыс істеу; 

-іссапар күндері. 

 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 77-бабына сай, Жұмыс 

берушінің бастамасы бойынша демалыстар мен демалыс күндері жұмысқа 

қызметкердің жазбаша келісімімен жол беріледі. Мереке және демалыс 

күндеріндегі жұмысқа ақы төлеу еңбек немесе ұжымдық шарттардың және 

(немесе) Жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған 

мөлшерде, бірақ Жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына 

отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшерде жүргізіледі. Түнгі 

уақыттағы жұмыстың әрбір сағатына еңбек немесе ұжымдық шарттардың 

және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған 

мөлшерде, бірақ жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына 

отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшерде ақы төленеді. Егер 

Қызметкер төлемақы алғысы келмесе, сол істеген жұмыс уақыты үшін 

демалыс ала алады (сағатына сағатпен).Сонымен қатар, екі демалыс күнін 

бірден беруге болмайды. 

Жұмыс беруші сіз онда жұмыс істегеніңіз үшін мемлекетке қанша 

төлеу керек? 

-Жұмыс беруші Қызметкерге салықтың және аударымдардың мынадай 

түрлерін төлеуге міндетті: 
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- әлеуметтік аударымдар (жалақыдан 5%, зейнетақы жарналарын алып 

тастағанда); 

- әлеуметтік салық (зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды 

есептемегенде жалақыдан 6%); 

- Міндетті әлеуметтік сақтандыру (қызметкердің жалақысының 1%). 

Бұдан басқа, Жұмыс беруші уақытылы аударуды қамтамасыз етуге 

міндетті: 

- Бірыңғай ұлттық зейнетақы қорына зейнетақы жарналары 

(қызметкерлердің жалақысынан 10%); 

-Жеке тұлғалардан жеке табыс салығы (белгіленген жалақының 10 

пайызы) 

 

4) Қазақстан Республикасының жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

саясаты 

 

Мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі - жұмысқа, оның ішінде 

жас мамандарға жәрдемдесу. Осы мақсатта мемлекеттік жұмыспен қамту 

орталықтары құрылды. Жұмыспен қамту орталықтары «Жұмыспен қамту 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде жұмыс істейді. Олар 

жергілікті атқарушы органдармен 2011 жылы құрылды. Қазақстанда, 

аудандарда, облыстық маңызы бар қалаларда, Алматы, Астана және Шымкент 

қалаларында 203 жұмыспен қамту орталығы жұмыс істейді. 

Жұмыспен қамту орталықтарының негізгі міндеті - азаматтар мен жұмыс 

берушілерге еңбек делдалдығы, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу үшін белсенді 

шаралар қабылдау, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру. 

Жұмыспен қамту орталықтары жұртшылық пен жұмыс берушілерге 

қызмет көрсетеді. Барлық қызметтер тегін. Жұмыспен қамту орталықтары 

арнайы дайындалған қызметкерлерді пайдаланады және бірыңғай жұмыс 

стандарттарын пайдаланады. 

Жұмыспен қамту орталығына өтініш білдірген жұмыссыз азаматтар келесі 

қызметтерді пайдалана алады: 

• барлық мүдделі мәселелер бойынша жеке менеджерден жеке кеңес беру; 

• жұмыс берушілерден бос жұмыс орындарын тіркеудің көпқабатты тәртібі 

- Жұмыспен қамту орталығында және Электронды еңбек биржасында 

(Enbek.kz); 

• дерекқордың ең үлкен дерекқорына қол жеткізу; 
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• Жұмыс берушілерге қажетті дағдыларға сәйкес кәсіби түрде жұмысқа 

қабылдау; 

Жұмыс берушілермен, оның ішінде жұмыспен қамту орталығының 

негізінде өтініш берушілердің сұхбаттарын ұйымдастыру; 

• жұмыс берушілердің өтініші бойынша әлеуетті қызметкерлер үшін қысқа 

мерзімді оқыту курстарын ұйымдастыру; 

Уақытша жұмыс орындарын құру үшін мемлекеттік субсидиялар. 

Сонымен қатар, жұмыспен қамту орталықтары тұрақты жұмыспен қамту 

орталықтары үшін арнайы іс-шаралар өткізеді: 

• Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі; 

• жұмыс берушілер мен азаматтарды еңбек нарығындағы жағдай туралы 

хабардар ету; 

• әртүрлі мамандықтардың өкілдерімен студенттік кездесулер 

ұйымдастыру; 

Жұмыспен қамту орталығымен көрсетілетін қызметтерді ұсыну арқылы 

жұмыс берушілердің мақсатты топтарына арналған роуд-шоуды ұйымдастыру; 

• жұмыссыз азаматтарға психологиялық қолдау көрсету. 

2017-2021 жылдарға арналған өнімді жұмыспен қамту және 

бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 3 бағыт бойынша жүзеге 

асырылады. Өнімді жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту 

Бағдарламасының мақсаты халықты тиімді жұмыспен қамтуға және 

азаматтарды кәсіпкерлікке тартуға жәрдемдесу болып табылады. 

2017-2021 жылдарға арналған Өнімді жұмыспен қамтуды және 

бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының міндеттері: 

• еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, техникалық және кәсіби 

білім беру; 

• еңбек нарығында талап етілетін мамандықтар мен дағдылар бойынша 

қызметкерлерді қысқа мерзімді кәсіптік даярлау; 

• кәсіпкерлік негіздерін оқыту; 

• ауылдық жерлерде және қалада микрокредиттерді кеңейту; 

• жұмыссыздарға және өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға жұмысқа 

орналасуға жәрдемдесу; 

• еңбек мобильділігін арттыру; 

• Бірыңғай сандық жұмыс орнын құру. 

Бағдарлама келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 
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Бағдарламаға қатысушыларға техникалық және кәсіптік білім беру және 

қысқа мерзімді кәсіптік білім беру; 

• жаппай кәсіпкерлікті дамыту; 

• жұмыспен қамту және еңбек ұтқырлығын арттыру арқылы еңбек 

нарығын дамыту. 

Бағдарламаға қатысқандар - 29 жасқа дейінгі жастар, жұмыссыздар және 

өзін-өзі жұмыспен қамтығандар. 

