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                                                               Сен де бір кірпіш дүниеге, 

Тетігін тап та, бар қалан.....   Абай 
 

            Заман өзгерген сайын адам да заман талабына сай өмір сүруі керек. Қазіргі 
уақытта мамандық алып жүрген жастар болашақта бәсекеге қабілетті маман болып 
шығу мақсатында көп іздену керек деп ойлаймын. Менің алға қойған мақсатым -  
оқуымды үздік бітіріп, жақсы мамандық иесі болу, әрине ата - анамның үмітін 
ақтау. Бұл өмірде адамның тағдырын айқындайтын екі нәрсе бар, бірі өмірлік  жары 
болса, ал екіншісі мамандық таңдау. Мамандық тандау  бұл өте жауапты,  әрі 
маңызды  қадамымыздың бірі. Өйткені біз өзіміз таңдаған мамандық бойынша өмір 
бойы жұмыс істеп, адал қызмет атқарамыз. Ол үшін адамнан  бойындағы  
мамандыққа  деген сүйіспеншілік пен өзіне деген сенімділік талап етіледі. Жалпы 
мамандыққа  жету ол екінің бірінің қолынан келмейтін іс секілді. Сол себептен де 
мен көптеген жетістіктерге жетіп, талай белестерді асырғым келеді. Жалпы өмірде 
сан алуан мамандықтар бар: дәрігер, ұстаз, архитектор, әнші, есепші, прокурор, 
сатушы, аспаз, іс жүргізуші және солардың арасынан дұрыс таңдау жасау, меніңше, 
мен сияқты жас жеткіншекке оңай бола қоймасы анық...  Дәл осы кезеңде 
жаныңдағы  ата-анаң немесе  сүйікті ұстазың саған уақытында ақылын қосса, сенің 
жолың болды дей бер!.  Қандай мамандықты қаласаң да, ең бастысы – халқыңа адал 
қызмет ету. Адамдар өздерінің таңдап алған болашақ мамандықтарына әр түрлі 
жолдар арқылы келеді. Біреулер үшін ойындағы  арманының орындалуын іске 
асыру болса, кейбіреулері үшін жаңалық пен  талпынысқа ұмтылу, ал енді біреулер 
үшін  әйтеуір  бір мамандық  алып ақша табу амалы болып қала береді. Менің 
ойымша,  адам өз ісінің шебері болу үшін, ол сол іске жан - тәнімен шын,  әрі адал 
берілуі тиіс. Себебі,  адам мамандығын шынымен жақсы көрген кезде ғана үлкен 
белестерге жетеді.                                                                   Мен өзім Қостанай 
политехникалық  колледжінің  «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» 
мамандығының  2 курс студентімін. Мен үшін осы мамандық өте  жақын  әрі 
қызықты болып көрінеді. Басқа мамандықтармен салыстыра келе осы мамандық  іс 
қағаздарымен  тығыз  байланысты екеніне және іс қағаздарының  қоғам өмірінде 
үлкен қызмет атқаратынына көз жеткізсем, ал қағаздардың адам өмірінде маңызды 
рөл атқаратынын түсіндім. Оның дәлелі ретінде мыналарды айта кеткенді жөн 
көрдім: адам дүниеге келгенде оған алғашқы құжаты - тууы туралы куәлік берілсе, 
16 жасқа келгенде жеке басын растайтын құжат - жеке куәлік алады. Мектепті 
бітіргендігі орта білім туралы аттестатпен расталады. Орта және жоғарғы оқу 
орнына түсу үшін түрлі үлгідегі іс қағаздарын жазады. Орта және жоғарғы оқу 



орнын бітірген шақта диплом беріледі. Жұмысқа орналасу барысында да арыз, 
түйін, жеке іс парағы сияқты іс қағаздарын толтырады. Ал еңбек жолын 
бастағандығы еңбек кітапшасына тіркеледі. Демек, мен болашақтағы іс қағаздарын 
жүргізуші маман ретінде әрқашанда сұраныста боламын деген сөз. Адамдардың 
