
 

 АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: Халықаралық «Жанашыр» қайырымдылық қоры» қоғамдық қоры 

Гранттың тақырыбы: «Бірыңғай ортақ құндылықтарды қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан этностары арасында «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын ілгерілету» 

Грант сомасы: 11 418 000 (он бір миллион төрт жүз он сегіз мың) теңге 

Есепті кезең:  2019 жылғы  29 наурыз 31 шілде аралығы 

 

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз (грант шартына №3 қосымшаның іс-шараларын сипаттау тармағына 

(жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, есептілікті 

ұсыну сәтіне орындалған әрбір міндет бойынша сипатталған). Есепке қоса берілген растау құжаттары бар қосымшаның нөмірін 

көрсетіңіз.) 

 

1 міндет. Өзара іс-қимыл саласын кеңейту және Қазақстан этностары коммуникациясының жаңа арналарын жандандыру  

1) Міндет аясында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және ағарту жұмыстарын қалыптастыру бойынша зиялы қауым тобын 

жасақтау -1;  

Өзара іс-қимыл саласын кеңейту және Қазақстан этностары коммуникациясының жаңа арналарын жандандыру мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының негізгі қағидаттарын, ілгерілету бойыннша зиялы қауым, тарихшылар, әдебиетшілер, этнографтар, 

археологтар,ҮЕҰ, шығармашылық ұйымдар мен этно-мәдени орталықтар өкілдерінен арнайы топ жасақталды. Құрамына 50 адам 

енгізілді. Жоба бойынша атқарылар жұмыс бағыттары жайлы айтылды. Өткен орны - АЛМАТЫ Қ. ДОСТЫҚ ҮЙІ ДӨҢГЕЛЕК ЗАЛ , 

ҚҰРМАНҒАЗЫ, 40. 19 СӘУІР. Топ құрылып жұмыс істеуде. Отырыс жайлы БАҚтарда 10 ға жуық материалдар жарияланды. 

Қалғандары қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

2) Алматы, Қызылорда, Талдықорған қалаларының Достық үйлерінде  әр түрлі тақырыпта  «Қазақтану» лекторийлерін 

ұйымдастыру -8;  

Есепті кезеңде – 1 лекторий өтті. Қазақстандағы әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, 

рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы және ой-санасы туралы лекцияға 52 адам қатысып, тақырып бойынша 

лекторлар баяндамасынан мол мағлұмат алды.  Шара - АЛМАТЫ Қ. ДОСТЫҚ ҮЙІ ДӨҢГЕЛЕК ЗАЛ , ҚҰРМАНҒАЗЫ, 40. 19 СӘУІР КҮНІ ӨТТІ. 

Қалғандары қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

3) Астана қаласының Бейбітшілік және қоғамдық келісім сарайында  әр түрлі тақырыпта  «Қазақтану» лекторийін ұйымдастыру -5; 

Уақытын кейінге шегеру жөнінде хат жазылды. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

4) «Менің –Қазақстаным!» тақырыбында «Ғажайыптар алаңы» - «Поле чудес» танымдық ойынын ұйымдастыру-5; телеарнаға түсіру 

жұмыстарына орай кейінге шегерілді. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 
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2-міндет. Әртүлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, 

өнері, тұрмысы және ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу жүйесін қалыптастыру 

1) Қазақ халқының тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы және ой-

санасы туралы викториналық ойындар ұйымдастыру-8;  

Қазақ мәдениетін, тарихын, философиясын, салт-дәстүрін және т.б. қазақ халқының құндылықтары туралы сұрақтарға жауап беру, 

жастардың және басқа этнос өкілдерінің білім деңгейін көтеру мақсатында Алматы қаласында 1танымдық викторина өтті. Қазақ халқының 

салт-дәстүрлеріне байланысты өткен викторина ойындарына 35 адам қатысып, білім деңгейлерін көтерді. 

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КОЛЛЕДЖІ, ҚАБДОЛОВ К, 12. 25 СӘУІР. 