Бірінші бағыт 

Бағдарламаның осы саласы бойынша жаппай білім азаматтардың әртүрлі 

санаттарына, соның ішінде мектеп бітірушілеріне, жұмыссыздарға, жастарға, 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған және төмендетілген қызметкерлерге беріледі. Бұл 

бағыт екі компоненттен тұрады: 

1) кәсіптік-техникалық білім беру (2,5 жылға дейінгі оқыту ұзақтығы); 

2) қысқа мерзімді кәсіптік оқыту (оқытудың ұзақтығы 1 айдан 6 айға 

дейін). 

ТжКБ-мен кадрларды даярлау бағдарламасының қатысушылары 9-11 

сынып оқушылары, қиын өмірлік жағдайдағы адамдардан жұмыс іздеуші білім 

беру ұйымдарында тіркелмеген және аз қамтылған отбасылардың мүшелері, 

сондай-ақ азаматтардың басқа санаттары бар адамдар. 

Қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан өтіп жатқан бағдарлама қатысушылары 

29 жасқа дейінгі жастар және жұмыссыздар, жұмыспен қамту орталықтарында 

тіркелмегеніне қарамастан, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен қысқартылған 

жұмысшылар. 

Бірінші бағыт қатысушыларына бір реттік ыстық тамақ (ТВЭ), стипендия 

(16 759 теңге) және жолақы және тұру үшін (жатын орны) материалдық көмек 

беріледі. 

Материалдық көмек келесі өлшемдерде төленеді: 

1) Бағдарламаның қатысушылары тұрақты тұратын жердегі, облыстың 

шегінде орналасқан оқу орындарында оқыса, оқу орнында оқу мерзіміне дейін - 

жатынорны үшін 4 АЕК көлемінде; 

2) ай сайын жатынорны үшін, Астана, Алматы, Атырау және Маңғыстау 

облыстарында 10 АЕК мөлшерінде, басқа өңірлерде - 5 АЕК мөлшерде. 

Материалдық көмек шығындарды растайтын құжаттарды ұсынусыз 

төленеді. 

Оқуға тілек білдірген үміткерлер тұрғылықты жерлерінде Жұмыспен 

қамту орталығына барады. 
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Екінші бағыт 

Өтініш берушілер тікелей немесе «Атамекен» облыстық кәсіпкерлер 

палатасы филиалдары арқылы / ауылдық округтер мен елді мекендердің, 

қалалар мен аудандардың әкімдері жұмысқа орналасу орталықтарына 

кәсіпкерлік қызметті алға жылжыту және Бағдарламаға қатысушыларға 

қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы инспекциядан өту туралы кеңес алу 

үшін жүгінеді. 

Кәсіпкерлік негіздеріндегі оқу курстарын аяқтау туралы сертификаттары 

жоқ талапкерлер кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курстарына қатысуға жіберіледі 

және сертификаттары бар талапкерлер МФО / КТ / АТҚА, МФО / ЕДБ 

жіберіледі . 

«Кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру» екінші бағыты бойынша 

мемлекеттік қолдау түрлері: 

• жол жүру және тұру үшін материалдық көмек көрсету, бизнес-жоспарды 

әзірлеуге көмектесу арқылы кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқыту; 

• несие / микрокредит беру. 

Кәсіпкерлікке оқыту. 

Егер сіз жеке бизнесіңізді алғаш рет ашсаңыз, мемлекет Сізге кәсіпкерлік 

негіздеріне (Бастау Бизнес жобасы аясында немесе бірінші бағдарлама 

бағытының бөлігі ретінде) сізге тегін оқытуды ұсынады. 

Кәсіпкерлік негіздері бизнес-жоспарды әзірлеуге көмектеседі. 

Тұрғылықты жерінен тыс кәсіпкерліктің негіздерінде оқытуды жүзеге 

асыратын ұйым табылған жағдайда, Бағдарламаға қатысушылар жол ақысы 

және тұру үшін қаржылық көмек көрсетеді. 

Несие / микрокредит беру 

Кредиттік / микрокредит кепілмен қамтамасыз ету негізінде беріледі және 

тек өз бизнесін ұйымдастыру немесе кеңейту үшін беріледі. Кредиттер / 

микрокредиттер тұтынушылық мақсаттарда, алдыңғы несиелерді өтеу, тұрғын 

үйді сатып алу және салу, жер сатып алу, акцизделетін тауарларды өндіру үшін 

берілмейді. 

Кредиттік / микрокредит беру шарттары 

Бағдарлама қатысушыларына несиелер / микрокредиттер беру шарттары: 

• несие / микрокредит беру мерзімі - 5 жылға дейін, мерзімі (мал 

шаруашылығы саласында жобалар және ауыл шаруашылығы кооперативтерін 

құру - 7 жылға дейін); 

• максималды несие / микрокредит сомасы - 8 000 АЕК-ке дейін; 
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• атаулы пайыздық мөлшерлеме - жылына 6% аспайды. 

Үшінші бағыт 

Бұл бағытта азаматтардың жекелеген санаттарын жұмысқа орналастыруға, 

еңбек ресурстарының ұтқырлығын көтеруге және еңбек нарығының 

инфрақұрылымын дамытуға бағытталған қолдауды күшейту көзделеді. 

Осы саладағы Бағдарламаға қатысушылардың келесі мүмкіндіктері бар: 

• деректер базасында жұмыс істейтін бос орындарда жұмыспен қамту; 

• уақытша жұмыс орындарында жұмыс. 

Әлеуметтік жұмыс 

Жұмыс орындарын бөлген кезде, бұл жұмыс орны барлық қажет 

бөліністерді ескере отырып, мемлекеттен жартылай субсидияларды 12 айдан 

артық уақытқа қарастырмайтынын есте сақтаңыз. 

Әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыс істейтін бағдарлама 

қатысушыларының, оның ішінде салықтарды, міндетті әлеуметтік 

аударымдарды және қоршаған ортаны қорғауға арналған төлемдерді 

қоспағанда, пайдаланылмаған еңбек демалысына өтемақысын төлеген жалақы 

мөлшерін субсидиялау айлық жалақының 35% құрайды, бірақ ең төменгі 

жалақыдан аспайды, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет 

туралы заңмен белгiленедi. 

