
 



 

2-қосымша 

 Нысан  

Өтініш берушінің сауалнамасы 
      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Азамат» Қарқаралы ауданының жастар мен 

балалар ұйымдарының одағы» қоғамдық 

бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу)  28 қазан 2009 жыл 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі БСН 091040018318  

4 Нақты мекенжайы ҚР, 100800, Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауданы, Қарқаралы қаласы, Т.Аубакиров 

көшесі, 35 а. 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Қарағанды облысының ауылдық жерлеріндегі 

орта мектептердің жоғары сынып (8-11 

сынып) оқушылары, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім балалар, 

аз қамтылған, көп балалы отбасылар, 

мүгедектігі бар адамдар); 

Волонтерлер (оқытушылар, студенттер және 

т. б.) 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Рахымбек Даурен Берікбайұлы. «Азамат» ҚБ-

нің төрағасы, тел:87029552323 

daurenrahimbek1998@mail.ru   

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымы, байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), 

электронды мекенжайы 

Кабиров Жандос Еркинович, есепші 

тел:87473639743 

boss.kabirov@bk.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

Облыс көлеміндегі 185 волонтер 

Мемлекеттік мекеме қызметкерлері 9 адам 

 

«JasStar» волонтерлер желісінің еріктілері. 58 

волонтер. Жауапты – Рахымбек Даурен 

Берікбайұлы. 87029552323 

daurenrahimbek1998@mail.ru  

 

Қарағанды облысы білім беруді дамытудың 

оқу әдістемелік орталығының инклюзивті 

білім беруді қолдау бөлімінің қызметкелері. 

Жауапты – Даупбаева Умит Токеновна. 

87021560404 

u.dauipbaeva@umckrg.gov.kz  

 

Қарағанды облысы білім басқармасының 

«№4 ППТК» КММ-сі әкімшілігі. Жауапты - 

Нұржанов Айдарбек Дәулетұлы. 87751467724 

aidar-karkar@mail.ru 

 

«Шаңырак» волонтерлік клубы. 60 волонтер. 

Жауапты – Алена Хегай. Тел:87774185839 

alenochka-49@mail.ru  

mailto:daurenrahimbek1998@mail.ru
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«VolteQ» Қарағанды облысының волонтерлік 

корпусы 67 волонтер. Жауапты – Шайхымов 

Сержан Нурланович.  87716170704 

Shaikhimov2001@mail.ru 

  

 Штаттағы қызметкерлер 4 адам  

Рахымбек Даурен Берікбайұлы. 87029552323 

daurenrahimbek1998@mail.ru  

Нұржанов Айдарбек Дәулетұлы. 87751467724 

aidar-karkar@mail.ru 

Кабиров Жандос 87473639743 

boss.kabirov@bk.ru   

Каменов Серік Ерікұлы. 87013226542.  

kamenov@mail.ru  

 Шақырылған мамандар Қарағанды облысы оқу-әдістемелік 

орталығының маманы Даупбаева Умит 

Токеновна. 87021560404. 

Аудандық Ұлттық Бірыңғай Тестілеу 

орталығының жетекшісі, информатика пәні 

мұғалімі Ахметов Думан Жумашевич, 

87759447563. 

 «Nine to nine English shool» ағылшын тілі 

курс мектебінің ұстазы Сайранұлы Ерғазы. 

87001509500 

 Волонтерлер «JasStar» волонтерлер желісінің еріктілері. 

«Шанырак» волонтерлік клубы. «VolteQ» 

Қарағанды облысының волонтерлік корпусы 
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3-қосымша 

 Нысан  

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның жарғылық қызметіне 

сәйкестігінің негіздемесі. 

Ұсынылған әлеуметтік жоба «Азамат» Қарқаралы ауданының жастар мен балалар ұйымдарының одағы» қоғамдық 

бірлестігінің жарғылық қызметі мен жүргізетін жұмыс бағытына толық сәйкес келеді. Атап айтсақ қоғамдық 

бірлестік жарғысының ІІ тарау (Бірлестік қызметінің мәні мен мақсаты) 2.2 тармағының 2, 3 және 17 

тармақтарында балалар мен жасөспірімдердің рухани, мәдени білімінің, кәсіби даярлығының артуына ықпал жасау, 

қолайлы жағдай туғызу және әдістемелік ақпараттық, консультативтік қолдау көрсету жататындығы анық 

айтылған. 

2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі.        

Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас әлеуметтік жобалар және 

(немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге 

ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып 

саналмайды). 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның атауы 

(негізгі қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің атауы 

(донор) және жүзеге 

асырылған әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

04.03.2019- 

31.12.2019 

Қарағанды облысы 

жастар ресурстық 

орталығының 

жанынан құрылған 

VolteQ волонтерлер 

корпусының жұмысын 

ұйымдастырудағы 

кешенді іс-шаралар 

Қарағанды облысының жастар 

саясаты мәселелері жөніндегі 

басқармасы "Қарағанды 

облысының жастар ресурстық 

орталығы" коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

989 285 тенге Қарағанды облысы 

жастар ресурстық 

орталығының 

жанынан құрылған 

VolteQ 

волонтерлер 

корпусының 

жұмысын 

ұйымдастыруда 

кешенді іс-шаралар 

өткізілді.  

21.05.2019- 

26.11.2019 

"Қыран" атты белсенді 

жастарға арналған 3 

күндік білім беру 

лагерін ұйымдастыру 

Қарқаралы ауданы әкімдігінің 

«Қарқаралы ауданының 

жастар ресурстық орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

70 000 тенге Белсенді жастарға 

арналған 3 күндік 

оқыту лагері 

ұйымдастырылды. 

Жастардың 

қаржылық 

сауаттылығын, 

азаматтық 

белсенділігін 

арттыруда оқыту 

сабақтары 

жүргізілді. 

01.06.2018- 

30.06.2018 

Халықаралық 

волонтерлер слетін 

ұйымдастыру. 

Бейресми білім беру 

бағытында  

«Волонтерлер мектебі-

Қарағанды облысының Жастар 

ресурстық орталығы КММ-сі 

3 320 000 тенге Ауылдық елді 

мекендердегі ҮЕҰ-

дың әлеуетін 

арттыру бағытында 

170 тен астам 

волонтерлер 



2018» білімін жетілдіру 

оқыту семинарына 

қатысты. 

      3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға арналған материалдық -

техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға дайындығы баяндалады 

(техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға қолайлы жағдай жасау үшін «Азамат» ҚБ-гі Қарқаралы ауданының 

жастар ресурстық орталығы КММ-мен бірлескен жұмыс жоспары жасалынып, әлеуметтік серіктес ретінде тығыз қарым-

қатынаста жұмыс жасайды. Жастар ресурстық орталығы жанынан ашылған «Еркін Алаң» Коворкинг орталығы толықтай 

ақпараттық-коммуникациялық және компьютерлік құрал-жабдықтармен (1 персоналды компьютер, 2 ноутбук, 2 НР 

маркалы принтер, EPSON МФУ цветной 1 дана, цифрлық фотоаппарат, Wi-Fi роутер интернет модем, видео проектор, 

микрофон және де лекция, тренингтер өткізуге арналған 70 адамдық конференц залмен, хромокей, кәсіби фото, видео 

монтаж жасауға арналған студиямен жабдықталған. 

 Сонымен қатар табиғат аясында коуч-тренерлардың қатысуымен іс-шаралар өткізуге Қарқаралы қаласы 

маңында орналасқан «Жолжақсы», «Берлога» демалыс орындарының әкімшілігімен бірлескен іс -шаралар жоспары 

бекітіліп, келісім-шарт жасалынды. 

 

      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 

жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

Жобалық топ 

мүшесінің (болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарлама міндетіне сәйкес 

жұмыс тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

асырудағы рөлін көрсете отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын 

көрсету) 

Әлеуметтік жобадағы 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Рахымбек Даурен 

Берікбайұлы. 

87029552323 

daurenrahimbek1998@

mail.ru  

«JasStar» волонтерлер 

желісінің лидері 

 

Қоғамдық 

бірлестік 

төрағасы 

«ТМД  жас көшбасшылар мектебі» 

Армения мемлекеттік бюджеттік 

білім беру мекемесі 

Оқу бағдарламасы: «ТМД 

елдерінің жас көшбасшы 

студенттік ұйымдарының 

бірлескен жобаларын әзірлеу және 

ұйымдастыру» 

Оқу орны: Армеия мемлекеті, 

Дилижан қаласы 

Білім алған жылдары: 29.08.2018 – 

06.09.2018 жж; 

Мемлекеттік қызметкерлердің 

Қарағанды жастар мектебі 

Оқу орны: Қарағанды облысы 

әкімінің жанындағы КМҚК «Білім 

беру және мемлекеттік 

қызметкерлердің Қарағанды 

облысы біліктілігін арттыру 

институты» 

Білім алған жылдар: 2017 – 2018 

жж. 