Қалғандары қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

2) Алматы кітапханалар желісінде «Келіңіздер, кітап алмастырайық!» ұранымен «Буккроссинг» акциясын өткізу  -8;  

Кітапхана мен оқырман арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, оқу мәдениетін арттыру мақсатында «Келіңіздер, кітап 

алмастырайық!» ұранымен  есепті кезеңде 1 шара өтіп, оған 35 адам қатысып, олардың оқу мәдениетін қалыптастыруға ықпал етілді. 

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КОЛЛЕДЖІ, ҚАБДОЛОВ К, 12. 25 СӘУІР  

Қалғандары қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

3) «Кітап-біздің досымыз» атты кездесулер сериясын өткізу. Есепті кезеңде өткізілген жоқ. Кейінге шегерілді. Қарашадағы 

қорытынды есепте тапсырылады. 

4) Өзекті мәселелерге байланысты қабылдау өткізу -8;  Тамыз айынан бастап өткізіледі. Қарашадағы қорытынды есепте 

тапсырылады. 

3-міндет. Жастарды қазақ халқының құндылықтарын тарату, ену және қабылдау процесіне белсенді тарту арқылы қазақ халқының 

құндылықтарын барлық қазақстандық этностардың құндылықтар жүйесіне органикалық қосу 

1) «Талантты таныту» айдарымен ҚР бойынша таланттарды таныстыру кешін өткізу-8;   Өткізілген шараларда этнос өкілдерінің 

аз болуына байланысты, шараларды қайта өткізуге ұйғарылды. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

5) Алматы қаласы және Алматы облысы  мектептеріндегі өзге этнос өкілдері арасында  «Ұлы дала өнері» атты  көрмелер 

ұйымдастыру -8; Кейінге шегерілді. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

4-міндет. Қазақстан этностарын олардың қазақ халқының құндылықтарын қабылдау және рухани қазақ халқының өмір құбылыстары мен 

формаларын оның бүкіл тарихы бойы және қазіргі заман жағдайында жүзеге асыру. 

1) Іс-шаралар кезінде тарататын қазақ халқының құндылықтары жайлы үлестірме кітапша шығару -1; Редакциясы бекітілген жоқ, 

кейінге шегерілді. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 



3 

 

 
 

2) Әлеуметтік желілерде этномәдени орталықтар өкілдері арасында  «Туған жер» («Родная земля») фото және бейне-

конкурстарын өткізу; Жүріп жатыр. Қараша айында қорытындысы шығарылады.Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

3) Әлеуметтік желілерде этномәдени орталықтар өкілдері арасында  «Рақмет саған, Қазақстан» («Спасибо тебе, Казахстан») 

тақырыбында эссе жазу  конкурсы өткізу, Жүріп жатыр. Қараша айында қорытындысы шығарылады. Қарашадағы қорытынды 

есепте тапсырылады. 

5-міндет. Бірыңғай ортақ құндылықтарды қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан этностары арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

ілгерілету 

4) Астана, Алматы, Талдықорған және Қызылорда қалаларында «Өзгерістерді өзіңнен баста» атты лекциялар өткізу-8; 

 Жастар арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының мазмұны,бағыттары, қағидаттары бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

мақсатында «Өзгерістерді өзіңнен баста» атты лекторийлер жүргізілді. Мақсаты – этностарға «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

мазмұны,бағыттары, қағидаттары жайлы түсіндіру. Бағдарламаға атсалысуға тарту, шақыру, араластыру. Есепті кезеңде  2 шара өтіп, оған 

100 адам қатысып, бағдарламадан хабардар болды, араласуға мүмкіндік алды. 

 1. АЛМАТЫ Қ. ДОСТЫҚ ҮЙІ ДӨҢГЕЛЕК ЗАЛ, ҚҰРМАНҒАЗЫ, 40. 19 СӘУІР 

2. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ТАЛҒАР АУДАНЫ ОРТАЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ, ТАЛҒАР ҚАЛАСЫ, РЫСҚҰЛОВ К-СІ, 89. 3 ШІЛДЕ 

Рухани жаңғыру бағдарламасын ілгерілету мақсатында мектеп оқушылары арасында  «Мен рухани жаңғыруды қалай түсінемін» 

тақырыбында шығарма жазу байқауы жүріп жатыр. Мақсаты –жастардың Рухани жаңғыру жайлы білуіне түрткі болу, ізденуіне, өз ой-пікірін 

айтып, ұсыныстар қосып, Бағдарламаға араласуын қамтамасыз ету. Есепті кезеңде  - 162 адам шығарма жазып, бағдарламадан хабардар 

болды, өз ойларын жеткізуге мүмкіндік алды. Қорытындысы қарашадағы қорытынды есепте ұсынылады. 