Жастар тәжірибесі 

Жасөспірімдер тәжірибесі оқыған мамандығы (мамандығы) бойынша 

түлектер бастапқы жұмыс тәжірибесін алу үшін білім беру ұйымдарының 

түлектері үшін ұйымдастырылады. Жастар тәжірибесіне бағытталған тұлғалар 

үшін сыйақы айына 25 АЕК құрайды. 

Қоғамдық қызмет 

Қоғамдық жұмыстар жұмыссыздарға уақытша жұмыспен қамтамасыз ету 

үшін жұмыспен қамту орталықтарымен ұйымдастырылады. Қоғамдық 

жұмыстар қызметкердің алдын-ала кәсіби біліктілігін талап етпейді және 

жергілікті бюджет және жұмыс берушілердің қаражаты есебінен 

қаржыландырылады. 

Қоғамдық жұмыстарға қатысу құқығы: 

1) жұмыссыздар; 

2) жазғы демалыс кезінде жалпы білім беру мектептерінің жоғары сынып 

оқушылары 

3) жұмысын жоғалтуға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген 

адамдар. 
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Жұмыс іздеп жүрген үміткерлер тұрғылықты жердегі Жұмыспен қамту 

орталықтарына жүгінеді. 

Еңбек ұтқырлығын арттыру 

Бағдарлама қатысушылардың ерікті түрде көшуімен жүзеге асырылады: 

1) жұмыс күші көп аудандардан (бұдан әрі - қоныс аудару үшін аудандар 

деп аталатын) жұмыс күші аз аудандарға (бұдан әрі - орналастыратын 

аудандар); 

2) бір облыс шегінде - экономикалық әлеуеті төмен аудандардан облыстық 

(аудандық) маңызы бар қалаларға, егер мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй 

бөлсе және тұрақты жұмыс орнында жұмысқа орналасу мүмкіндігі болса. 

Үкімет ел ішінде жылжуды қабылдайтын 4 аудан (Солтүстік Қазақстан, 

Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстары) және 5 орналастыратын 

аудан (ОҚО, Жамбыл, Алматы, Қызылорда және Маңғыстау облыстары) 

аймағын анықтады. 

Жаңа тұрғылықты жеріне ерікті ауыстыру Бағдарламасына қатысушылар - 

Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар мен олардың отбасы 

мүшелері. 

Бағдарламаға қатысушыларды мемлекеттік қолдау мыналарды 

субсидиялауды қамтиды: 

• қоныс аудару (бір облыс шегінде - 25 АЕК, - орналасатын аймақтарға 

қоныс аударғандарға - 35 АЕК); 

• Тұрғын үйді жалдау (жалдау) және 12 ай коммуналдық төлем 

шығындарын төлеу (15-20 АЕК - ауылдық жерлерге көшкендерге; 20-30 АЕК - 

қалалық жерлерге көшкендерге). 

Бағдарламаға қатысқысы келетін, көшуді жоспарлаған адамдар 

тұрғылықты жердегі Халықты жұмыспен қамту орталығына хабарласады. 

 

«Дипломмен - ауылға» бағдарламасы 

Жақсы өмір іздеп, көптеген түлектер білім алып, үлкен қалаларға көшіп 

барады, жұмыста мнсабын өсіргісі келеді. 

Біреу өз мақсатына қол жеткізеді, ал басқалары өз мамандығы бойынша 

емес жұмысқа шығады немесе жұмысқа орналаса алмайды. 

Көбісі ауылдық жерлерде, өз туып-өскен жерінде, мамандық бойынша 

жұмыс істеуді қарастырмайды. Мемлекет «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 

аясында ауылда жұмыс іздеп жүрген азаматтарға көмек көрсетеді. 
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«Дипломмен - ауылға» бағдарламасында тек диплом алған жаңа оқу 

орындарының түлектері ғана емес, сондай-ақ ауылға жұмыс істеуге және тұруға 

келген тәжірибелі мамандар да қатыса алады. 

Бағдарламаға мына мамандықтары бар адамдар қатыса алады: 

• білім беру; 

• әлеуметтік қамсыздандыру; 

• денсаулық сақтау; 

• ветеринарлық медицина; 

• мәдениет және спорт; 

• агроөнеркәсіп кешені. 

Мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек мына нысандарда ұсынылады: 

• 70 АЕК мөлшеріндегі біржолғы көтерме жәрдемақы (2019 жылы 70 х 2 

525 = 176 750 теңге); 

• Тұрғын үйді сатып алу немесе құрылыс салу үшін 15 жыл мерзімге жыл 

сайынғы пайыздық мөлшерлеме 0.01% мөлшерінде 1500 АЕК көлемінде (2019 

жылы, 1500 х 2,525 = 3,787,500 теңге) несие беру; 

Кандидат дербес ауылдық жерлерде (ауруханалар, ветеринарлық 

қызметтер, мектептер, балабақшалар және т.б.) жұмысқа орналасуға ұмтылады. 

Бос жұмыс орындары бойынша аудандық комиссияға үміткер қарыз беру 

және / немесе жәрдемақы төлеу туралы шарт жасасуға өтініш береді. 

Аудандық комиссия алынған құжаттарды қарайды және мамандарға 

әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы шешім қабылдайды. 

Бекітілгеннен кейін, келісім жасалады, оған сәйкес маман ауылдық 

ұйымдарда кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуге және сатып алған тұрғын үй 

нысанындағы қарызды кепілге беруге міндеттенеді. 

Шарт жасасқаннан кейін, көтерме жәрдемақы маманға 7 жұмыс күні 

ішінде және қарызды 30 жұмыс күні ішінде төлейді. 

Семинарды дайындау үшін мынадай көздер пайдаланылды: 

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 2015 жылғы 23 қарашадағы 

№ 414-V Қаулысы 

2. «Кәсіподақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 27 

маусымдағы № 211-V Заңы 

3. «Жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 

сәуiрдегi № 482-V Заңы 

4. webformboro.kz сайты: Қазақстандағы қызметкердің құқықтары: білуіңіз 

керек пе? 
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5. Сайт enbek.kz: Жұмыспен қамту орталықтары туралы 

6. Egov.kz сайты: 2017-2021 жылдарға арналған өнімді жұмыспен қамтуды 

және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру 

7. Веб-сайт glubokoe.gov.kz: «Дипломмен - ауылға» бағдарламасы 

 

 

2.3. «Мансап квесты» ісшарасының бағдарламасы 

 

Елена Будрина құрастырған 

 

Бұл ісшараның мақсаты: еңбек нарығында тиімді мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Тәжірибелік сабақтардың міндеттері: 

- өзін-өзі ұйымдастырудың тиімді әдістері туралы білімді қалыптастыру; 

- Өзін-өзі таныстыру дағдыларын дамыту; 

- Еңбек нарығындағы тиімді мінез-құлыққа оқыту. 