көбі осы мамандық іш пыстырады, әрі жалақысы аз деп қашқалақтайды. Бірақ, 
меніңше, адам көп оқып,  өз мақсат пен мұратына жету үшін ондай ойлардан сақ 
болу керек. Жалпы мен осы мамандықпен тереңірек таныса келе көптеген қызықты, 
әрі пайдалы нәрселерді үйреніп келемін. Мен  арнайы пәндерді игеру  барысында 
алдағы өз жұмысыма керекті мәліметтерді біліп қана қоймай, практика жүзінде де 
алған тероиялық білімімді сабақ барысында дәлелдей алдым. Қарап тұрсаң  
қағаздардың қалай жасалғанын, қашан жасалғанын білу біреуге ешқандай 
қызығушылық тудыртпайтын да шығар, ал мен үшін бұл өте қызық та, қажетті 
дерек деп есептеймін. Сондықтан да құжатпен байланысты мәліметтердің бәрі мен 
үшін оқылмаған кітаппен тең. Себебі, құжаттардың маңыздылығы  соншалық  олар 
фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін 
де атқарады. Құжаттар мемлекетің, республиканың, қаланың немесе мекеменің 
тарихын жазғанда да  ақпараттың табылмас қайнар  көзі болып отыр.                                                                    
Қазақ  тілі өз мемлекеттік мәртебесін алғалы біздің елімізде  мекеменің 
меншіктігіне  қарамастан  іс жүргізуді  мемлекеттік  тілде жүргізу талап етіліп 
келеді. Осыған байланысты менің оқып жүрген білім ошағымда "Іс қағаздарын 
жүргізу және мұрағаттану" мамандығының  ашылуы өте орынды деп есептеймін. 
Мен әзірге екі тілді жетік білемін. Қазақ тілі маған ана сүтімен дарыған тілім  болса, 
ал орыс тілі ресми тіл ретінде менің санамда қалыптасқан. Менің ойымша екі тілді 
білген адам еш уақытта да жұмыссыз отырмайтын секілді. Мамандығымда  да осы 
екі тіл басты рөл атқарады. Себебі, қазіргі таңда барлық құжаттарағаздар қос тілде 
жасалып жатыр. Жалпы  алып  қарасақ құжаттардың жасалу реті біз ойлағаннан да 
ауыр болып келеді. Мен өзім қазіргі таңда бәрін жетік оқып меңгеріп келемін. Оқып 
тоқығанымды іс жүзінде болсын практикада болсын оны дәлелдей аламын. 
Бұрындары мен құжаттар болсын немесе хаттар болсын олардың дұрыс, әрі қалай 
жасалатынын білмегенмін. Қазір мен олардың бәрін жақсы меңгердім деп сенімді 
түрде айта аламын. Бұрындары барлық құжаттар қолмен  жасалса, ал қазіргі таңда 
бәрі де Еgov.kz  электронды порталда  жасалып келеді. Біздің өмір сүріп жатқан 
заманда технологияның  дамығаны соншалық  біз барлық құжаттарды компьютер 
арқылы жүзеге асырамыз, компьютер  болашақ  іс қағаздарын  жүргізуші  
маманның  ең басты көмекші құралы деп айтуға болады. Сондай-ақ ақпаратты 
технологияның  қарқынды  дамуы  мемлекетіміздің  кез келген азаматы үшін  
ыңғайлы да,  қолайлы болып  отырғаны - үйден шықпай - ақ барлық шаруаларды  
компьютер алдында отырып бірнеше минут қана уақыт кетіріп істей алады. 
Мысалы, мекен-жай туралы анықтанамы Еgov.kz  порталы арқылы электронды 
кілтіңізді  жүктеу арқылы  алуға мүмкіндік жасалған. Қазір ол өте ыңғайлы және де 
кезекте тұруды қажет етпейді. Сол сияқты көптеген істерді осы электронды портал 
арқылы іске асыра аламыз. Мен электрондық құжат айналымы деген сабақты оқып 



өзіме көптеген пайдалы нәрселерді осы пән арқылы үйреніп келемін. Мен үшін 
менің мамандығым ол қазіргі таңда өте қажетті мамандықтардың қатарында. 