Қалғандары қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы  

 

Қорытынды дөңгелек үстел өткізу. Қарашадағы қорытынды есепте тапсырылады. 
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Семинар, тренинг, дөңгелек үстел, форум және т. б. сияқты оқыту және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын сипаттау кезінде кестені толтыра 

отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз: 

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткі

зілет

ін 

күні 

  

Өткізілеті

н орны 

(қала/ауы

л 

мекенжай

ы) 

Қат

ысу

шы 

лар 

сан

ы 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған сарапшылар  Жоспарланған іс-

шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайт

ын 

құжатта

ры бар 

№___ 

қосымш

а 

1. 1 Міндет 

аясында 

жүйелі 

ақпараттық-

түсіндіру 

және ағарту 

жұмыстарын 

қалыптастыр

у бойынша 

зиялы қауым 

тобын 

жасақтау 

19 

сәуір  

Алматы 

қаласы  

Достық үйі 

Құрманғаз

ы к-сі, 40 

50 Азаматтард

ың барлық 

санаты, 

қазақстанды

қ этностар, 

ҮЕҰ-лар,  

сараптамал

ық 

қауымдасты

қ өкілдері, 

тарихшылар

, 

әдебиетшіле

р, 

жазушылар 

Эксперттер мен лекторлар: Георгий Васильевич Кан, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының Ғылыми-

сараптамалық кеңесінің мүшесі, Светлана Викторовна 

Ананьева,филология ғылымдарының кандидаты, 

Алматы қаласы ҚХА Ғылыми-сараптамалық тобының 

төраға орынбасары, Гульнара Атаевна Аннакулиева, 

Алматы қаласы мен Алматы облыстық Түркiмен этно-

мәдени орталығының төрайымы, 

Асылы Әлиқызы Осман, ғалым, қоғам қайраткері, 

Филология ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тебегенов 

Темірхан, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Бақытжан 

Сатершинов,философия ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан дінтанушылар ҚБ төрағасы, 

Бопайұлы Болат, «Әдет-ғұрып, салт-дәстүр» 

академиясының академигі, Баяхмет Жұмабайұлы, 

Қазақстан мен ҚХР-дағы қазақ мәдени мұралары 

жайлы этнографиялық еңбектердің авторы, жазушы-

этнограф, Сағымбекова Майра, Алматы қаласы 

Қоғамдық кеңесі президиумының мүшесі; Қазыбаева 

Мейіргүл, «Бәйтерек» жастар орталығының жетекшісі, 

1.Жасақталған 

арнайы топтың тізім 

саны -1 

 

2. Топ мүшелерінің 

саны -50 

 

 

3. Топ құру туралы 

ереже саны- 1 

 

4. Отырыс хаттамасы 

саны-1 

 

5. Отырыс 

бағдарламасы - 1 

 

6. Ұсыныс саны -1 

 

7. Фото-5 

 

8.Қатысушының  

тарату 

№1 

қосымш

а 

50 

адамнан 

құралға

н 

ақпарат

тық топ 

жасақта

лды. 
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Бейсембаев Ғани Бектайұлы, «EDTECH-KZ» 

Халықаралық білім орталығының бас директоры, 

Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтар федерациясының, 

Қазақ психологиялық қоғамының вице-президенті 

Болат Құрманғажы, Қазақстан Журналистер Одағының 

мүшесі, Құсман Шалабаев, Алматы қаласы Қоғамдық 

кеңесі Мәдениет  және өнер комиссиясының төрағасы; 

Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті 

университетінің доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, Нұрсәуле Әлтекова, «Қоғамдық келісім» 