Мақсатты аудитория: жасөспірімдер мен жасөспірімдер, балалар үйінің 

тәрбиеленушілері (16-20 жас). 

Сабақтар туралы мәліметтер: 

- Қатысушылардың барлық топтары үшін әрбір кезең үшін 

материалдармен бірге топтық конверттер; 

- Әрбір команда үшін квест карточкасы; 

- проектор және квест материалдарымен презентация; 

- Талдау үшін резюме үлгілері; 

- резюме үлгілері; 

- магниттік тақта; 

- флипчарт; 

- кеңсе тауарлары (қаламдар, қағаз парақтары, маркерлер, желім). 

 

Сабақ барысы 

 

1. КВЕСТ ЖҮРГІЗУШІ РЕТІНДЕ ТАНЫСУ. 

 

2. КВЕСТ ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ. 

Квест 4 аймақтан тұрады, осыдан резюмені дұрыс құрастыру, өзін-өзі 

таныстыру және сұхбатты дұрыс өткізу туралы білуге болады. 
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Топтардағы жұмыс ережелерін талқылау. 

 

3. СТАРТ. 

Біз командаларға ат қоямыз. Команда капитандарын анықтаймыз. Бірінші 

конверттерді береміз. 

4. 1 КОНВЕРТ. HR-ТРЕНИНГ. 

- «Сізді көргеніме қуаныштымын ...» жаттығуы. Әр қатысушы өзінің 

көршісіне: «Мен сізді көргеніме қуаныштымын, себебі ...» деген сөздермен 

жалғастырады. Бұл сөздерді жалғастыру үшін адамның сыртқы 

сипаттамасымен емес, қатысушылардың жеке қасиеттері қажет. 

- «Бастаймыз!» Жаттығуы. 

Бірінші тапсырма. Енді әрбір команда хормен бір сөзді айтуы керек. 

«Бастайық!» 

Екінші тапсырма. Бұл жерде команданың жартысы, келісусіз, жылдам 

тұруы керек. «Бастайық!» 

Үшінші тапсырма. Қазір барлық командалар ғарыш аппараттарына Марсқа 

ұшып барады, бірақ ұшу үшін экипажды мүмкіндігінше тезірек ұйымдастыру 

керек. Экипаж құрамына: капитан, штурман, жолаушылар және «қоян» кіреді. - 

Кім тезірек? 

Төртінші тапсырма. Біз Марсқа ұшып кеттік және біз Марс қонақ үйінде 

қалуымыз керек, онда тек үш кісілік бөлме, екі екі кісілік бөлме және бір кісілік 

бөлме бар. Кім қандай бөлмеде тұратындығын тезірек анықтау керек. 

«Бастайық!» 

- «Кеме апаты» жаттығуы. Қатысушыларға жоспарланған жолаушылардың 

суреттері (спортшы, әскери, медициналық университет студенті, жүкті әйел 

және т.б.) таратылады. Топтар шлюпкада кім қалуы керектігін таңдау керек 

және неге 

- «Жыртқыш аңдарды таңдау» жаттығуы. 

1) Түлкі- қу, дипломат, тапқыр. 

2) Қоян - қарапайым, ұялшақ, тартыншақ. 

3) Аю- күшті, тік мінезді, қадалған. 

4) Қасқыр - батыл, сабырлы, ұстамды. 

5)Құмырсқа - еңбекқор, ақылды, командада жұмыс істей алады. 

б) Үкі – дана, салмақты, ұстамды.. 

Қолдау тобының қалыптасуы. PR науқаны. Әр команда үшін 3 - 5 

минуттық жарнама. Кандидаттар арасындағы пікірталас. 
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- «Тележүргізуші» ойыны. 

«Жаңалықтар» бағдарламасы. Таңдаған тележүргізуші жаңалықтар 

сюжетін бүкіл топпен ойланып, көрсетуі керек (кез-келген сюжеттің болуы 

мүмкін). Дайындау уақыты (5 минут). 

Ойластырылған көріністерді көрсету (әр топ үшін 3 - 5 минут). 

«Спорт» бағдарламасы. Тележүргізуші 3-5 минут таңертеңгі жаттығу 

бойынша хабар жүргізу керек. Ол тренер немесе топтық жаттықтырушының 

рөлінде болуы мүмкін немесе, комментатор рөлінде болуы мүмкін. Таңғы 

жаттығу кемінде бес түрлі жаттығуды қамтуы керек. Дайындау уақыты (5 

минут). 

Интеллектуалды көріністерді көрсету (әр топ үшін 3 - 5 минут). 

«Мәдениет» бағдарламасы. Тележүргізуші кез-келген тақырыптағы 

музыка, архитектура, кескіндеме туралы ойластырып, бүкіл топпен сюжетті 

көрсету керек. Дайындау уақыты (5 минут). 

Ойластырылған көріністерді көрсету (әр топ үшін 3 - 5 минут). 

5. ӘР КОМАНДАҒА ПАЗЛДАР БЕРУ. 

Біз пазлдарды жинаймыз. Пазлда жұмыс орнының суреті. Пазлдар 

жиналғаннан кейін, осы немесе басқа жұмыс орнының қаншалықты жақсы 

ұйымдастырылғаны туралы пікірталас өткізіледі. 

 

6. УАҚЫТТЫ БАСҚАРУ 

Эйзенхауэр матрицасы 

Америка Құрама Штаттарының 34-ші Президенті Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 

өте жұмысбасты адам еді. Бір күнде көп нәрсе істеу үшін ол бүгінгі күні 

Эйзенхауэр матрицасы немесе Басымдылық матрицасы деп аталатын өзінің 

тиімді уақытты басқару құралын жасады. 