Өйткені қандай жағдай болмасын қағазға келіп тіреледі. Сондықтанда болар мен 
осы мамандықты таңдадым. Осы мамандық бойынша кез келген жерде жұмыс 
істеуге болады. Мен келешекте ағылшын тілін де үйренгім келеді. Сол кезде 
қағаздармен  мен үш тілде де жұмыс жасау мүмкіндігіне ие бола аламын. Сонымен 
қатар басқа шет елге барып еркін жұмыс істей аламын. Осы мамандықты шын 
зейініңді қойып оқысаң  үлкен биік белестерді бағындыруға болады. Ең бастысы 
алдыңа мақсат қойып сол мақсатқа жетуге ұмтылу, әрине, киындықсыз болмайды, 
бірақ  еш нәрседен қысылмай, бәрін өзіңнің білімің арқылы жеңіп шығуға болады. 
Мен мысалға түсінбеген жерлер болған кезде өзімнің оқытушыларымнан барып 
сұрап аламын. Менің ойымша онда тұрған ұят нәрсе жоқ.  Себебі,  мен болашақ 
маманмын  және келешегі зор Қазақстанның азаматшасымын. Ал бір нәрсені 
түсінбей қалсам келешекте жұмыс жасаған кезде көптеген қиындықтарға тап 
болуым мүмкін. Сол себепті де әр нәрсені уақытында егжей-тегжей оқып үйренуі - 
менің міндетім. Оқуымды бітіркеннен кейін біраз тәжірибе жинаған сон, өзімнің 
жеке  жұмыс орнымды ашқым келеді. Онда мен жастарды қабылдап,  оларды осы 
мамандық  бойынша оқытқым келеді. Өйткені осы мамандық бір орында тоқтап 
қалмауы тиіс. Жастарды осы мамандыққа шақырып ойларын өзгерткім  келеді. Осы  
мамандық  қызықты да қажетті  екенін жеткізгім келеді. Сол уақытта тек үш тілмен 
шектелмей бірнеше тілде іс қағаздарды жүргізуді үйреткім келеді.  Оның  себебі біз  
тек қазақстандықтармен ғана емес,  басқа  да  шет  елдермен  қарым-қатынас 
жасаймыз. Қарап отырсақ,  әр мамандықтың келешегі зор, тек оны дұрыс әрі жетік 
менгерген кезде ғана жақсы нәтижелерге жетеміз деп ойлаймын. Іс қағаздарын  
жүргізуші тек қана қағаздардың  дұрыс жасалуын ғана талап етпейді. Сонымен 
қатар әр адаммен тез тіл табысып,   сыпайы болуын да қажетсінеді. Өзім әр адаммен 
тез табысып кететін жақсы қасиетім бар. Осы қасиет болашақта  жұмыс істеген 
кезде де көмектеседі. Осы мамандық бойынша біз тек қана іс жүргізуші ғана емес,  
сонымен қатар психолог та боламыз. Өйткені әр адамға жақсы жақтан көрініп, 
олардың  бізбен  әріптес болуына біз барлық жақтанда тырысуымыз керек. Менің 
ойымша, әр маман өзінің мамандығын жетілдіріп, оны жақсы жақтан көрсетуі тиіс. 
Сол кезде ғана Қазақстан көркейіп басқа шет елдер сияқты жоғары деңгейге 
көтеріледі. Сондықтанда жас мамандар ешқандай қиыншылықтан   қашпай шын 
ынтасымен жұмыс істесе ғана біздің келешекке  деген зор үмітіміз шыңдай береді. 
Мен де сол болашақта біздің Қазақстанымыздың көркеюіне  өз үлесімді қосқым 
келеді. Жұмыстың жаманы жоқ демекші барлығымыз бірге елімізге адал қызмет 
еткенде  ғана зор белестерді асырамыз деген ойдамын. Өйткені,  болашақ мына біз 
сияқты жастардың қолында. Сөз соңымда мамандық таңдауда өте мұқият 
болыңыздар дегім келеді. Мамандығыңызды жақсы көрген кезде ғана қолыңыздан 
бәрі келетініне сеніңіз! Мен мамандығымды жақсы көремін және ойға алған 
мақсаттарыма жетемін! 
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