РММ, Алматы қаласы Достық үйі Медиация 

кабинетінің жетекшісі; «Отандас-ел» ҚБ – төрағасы 

Мұқан Мамытхан, «Халифа Алтай» ҚҚ – төрағасы 

Қабиден Алтайұлы, «Кимешек» ҚБ – төрайымы Ғалия 

Аюп, «Желтоқсан жалыны”ҚБ -  төрағасы Аманғазы 

Кәріпжанов, «Жаңғыру жолы» ҚБ, Нұржамал 

Тегінбайқызы Байсақал, «Алматы ақшамы» газетінің 

бөлім редакторы; Альтекова Нұрсауле, ҚР Президенті 

жанындағы "Қоғамдық келісім" РММ-нің Достық үйі 

Медиация кабинетінің жетекшісі, Базарбаева Акбота 

Әлиханқызы, "Орта Азия және Қазақстан отбасы 

институты" жекеменшік мекемесінің директоры, 

Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті 

университетінің доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, Еркін Қуанбаев Ауған ардагерлері 

аудандық ұйымының басшысы, Қоғам қайраткері, 

Гүлбану Алпамысқызы, «Қазақ радиолары» редакторы 

материалдарының 

саны (бейджик, 

папка, 

блокнот,қалам) -50 

 

9. Банер -1 

 

10. Пресс-релиз саны 

-1 

11. БАҚ-тағы 

жариялым саны - 13 

2. 2 Алматы, 

Қызылорда, 

Талдықорға

н 

қалаларыны

19 

СӘУІ

Р 

 

 

АЛМАТЫ 

Қ. ДОСТЫҚ 

ҮЙІ 

ДӨҢГЕЛЕК 

ЗАЛ, 

50+2

1 

 

 

 

Қазақстанд

ық этностар, 

студенттер, 

Азаматтард

Георгий  Васильевич Кан, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Ғылыми-

сараптамалық кеңесінің мүшесі, Светлана Викторовна 

Ананьева,филология ғылымдарының кандидаты, 

1.Қатысушылар 

тізімі  саны (ФИО, 

контакты, қолы)-1 

 

№2 

Қосымш

а 

1шара 

өтті 



6 

 

 
 

ң Достық 

үйлерінде  

әр түрлі 

тақырыпта  

«Қазақтану» 

лекторийлер

ін 

ұйымдастыр

у 

 

 

 

ҚҰРМАНҒ

АЗЫ, 40  

 

ың барлық 

санаты  

Алматы қаласы ҚХА Ғылыми-сараптамалық тобының 

төраға орынбасары, Гульнара Атаевна Аннакулиева, 

Алматы қаласы мен Алматы облыстық Түркiмен этно-

мәдени орталығының төрайымы, 

Асылы Әлиқызы Осман, ғалым, қоғам қайраткері, 

Филология ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тебегенов 

Темірхан, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Бақытжан 

Сатершинов,философия ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан дінтанушылар ҚБ төрағасы, 

Бопайұлы Болат, «Әдет-ғұрып, салт-дәстүр» 

академиясының академигі, Баяхмет Жұмабайұлы, 

Қазақстан мен ҚХР-дағы қазақ мәдени мұралары 

жайлы этнографиялық еңбектердің авторы, жазушы-

этнограф, Сағымбекова Майра, Алматы қаласы 

Қоғамдық кеңесі президиумының мүшесі; Қазыбаева 

Мейіргүл, «Бәйтерек» жастар орталығының жетекшісі, 

Бейсембаев Ғани Бектайұлы, «EDTECH-KZ» 

Халықаралық білім орталығының бас директоры, 

Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтар федерациясының, 

Қазақ психологиялық қоғамының вице-президенті 

Болат Құрманғажы, Қазақстан Журналистер Одағының 

мүшесі, Құсман Шалабаев, Алматы қаласы Қоғамдық 

кеңесі Мәдениет  және өнер комиссиясының төрағасы; 

Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті 

университетінің доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, Нұрсәуле Әлтекова, «Қоғамдық келісім» 