Эйзенхауэр матрицасының идеясы маңызды нәрселерді кішігірім 

мәселелерден және назар аударуды талап етпейтін нәрселерден тез ажырату 

болып табылады.  

Барлық ағымдағы және жоспарланған істерді Эйзенхауэр маңыздылығы 

мен маңыздылығына сәйкес 4 санатқа бөлінуді ұсынды. Түсінікті болу үшін, ол 

төрт шаршы алаңды бөліп, төрт өріске бөлді. Өрістердің әрқайсысы істеу тізімі 

бар: 

• 1 өріс: маңызды және өзекті мәселелер; 

• 2 өріс: Маңызды, бірақ өте өзекті мәселелер; 

• 3 өріс: маңызды емес, бірақ өзекті мәселелер; 
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• 4 өріс: маңызды емес және шұғыл емес мәселелер. 

Эйзенхауэр алаңында қалай жұмыс істеуге болады? 

Эйзенхауэр алаңын толығырақ қарастырайық: 

1. Маңызды және өзекті мәселелер. Алғашқы квадрат үнемі таза, 

ешқандай жазусыз. Егер матрицаның бұл өрісіне жататын тапсырмалар тізімі 

бар болса, бұл сіздің өнімді жұмысыңызға кедергі келтіретін нәрсе: 

жалқаушылық, өзін-өзі тәртіпсіздік, дұрыс басымдылықты белгілеу 

қабілетсіздігі және т.с.с. Бұның бәрі жаман нәтиже беретін жұмысқа әкеледі 

адамның психикалық және физикалық жағдайы туралы. 

2. Маңызды, бірақ өте өзекті мәселелер. Эйзенхауэр уақытты басқару 

жүйесін құрып, осы категорияның ең маңыздысы екеніне сенімді болды. 

Тапсырманы уақытында қою және оны қабылдау дегеніміз тапсырманы шешуге 

қажетті уақытты бөлуге болады. Мысалы, дәрігерге уақытында бару ауруға жол 

бермейді, ал студенттің тезисін мерзімнен бұрын мерзімінен бұрын жазу 

қателерді түзетуге мүмкіндік береді. 

3. Өте маңызды емес, бірақ өзекті мәселелер. Эсенгауэр матрицасының 

бұл өрісі тиімді жұмысқа кедергі келтіретін істерді орналастыруға арналған 

және сол себепті оларды тез арада жоюды талап етеді. Мысалы, компьютерлік 

үзілістерді жөндеу, қайын енуіне жиһазды саяжайға тасымалдау және т.б. 

көмектеседі. 

4. Шұғыл емес және маңызды емес мәселелер. Еңбектің жұмысын 

тоқтату үшін күн сайын біз орындайтын істер үшін басым матрицада орын бар. 

Бұл телефонда ұзақ сөйлесіп, теледидар шоуын, дос жіптерін, хат жазуды және 

т.б. жасайды. Бұл барлық жағымды, бірақ міндетті емес. Эйзенхауэр, 

басымдықтар туралы айтқан, осындай іс-шараларды «уақыт жейді» деп атады, 

бұл жұмыс өнімділігіне теріс әсер етеді. 

 

7. ФЛИПТА ЖҰМЫС ІСТЕУ 

Адамның қарым-қатынасындағы Парето заңы. 

Сізбен байланысқан барлық адамдардың тек 20 пайызы ғана шын мәнінде 

қайтарымын береді: өзара достық, махаббат, жылы қарым-қатынас. Қалған 80 - 

әдетте қажетсіз балласт. Әлеуметтік желідегі достар тізімін алайықшы. Қанша,  

500, 1000, 9000? Олардың қандай пайызы қандай да бір белсенділік 

көрсетті – лайк басты, комментарий жазды, жеке жазды. Оларға энергияны, 

уақытты және энергияны жұмсамауға болады. 
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1. Жеке тиімділігін арттыру 

Сіз үкісіз, түске таман біақ қимылдай бастайсыз. Таңертең тоғызда 

жұмысқа келу, таңертең маңызды кездесулер мен конференциялар өткізудің 

мәні бар ма? 

2. Қызметкерлердің жұмысын жақсарту 

Қызметкерлердің 20 пайызы барынша тиімді жұмыс істейді, ал қалғаны 

жай ғана отырады. Сол алғашқы 20 пайыз жұмысшылар локомотивті ұстап 

тұрғандар. Шынына келсек, қызметкерлер 80 пайыздың 20% -ын ғана істейді, 

яғни бірнеше сағат ішінде. 

8. 3- конверт. ЛАЙФХАХ «ӘҢГІМЕЛЕСУДЕН ҚАЛАЙ ӨТУ». 

Сұхбаттасуға және жұмысқа орналасуға көмектесетін 7 кеңестер. 

Кейбіреулер үшін бұл сынақ, басқаларға мүмкіндік, басқалары үшін бұл 

ойын. Бірақ адам бәрібір кем дегенде бір рет әңгімелесуден өтеді. 

Ақпараттық бақылау жүргізу  

Белгілі афоризмді еске түсірейік: кім ақпараттанған, сол жағдайға ие. 

Кеңсеге барар алдында мыналарды біліп алыңыз: 

• кіммен сөйлесесіз: басшы, кадр бөлімінің басшысы немесе оның 

қарапайым қызметкері; 

• сұхбат форматы (топ немесе жеке, сұрақ-жауап немесе өзін-өзі 

таныстыру); 

• киіну коды және сізге қажет нәрселер (құжаттар, гаджеттер және т.б.); 

• мұнда қалай жетуге болады (кешігу дұрыс емес). 

Бұны компанияның сайтынан немесе кеңсеге қоңырау шалу арқылы біліп 

алуға болады. 

Әдеттегі сұрақтарға жауаптар картасын дайындап алыңыз. 

Жұмысқа орналасуға барған кездегі сұхбаттасу бірдей және сонымен қатар 

бір-біріне ұқсас емес. Көптеген адамдар стресстік сұхбаттар да болатыны 

туралы естиді, оларға айқай салуы да мүмкін. case -сұхбат деп 

аталатындардабар: өтініш берушіні белгілі бір жағдайларда (мысалы, ренжіген 

клиентпен әңгімелесу) орналастырылады және олар мәселені қалай шешетінін 

қадағалайды. 

Компанияда әңгімелесудің қандай түрін таңдағанын анықтау әрдайым 

мүмкін емес, сондықтан сіз бәріне дайын болуыңыз керек. 

Ол үшін әдеттегі сұрақтар мен сұрауларға жауап беретін картаны жасаңыз 

(олар 99,9% жағдайларда сұралады): 

• Сіздің басты артықшылықтарыңыздың 5-і; 



 
54 

 

• сіздің қандай жақсы жақтарыңыз бар; 

• өзін-өзі дамытудың стратегиялық бағыттары; 

• компания үшін ұсыныстар; 

• Сіздің өміріңіз бен жұмыс философиясы; 

• Сіздің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарыңыз; 

• Сіз шешуге тура келетін ерекше тапсырмалар. 

Сондай-ақ, персонал менеджерімен талқылауға болатын тақырыптардың 

тізімін алдын ала дайындаңыз. 

Жұмыс берушінің сұрақтарын интерпретациялау 

«A» әрдайым «А» дегенді білдірмейді және екі жерде екі әрдайым төрт 

емес. Жалдаушылар кейде қасақана құйтырқы сұрақтар қояды – өтініш 

берушінің сырын ашпақ болып. 

Қарапайым сұрақ: «Сіз қандай мөлшерде жалақы алғыңыз келеді?» Бірақ 

жауап интервьюерге сіздің мотивацияңызды түсінуге көмектеседі: ақшаға, 

әлеуметтік қамсыздандыруға, жұмыс кестесіне және т.б. Егер сізден бұрынғы 

басшымен кикілжің болды ма, болса қалай шештіңіз деген қойылса, ол сіздің 

жауапкершілігіңіз бар ма, әлде мәселені басқа біреуге итере салуға дайынсыз 

ба, соны білгісі келгені.  

Сұрақтар көп болады, солардың түп-тамырын баса білсеңіз болды. 

Сіздің невербальді әрекеттеріңіз туралы ойланыңыз. 

HR-менеджерлер - машиналар емес, адамдар. Олар, басқалар сияқты, 

невербальді белгілерге назар аударады: келбеті, бет-әлпеті, жүру, ымдау және 

тағы басқалар. Тәжірибелі маман жұмыс іздеуші дұрыс емес әрекет 

жасағандықтан да бас тарта алады. 

 «Дене тілін» ойластырыңыз. Қобалжығанда аяғыңыз дірілдей берсе, онда 

аяқтарыңызды айқастырып отырыңыз.Егер сіз саусақтарыңызбен үстелді 

тықылдатқаңыз келіп тұрса, онда қолыңызға қалам ұстап алыңыз. 

HR-менеджерлер - машиналар емес, адамдар. Олар сіздің қобалжып 

отырғаныңызды түсінеді. Бірақ невербальді сөйлесудегі табиғи қарым-қатынас 

сізге деген сенімді арттырады. 

«Өзің туралы айтып бер», - дейді сұхбат алушы. «Мен 1980 жылғы 2 

сәуірде дүниеге келдім (Торус жорамалы бойынша). Жас кезімде футбол 

ойнадым, қала командасының капитаны болдым. Содан кейін институтты 

бітірдім ... »- деп бастай берсеңіз, онда жұмысқа алмайды деп есептей беріңіз. 

Жұмыс берушіге мүлдем немқұрайды қарамайтын және сізді кәсіби маман 

ретінде сипаттайтын нәрселер бар. Бұл мысалда бұл туған жылын, Зодиак 
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белгілері және спорттық жетістіктер туралы мәліметтерді Жұмыс беруші 

түйіндемеден-ақ оқып алады. 

Айту қажет емес тақырыптар бар: 

• түйіндемені қайталап шығу; 

• жеке өмірлік мақсаттары (үй, балалары бар және т.б.); 

• компанияның және оның қызметкерлерінің беделі; 

• болашақ жұмысқа қатысы жоқ дағдылар мен тәжірибе (мен өте жақсы 

дайындаймын, сантехниканы түсінемін және т.б.); 

• қабілетсіздікті көрсететін әрекет. 

Сіз жоспар жасағаныңыздай, не туралы сөйлесесіз, назардан тыс қалуға 

тиіс тақырыптарды жазыңыз және есіңізде сақтаңыз. Сонымен қатар, егер 

сізден бұл туралы сұраса, дұрыс жауабын да дайындап қойыңыз. 

Тынышталуға тырысыңыз. 

Сұхбат жүйкеге әсер етеді. Бизнес дағдыларын көрсету түгіл, өз атыңды 

ұмытып қалатындай бұл. 

Тынышту үшін айналаға қарап отырыңыз. Кеңсе, жабдық, қызметкерлерді 

көзбен шолып шығыңыз. Олай істеу сізге жұмыс істейтін компания туралы көп 

нәрсе айтып, оларды талдап, жүйке жүйеңізді қалыпқа келтіруге көмектеседі. 

Болашақ әріптестерге, фирмаға сыни көзқарас өзін-өзі бағалау сезімін 

арттырады. Есіңізде болсын: сіз жақсы жұмыс тапқыңыз келеді, ал компания 

жақсы жұмыскер тапқысы келеді. 

 

Бастаманы өз қолыңызға алыңыз. 

Әңгімелесу барысында, әңгімелесуші және сұхбат берген адам орындары 

ауысып, өтініш беруші қызығушылық тудыратын сұрақтарды өзі де қоюға 

мүмкіндік туатын сәт те келеді. 

Уақытты пайдасыз сұрақтарға жұмсамаңыз: «Сіз мені шақырасыз ба?», 

«Неліктен бұл жұмыс орны бос?» және т.б. Өзіңізді бастамашыл қызметкер 

ретінде көрсетіңіз. Мынадай сұрақтар қойыңыз: 

• Компанияның өзекті проблемасы бар ма? Сізге қалай көмектесе аламын 

деп ойлайсыз? 

• Сіз осы лауазымға мінсіз үміткерді қалай сипаттайсыз? 

• Сіздің компанияңыз үшін жұмыс істей бастаған адамға қандай кеңес 

берер едіңіз? 