РММ, Алматы қаласы Достық үйі Медиация 

кабинетінің жетекшісі; «Отандас-ел» ҚБ – төрағасы 

Мұқан Мамытхан, «Халифа Алтай» ҚҚ – төрағасы 

Қабиден Алтайұлы, «Кимешек» ҚБ – төрайымы Ғалия 

2.Қатысушылар саны 

-52 

 

  

3.Лекторийлер 

кестесінің болуы -1 

 

 

4.Лекторийлердің 

бағдарламасы саны -

1 

 

5.Лекциялардың 

мазмұны немесе  

презентация саны - 3 

 

6. Лектор 

түйіндемесі саны - 3 

 

7. Фотолар саны - 5  

 

8. Пікірлер көшірмесі 

саны -3  

 

9. БАҚ-тағы 

жариялым -1  

 

52 адам 

қатысты 

 



7 

 

 
 

Аюп, «Желтоқсан жалыны”ҚБ -  төрағасы Аманғазы 

Кәріпжанов, «Жаңғыру жолы» ҚБ, Нұржамал 

Тегінбайқызы Байсақал, «Алматы ақшамы» газетінің 

бөлім редакторы; Альтекова Нұрсауле, ҚР Президенті 

жанындағы "Қоғамдық келісім" РММ-нің Достық үйі 

Медиация кабинетінің жетекшісі, Базарбаева Акбота 

Әлиханқызы, "Орта Азия және Қазақстан отбасы 

институты" жекеменшік мекемесінің директоры, 

Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті 

университетінің доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, Еркін Қуанбаев Ауған ардагерлері 

аудандық ұйымының басшысы, Қоғам қайраткері, 

Гүлбану Алпамысқызы, «Қазақ радиолары» редакторы 

3. 3 Алматы 

кітапханалар 

желісінде 

«Келіңіздер, 

кітап 

алмастырай

ық!» 

ұранымен 

«Буккроссин

г» акциясын 

өткізу  

 

25 

сәуір 

СЕРВИСТІ

К ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ 

КОЛЛЕДЖІ, 

ҚАБДОЛОВ 

К-СІ, 12 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанд

ық этнос 

өкілдері, 

Мектеп , 

колледж 

оқушылары 

 

Талант Арынғали, айтыскер ақын, Айдос Жұқанұлы, 

белгілі журналист-блогер, Бопайұлы Болат, Қазыбаева 

Мейіргүл, Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам 

мәдениеті университетінің доценті, тарих 

ғылымдарының кандидаты, Нұрсәуле Әлтекова, 

«Қоғамдық келісім» РММ, Алматы қаласы Достық үйі 

Медиация кабинетінің жетекшісі; «Отандас-ел» ҚБ – 

төрағасы Мұқан Мамытхан, «Халифа Алтай» ҚҚ – 

төрағасы Қабиден Алтайұлы, «Желтоқсан жалыны”ҚБ 

-  төрағасы Аманғазы Кәріпжанов, Нұржамал 

Тегінбайқызы Байсақал, «Алматы ақшамы» газетінің 

бөлім редакторы; Базарбаева Акбота Әлиханқызы, 

"Орта Азия және Қазақстан отбасы институты" 

жекеменшік мекемесінің директоры, Досымбек 

Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті 

университетінің доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты, Еркін Қуанбаев Ауған ардагерлері 

аудандық ұйымының басшысы, Қоғам қайраткері, 

Гүлбану Алпамысқызы, «Қазақ радиолары» редакторы 

1.Қатысушылар 

тізімі  саны (ФИО, 

контакты, қолы) -1 

2.Қатысушылар 

саны- 35 

3.Таныстырылған 

кітаптар жайлы 

мәлімет саны -1 

4.  Шара 

бағдарламасы саны -

1  

5. Фотолар саны -5 

6.Пікірлер көшірмесі 

саны-3 

7.Хабарландыру 

саны-1 

8. БАҚ-тағы 

жариялым саны-1 

№3 

қосымш

а 

1 шара 

өтті, 

35 адам 

қатысты 



8 

 

 
 

9. Өткізілген 

кездесулер саны -1 

10.Кездесулер кестесі 

саны 

4. 4 Астана, 

Алматы, 

Талдықорға

н және 

Қызылорда 

қалаларында 

«Өзгерістерд

і өзіңнен 

баста» атты 

лекциялар 

өткізу   

 

19 

сәуір 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

шілд

е 

 

 

 

 

АЛМАТЫ Қ. 