Сондай-ақ қоюға болмайтын бірқатар сұрақтар бар. Мысалы, «Неліктен 

сіздің компанияңыз солай деп аталады?» Немесе «Мен жұмыста көтерілуді 
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қашан күтуім керек?». Сондай-ақ, жұмыс берушіні ыңғайсыз жағдайға 

қалдыратын жеке сұрақтар қоймаңыз. 

Осы кеңестерге құлақ ассаңыз, сіздің жұмысқа орналасу мүмкіндігіңіз 

артады. 

 

9. 4 -КОНВЕРТ. ТЕСТ «ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР». 

 

10. 5 -конверт. Өзін-өзі таныстыру. 

Өзін-өзі таныстыру - студентті мансап жолы үшін табысты дайындау. 

Адам сыртқы әлемнен бөлек өмір сүре алмайды, ол өзінің шекараларын 

тартып, белгілі бір ережелерге, заңдар мен ережелерге сәйкес өмір сүретін 

қоғамның ажырамас бөлігі болып табылады. Осы негізде белгілі бір 

парадигмалар қалыптасады: жақсы не жаман; Қалай және қалай жасауға; 

қалыпты мінез-құлық және қалыпты жағдай. 

Күнделікті өмірде біз әртүрлі адамдармен үнемі өзара әрекеттесеміз, 

достарымызбен, әріптестермен, жолдастармен араласамыз, кез-келген өзара 

қарым-қатынас таныстырудан басталады және олардың одан әрі қарым-

қатынасы қаншалықты жақсы жүретініне байланысты. 

 Коко Шанель: «Сізде бірінші әсер қалдырудың екінші мүмкіндігі 

болмайды» деген екен. 

Өзара қарым-қатынастың аспектілерінің бірі - адамның басқа адамдарға 

әсер етуін бақылауға деген ұмтылысы. Адам басқаларға әсер ететін әсерді 

бақылау әдістерінің бірі өзін-өзі таныту болып табылады. 

Өз-өзіңді таныстыру дегеніміз не? 

«Өзін-өзі таныстыру - бұл әртүрлі жағдайларда өзін-өзі таныстыру, қарым-

қатынастың жеке стилі, өз-өзін ұнататын, бірақ айналасындағыларға тартымды 

болып көрінетін ерекше имидж». Басқаша айтқанда, өзін-өзі таныстыру өз 

жетістіктерімен және күштерімен таныстырады. 

Өзін-өзі таныстырудың негізгі мақсаты - қажетті нәтижеге жету (мысалы, 

жұмысқа орналасу) үшін өзара іс-қимыл жасау. 

Өзін-өзі таныстырудың негізгі қағидаттары әдетте мыналарды қамтиды: 

1. Позитивтілік - сіз өзіңіз туралы жағымды нәрселер ғана айтыңыз, 

өзіңіздің мықты жақтарыңызды көрсетіңіз. Өнімді ең нашар жағынан 

жарнамалайды ғой. 

2. Жеке тұлғалық - сіздің ерекшеліктеріңіз, бәсекелестеріңізден 

артықшылықтарыңыз туралы айту маңызды. 
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3. Нақтылық - өзіңіз туралы әңгіме түсінікті болуы керек және қажет емес 

мәліметтер мен түсініктемелерді қолданудың қажеті жоқ. 

4. Қысқаша - ауызша презентация созылмауы керек, сондықтан сіз 

сұхбаттасып отырған адамның назарын жоғалтасыз, өзіңіз туралы әңгіме 2-4 

минуттан аспауы керек. 

5. Белсенділік - сіздің энергияңызды көрсететін етістіктерді пайдалану 

керек (мысалы: білемін, мен жасай аламын, мен жасадым, қатыстым, мен 

алдым, қабылдадым және т.б.). 

6. Шыншылдық маңызды принциптердің бірі болып табылады. «Барлық 

құпия әрқашан анықталады», сондықтан жалған ақпараттың алдын алу 

маңызды. 

Өзін-өзі таныстыру сұрақтары, тартымды имидж қалыптастыру жастар 

арасында қызығушылықтың артуы, өйткені студенттердің өзара қарым-қатынас 

процесіне қатысуы және оның көмегімен адамның өзгелерге қалай әсер ететінін 

және оның көмегімен ол туралы қандай әсер қалдырды қатынастың тиімділігі 

мен тиімділігіне байланысты. 

Оқу орындарында оқитын студенттер жиі өзін-өзі таныстырады. 

Біріншіден, олар сыныптастарына, сосын мұғалімдерге әсер етеді. 

Студенттің өзіндік таныстыру - оның шешендік қабілеттерін, 

аудиторияның көңіл-күйіне әсер ету мүмкіндігін, ауызша және ауызша емес 

әдістерді пайдаланып жоғары сапалы ақпаратты ұсыну мүмкіндігін көрсету. 

Өзін өзі таныстырудың арқасында студенттер өз күштерін көрсетіп, 

кемшіліктерін жасыра алады. 

Алғашқы әсер әрдайым эмоционалдық және бағалау компоненттерінің, 

сыртқы келбетін, тұрақтылығын, сыртқы көрінісін, сөйлеген сөздерін, сыртқы 

көріністерін, орындалатын әрекеттерді, қабылданған жеке қасиеттердің 

негізінде басымдықта негізгі рөл атқарады. «Киіміне қарап қарсы алады, 

ақылына қарап шығарып салады» деген сөз бар ғой. Әрине, оқушылар өздері 

туралы қандай әсер қалдыратыны туралы және оларды таныстыру кезінде 

қандай назар аудару керек екені туралы ойлану керек. 

Алғашқы оң әсерін қалай қалдыруға болады? 

- Ең алдымен, дұрыс киім таңдауыңыз керек, сіздің стиліңізді дұрыс 

көрсету қабілеті сұхбаттасушымен оң әсер қалдырудың кілті болып табылады. 

- Келесі қадам - этикеттің ережелерін сақтау, құзыретті және сыпайы 

сөйлеуді пайдалану, ауызша емес сөйлесу әдістерін ескермеу, ауызша 
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әдістермен қатар, қарапайым қимылдар, әртүрлі позалар мен бет-әлпеттерді 

пайдалану. 