ДОСТЫҚ 

ҮЙІ 

ДӨҢГЕЛЕК 

ЗАЛ, 

ҚҰРМАНҒАЗ

Ы, 40.  

АЛМАТЫ 

ОБЛЫСЫ, 

ТАЛҒАР 

АУДАНЫ 

ОРТАЛЫҚ 

КІТАПХАН

АСЫ, 

РЫСҚҰЛОВ 

К-СІ, 89 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Қазақстанд

ық этнос 

өкілдері, 

Мектеп 

оқушылары, 

Колледж 

студенттері 

Асылы Әлиқызы Осман, ғалым, қоғам қайраткері, 

Филология ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тебегенов 

Темірхан, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Бақытжан 

Сатершинов,философия ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан дінтанушылар ҚБ төрағасы, 

Бопайұлы Болат, «Әдет-ғұрып, салт-дәстүр» 

академиясының академигі, Баяхмет Жұмабайұлы, 

Қазақстан мен ҚХР-дағы қазақ мәдени мұралары 

жайлы этнографиялық еңбектердің авторы, жазушы-

этнограф, Сағымбекова Майра, Алматы қаласы 

Қоғамдық кеңесі президиумының мүшесі; Қазыбаева 

Мейіргүл, «Бәйтерек» жастар орталығының 

жетекшісі, Бейсембаев Ғани Бектайұлы, «EDTECH-

KZ» Халықаралық білім орталығының бас директоры, 

Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтар 

федерациясының, Қазақ психологиялық қоғамының 

вице-президенті Болат Құрманғажы, Қазақстан 

Журналистер Одағының мүшесі, Құсман Шалабаев, 

Алматы қаласы Қоғамдық кеңесі Мәдениет  және өнер 

комиссиясының төрағасы; Досымбек Қатран, «Нұр-

Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты, Нұрсәуле Әлтекова, 

«Қоғамдық келісім» РММ, Алматы қаласы Достық үйі 

Медиация кабинетінің жетекшісі; «Отандас-ел» ҚБ – 

төрағасы Мұқан Мамытхан, «Халифа Алтай» ҚҚ – 

төрағасы Қабиден Алтайұлы, «Кимешек» ҚБ – 

1.Қатысушылар 

тізімі  саны (ФИО, 

контакты, қолы) -4 

 

2.Қатысушылар 

саны-100 

3. Лекция 

бағдарламасы саны -

2 

4. Лекторлар туралы 

ақпарат/ 

түйіндемелері саны -

6 

(жоба бойынша 

алынған) 

5.Лекциялардың 

мазмұны/презентаци

я саны -6 

6. Фотолар саны -10 

 

 

7.Толтырылған кері 

байланыс 

сауалнамалары  саны 

-6 

8.Сауалнамалар 

анализі саны (жоба 

соңында жасалады) 

Қосымш

а №4 

2 шара 

өтті. 

100 адам 

қатысты 



9 

 

 
 

төрайымы Ғалия Аюп, «Желтоқсан жалыны”ҚБ -  

төрағасы Аманғазы Кәріпжанов, «Жаңғыру жолы» 