Өзін-өзі таныстыру келесі негізгі мәселелерді қамтиды: 

- олардың мінез-құлқының және сөйлеудің нақты жолын жоспарлау; 

- өзін-өзі таныстыру үдерісінің мониторингі және қажет болған жағдайда 

өзіңіздің мінез-құлық жолын түзету; 

- өз ерекшеліктерін, табиғи әлеуетін, харизма және басқа да оң 

ерекшеліктерін пайдалану туралы әңгімелерді келтіріңіз. 

Қорытындылай келе, ең маңызды сұраққа жауап беруіміз керек: өзін-өзі 

таныстыру оқушылардың мансаптық жолына қалай әсер етеді? Жауап 

қарапайым! Көп жағдайда өтініш берушілер әңгімелесуден қорқады, себебі 

олар не күтетінін білмейді. Және оларды өзін-өзі таныстыру күтеді – оның 

жұмысқа алынуы немесе алынбауы бұл жерде маңызды рөл атқарады. 

Тренингсіз, сіздің үміткеріңізді болашақта дұрыс таныстыру қиын болады! 

Өзіңіз туралы әңгіме - міндетті сұхбат материалы. Бірнеше минуттан кейін сіз 

өзіңіздің тәжірибеңіз бен жеке жетістіктеріңіз туралы айтып, бұрынғы жұмыс 

орындарында қол жеткізілген нақты нәтижелерге назар аударуыңыз керек. 

Кандидат болашақ жұмыс берушіні қызықтыратын жұмыс тәжірибесінің негізгі 

фактілерін анықтауы керек. Мәселен, өзін-өзі таныстыру өнерін, әсіресе 

іскерлік салада меңгеру кезінде мұқият дайындық және қайталама тәжірибе 

ерекше рөл атқарады. Әр түрлі жағдайларда кез келген уақытта қажет болуы 

мүмкін презентацияны құру әр адамның жұмысында және өмірінде өте күшті 

көмекші бола алады. Дегенмен, өзін-өзі таныстыру дағдыларын жетілдіру үшін 

сыртқы және ішкі әлемнің неғұрлым маңызды құрамдас бөліктерінің жұмысын 

ұмытпаған жөн: әсемдік, харизма, стиль сезімі, әзіл сезімі, бірегейлік және тағы 

басқалар. Бұл тиімді «табиғи» өзін-өзі ұсынуды жасауға мүмкіндік береді. 

11. «Ең ақылды» ойыны. 3 минут ішінде үш сөзден тұратын әр сөзі «Л» 

әрпінен басталатын (мысалы: «ласточка, лето»), мүмкіндігінше қарапайым 

сөйлемдерді жазу керек. 

12. 6-конверт. «Дайын резюме» кілтіне арналған семинар 

Резюмені (түйіндеме) қалай жасауға болады - 10 қарапайым қадам 

1-қадам. Түйіндеменің атауы 

2-қадам. мақсаты 

3-қадам . Өтініш беруші және оның мәліметтері: 

туған күні; 

мекен-жайы; 
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Байланыс телефоны; 

электрондық пошта; 

отбасылық жағдайы. 

4-қадам. Білімі 

Кәсіптік оқыту және сервис колледжі, 2017-2020 жж. 

Мамандығы: шаштараз 

5-қадам. Тәжірибе 

2018 жылғы маусым, 2019 ж., «Дива» сұлулық салоны, 

Лауазымы: шаштараз; 

6-қадам. Қызметтік міндеттер 

7-қадам. Алдыңғы жұмыс орындарындағы жетістіктер 

8-қадам. Қосымша ақпарат 

- Компьютерлік дағдылар және арнайы бағдарламалар. 

- Шет тілдерін білу. 

- машина және машина жүргізу машықтары. 

9-қадам. Жеке қасиеттер 

10-қадам. Алдыңғы жұмыс орнынан алынған ұсыныстар 

Нашар резюмені талдаймыз. Содан кейін жақсы резюме қараймыз. Содан 

кейін өз түйіндемеңізді жасаңыз. 

13. «Жол қиылысындағы витязь» жаттығулары. 

Тренер топқа орыс ертегісінің өз нұсқасын айтады, онда Илья Муромның 

жол қиылысында тас көргені жазылған: «Егер сіз солға барсаңыз, атыңызды 

жоғалтасыз, сіз оңға қарай жүресіз, басыңды жоғалтасыз, тікелей барасыз, 

үйленесіз». 

Квест бағдарламасын дайындауға пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Чернышева И.В. Резюме құру бойынша әдістемелік құрал. Волгоград 

мемлекеттік медицина университеті. - Волгоград, 2015 ж. 

2. Макарова Ю.С. Өзін-өзі таныстыру негіздері, студенттің мансапты 

жолына дайындық. 

3. Сайт lifehacker.ru: Әңгімелесуден өтіп, жұмысқа орналасу бойынша 7 

кеңес. 

4. Сайт kak-bog.ru: Матрица Эйзенхауэра 

5. Сайт ped-kopilka.ru: Көсбасшы және оның командасы. Оқушыларға 

арналған тренинг. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазіргі заман адамға жаңа талаптар қояды. Өмірдің қарқыны жыл сайын 

артып келеді. Әлемдік интеграция процестері, ғылыми-техникалық прогресс 

пен ақпараттандыру адамға үнемі оқып, дамып отыру жағдайына әкелді. 

Қазіргі адамның ең маңызды қасиеттерінің бірі - компьютерлік 

сауаттылық, құқықтық құзыреттілік, шет тілдерін білу, жаңа нәрселерді 

меңгеру қабілеті мен мүмкіндіктері. Бұған қоса, бұл жастарға ғана емес, аға 

ұрпаққа да қатысты. Бір жағынан, бәсекеге қабілеттілік заманауи қоғамның, 

оның қозғаушы күштерінің философиясы деп атауға болады. 

Бәсекеге қабілеттілікті арттыру мәселесі тек университеттер мен 

колледждерге ғана емес, сонымен бірге бәсекелестік әлеуетті дамытуға 

қосылуға тиіс. Осы әдістемелік нұсқаулықты жасау бойынша жұмыс істей 

отырып, біз ортақ ісге қарапайым үлес қосуға тырыстық. Жас ұрпақтың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жұмыс істей бастайтын немесе 

жалғастыратын біртұтас адамдарымыз әлі де бар екеніне сенімдіміз. 
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