ҚБ, Нұржамал Тегінбайқызы Байсақал, «Алматы 

ақшамы» газетінің бөлім редакторы; Альтекова 

Нұрсауле, ҚР Президенті жанындағы "Қоғамдық 

келісім" РММ-нің Достық үйі Медиация кабинетінің 

жетекшісі, Базарбаева Акбота Әлиханқызы, "Орта 

Азия және Қазақстан отбасы институты" жекеменшік 

мекемесінің директоры, Досымбек Қатран, «Нұр-

Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты, Еркін Қуанбаев 

Ауған ардагерлері аудандық ұйымының басшысы, 

Қоғам қайраткері, Гүлбану Алпамысқызы, «Қазақ 

радиолары» редакторы 

9. Лекциялар кестесі 

-2 

10. БАҚ-тағы 

жариялым саны-2 

5. 5 Викторинал

ық ойындар 

25 

сәуір 

СЕРВИСТІ

К ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ 

КОЛЛЕДЖІ 

ҚАБДОЛО

В К, 12 

35 Колледж 

студенттері,  

Талант Арынғали, айтыскер ақын, Айдос Жұқанұлы, 

белгілі журналист-блогер, Бопайұлы Болат, Қазыбаева 

Мейіргүл, Досымбек Қатран, «Нұр-Мүбәрак» ислам 

мәдениеті университетінің доценті, тарих 

ғылымдарының кандидаты, «Халифа Алтай» ҚҚ – 

төрағасы Қабиден Алтайұлы, «Желтоқсан жалыны”ҚБ 

-  төрағасы Аманғазы Кәріпжанов, Досымбек Қатран, 

«Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің 

доценті, тарих ғылымдарының кандидаты, Еркін 

Қуанбаев Ауған ардагерлері аудандық ұйымының 

басшысы, Қоғам қайраткері, Гүлбану Алпамысқызы, 

«Қазақ радиолары» редакторы 

1.Хабарлама саны -1 

2. Байқау ережесі 

саны-1  

3.Қатысушылар 

тізімі -1 

4.Жеңімпаздар саны-

1 

5.Қатысушылар 

саны-35 

6. Бекітілген қазылар 

саны -1 

7. Хаттама саны-1   

8. Фотолар саны - 5 

9. БАҚ-тағы 

жариялым саны -1 

№6 

қосымш

а 

5 мекеме 

35 адам 

қатысты 



10 

 

 
 

6. 6 Рухани 

жаңғыру 

бағдарламас

ын 

ілгерілету 

мақсатында 

мектеп 

оқушылары 

арасында  

«Мен 

рухани 

жаңғыруды 

қалай 

түсінемін» 

тақырыбынд

а шығарма 

жазу 

байқауын 

өткізу 

Сәуі

р 

айын

ан 

баст

алды 

Қаза

н 

айын

да 

нәти

жесі 

№107 

лицей 

 

Д. Қонаев 

колледжі 

146 мектеп 

 

Сервистік 

қызмет 

көрету 

колледжі 

 

Технологи

я және 

флористик

а колледжі 

42 

 

30 

 

41 

 

 

35 
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Мектеп 

оқушылары, 

Колледж 

студенттері 

Асылы Әлиқызы Осман, ғалым, қоғам қайраткері, 

Филология ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Тебегенов 

Темірхан, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, Бақытжан 

Сатершинов,философия ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан дінтанушылар ҚБ төрағасы, 

Бопайұлы Болат, «Әдет-ғұрып, салт-дәстүр» 

академиясының академигі, Баяхмет Жұмабайұлы, 

Қазақстан мен ҚХР-дағы қазақ мәдени мұралары 

жайлы этнографиялық еңбектердің авторы, жазушы-

этнограф, Сағымбекова Майра, Алматы қаласы 

Қоғамдық кеңесі президиумының мүшесі; Қазыбаева 

Мейіргүл, «Бәйтерек» жастар орталығының 

жетекшісі, Бейсембаев Ғани Бектайұлы, «EDTECH-

KZ» Халықаралық білім орталығының бас директоры, 

Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО клубтар 

федерациясының, Қазақ психологиялық қоғамының 

вице-президенті Болат Құрманғажы, Қазақстан 

Журналистер Одағының мүшесі, Құсман Шалабаев, 

Алматы қаласы Қоғамдық кеңесі Мәдениет  және өнер 

комиссиясының төрағасы; Досымбек Қатран, «Нұр-

Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты, Нұрсәуле Әлтекова, 

«Қоғамдық келісім» РММ, Алматы қаласы Достық үйі 

Медиация кабинетінің жетекшісі; «Отандас-ел» ҚБ – 

төрағасы Мұқан Мамытхан, «Халифа Алтай» ҚҚ – 

төрағасы Қабиден Алтайұлы, «Кимешек» ҚБ – 

төрайымы Ғалия Аюп, «Желтоқсан жалыны”ҚБ -  

төрағасы Аманғазы Кәріпжанов, «Жаңғыру жолы» 

ҚБ, Нұржамал Тегінбайқызы Байсақал, «Алматы 

ақшамы» газетінің бөлім редакторы; Альтекова 

1.Хабарлама саны -1 

2. Байқау ережесі 

саны-1  

3.Қатысушылар 

тізімі -5 

  

4.Қатысушылар 

саны-162 

5. Конкурсқа 

жолданған жұмыстар 

(шығарма) саны-162 

6. Бекітілген қазылар 

саны -10 

7. Хаттама саны  

(жасалған жоқ. Жоба 

соңында) 

8. Фотолар саны - 25 

9. БАҚ-тағы 

жариялым саны -1 

№6 

қосымш

а 

5 мекеме 

162 адам 

жазды 
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Нұрсауле, ҚР Президенті жанындағы "Қоғамдық 

келісім" РММ-нің Достық үйі Медиация кабинетінің 

жетекшісі, Базарбаева Акбота Әлиханқызы, "Орта 

Азия және Қазақстан отбасы институты" жекеменшік 

мекемесінің директоры, Досымбек Қатран, «Нұр-

Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты, Еркін Қуанбаев 

Ауған ардагерлері аудандық ұйымының басшысы, 

Қоғам қайраткері, Гүлбану Алпамысқызы, «Қазақ 

радиолары» редакторы 

 

2. Әлеуметтік жобаның тәуекелдері (осы бөлімде жобаның барысы мен нәтижесіне әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдерді көрсету қажет) 

 

Тәуекел Ықтималдықты төмендету және салдарларды азайту стратегиясы 

Мақсатты топтың шараларға қатысу мүмкіндігі болмау себептері Тиісті орындарға хат жазу. Балама нұсқалар іздеу. 

Жоспар бойынша өткізілуі тиіс орындардың рұқсат етпей қою мысалдары Басқа орындардан орын іздеу. Тиісті орындарға хат жазу. 

Әлеуметтік желілердегі байқауларға қатысу белсенділігінің төмендігі Хабарландыруларды көбейту 

 

Ескерту: аралық бағдарламалық есеп бірнеше қосымшалардан тұруы тиіс. Осы есептің 2-тармағында сипатталған әрбір іс-шара немесе қызмет 

түрі барлық растайтын құжаттармен бірге жеке қосымшада көрсетілуі тиіс) 

 

Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

1- қосымша Міндет аясында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және ағарту жұмыстарын 

қалыптастыру бойынша зиялы қауым тобын жасақтау 

Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, пікірлер, 

сауалнамалар, БАҚ жарияланымы 

2 -қосымша Алматы, Қызылорда, Талдықорған қалаларының Достық үйлерінде  әр 

түрлі тақырыпта  «Қазақтану» лекторийлерін ұйымдастыру 

Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, өткен орындардан 

анықтамалар, пікірлер, сауалнамалар, БАҚ жарияланымы 

3 -қосымша Алматы кітапханалар желісінде «Келіңіздер, кітап алмастырайық!» 

ұранымен «Буккроссинг» акциясын өткізу  

Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, өткен орындардан 

анықтамалар, пікірлер, сауалнамалар, БАҚ жарияланымы 

4- қосымша Астана, Алматы, Талдықорған және Қызылорда қалаларында 

«Өзгерістерді өзіңнен баста» атты лекциялар өткізу   

Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, өткен орындардан 

анықтамалар, пікірлер, сауалнамалар, БАҚ жарияланымы 
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5-қосымша Викториналық ойындар Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, өткен орындардан 

анықтамалар, пікірлер, сауалнамалар, БАҚ жарияланымы 

6-қосымша Рухани жаңғыру бағдарламасын ілгерілету мақсатында мектеп 

оқушылары арасында  «Мен рухани жаңғыруды қалай түсінемін» 

тақырыбында шығарма жазу байқауын өткізу 

Қатысушылар тізімі, фотолары, видеосы, өткен орындардан 

анықтамалар, пікірлер, сауалнамалар, шығармалар көшірмесі 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Лауазымы, басшының, немесе орынбарасының Аты-жөні (болған жағдайда)  

 Толтырылған күні ____________  

  Мөрдің орны 