Қазақстан Республикасы жастар ісі 

жөніндегі қызметкерлері  

Білім алған жыл: 2019 жыл 

Шені: Жастар ісі жөніндегі 

сертификатталған маман 

 

5 жыл Жобаның 

орындалысын бақылау, 

ақпараттық-құқықтық 

тұрғыдан көмек 

көрсету 

mailto:daurenrahimbek1998@mail.ru
mailto:daurenrahimbek1998@mail.ru


Нұржанов Айдарбек 

Дәулетұлы. 

87751467724 aidar-

karkar@mail.ru 

Қарағанды облысы 

білім басқармасының 

«№4 ППТК» КММ-

нің басшысы 

Жоба басшысы  Аудандық ІІБ-нің қолдауымен 

жүзеге асырылған әлеуметтік жоба 

қатысушысы. «Жас тәртіп 

сақшысы» тобының жетекшісі. 

2015 жыл. 

Инклюзивті білім беруді дамыту 

бойынша «Фонд Сорос 

Казахстан»-ның қолдауымен 

жүзеге асырылған «Школа для 

всех» атты жоба қатысушысы. 

2016-2018 ж.ж. 

Білім және Ғылым министрлігі мен 

Бүкіләлемдік даму және қайта құру 

Банкінің бірлескен ZhasProject 

жастар корпусын дамыту 

жобасының аясында жүзеге асқан 

«Пропаганда возможностей 

инклюзивного образования» кіші 

жобасының бастамашыл топ 

лидері. 2017 жыл. 

Ұлттық волонтерлер желісінің 

ұйымдастыруымен өткен «Ашық 

жүрек» республикалық жобасының 

халықаралық грант иегері. 2019 

жыл 

5 жыл Жобаны ұйымдастыру 

жұмыстарына, 

жоспарға сәйкес 

орындалуына жауапты 

Даупбаева Умит 

Токеновна. 

87021560404 

u.dauipbaeva@umckrg.

gov.kz  

Қарағанды облысы 

оқу-әдістемелік 

орталығының әдіскері 

Әдістемелік іс-

шара 

ұйымдастыруш

ысы  

 

Жалпы білім беретін мектеп 

мұғалімдеріне оқу-әдістемелік 

көмек көрсету бойынша мекеме 

әдіскері.  

Инклюзивті білім беруді дамыту 

бойынша «Фонд Сорос 

Казахстан»-ның қолдауымен 

жүзеге асырылған «Школа для 

всех» атты жобаның жалпы білім 

беретін мектептер бойынша 

координаторы. 2016-2018 ж.ж. 

 

17 жыл Оқушылардың үлгерімі 

бойынша есеп 

жүргізуге, курс 

қатысушыларының 

материалды меңгеру 

дәрежесіне, 

динамикасына 

мониторинг жасауда 

көмек көрсетуге 

жауапты 

Ахметов Думан 

Жумашевич, 

87759447563 

Аудандық 

Ұлттық 

Бірыңғай 

Тестілеу 

орталығының 

жетекшісі 

 

Мектеп оқушылары арасында 

ұлттық бірыңғай тестілеудің 

оңтайлы өтуін қадағалау, 

әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында құрылған аудандық 

Ұлттық Бірыңғай Тестілеу 

орталығының жетекшісі. 

11 жыл Ұлттық Бірыңғай 

Тестілеу орталығында 

сынама тест 

жұмыстарын алуға, 

қорытындысын 

шығаруға, жұмыс 

нәтижесі бойынша 

мониторинг жасауға 

көмек көрсетуге 

жауапты 

Каменов Серік 

Ерікұлы. 

87013226542. 

kamenov@mail.ru  

Компьютерлік 

сауаттылық 

курсы мұғалімі 

Балалар және жасөспірімдер 

орталығының заманауи үлгіде 

жабдықталған «Робототехника» 

үйірмесінің жетекшісі 

5 жыл Компьютерлік  

сауаттылық және басқа 

да инновациялық 

дағдылар курсын 

ұйымдастыруға 

жауапты 

mailto:aidar-karkar@mail.ru
mailto:aidar-karkar@mail.ru
mailto:u.dauipbaeva@umckrg.gov.kz
mailto:u.dauipbaeva@umckrg.gov.kz
mailto:kamenov@mail.ru


      5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы органдардың Жоспарында 

көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады). 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған өңірдегі жұмыс 

тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің атауы 

(донор) және жүзеге 

асырылған әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

     

 

 

 

 
4-қосымша  

Нысан 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 
 

      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат.  

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның мақсаты 

 «Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасы аясында Қарқаралы ауданы бойынша 

ауылдық жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына оның 

ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарынан (жетім балалар, аз қамтылған, 

көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) ҰБТ-ға дайындық, ағылшын 

тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек 

көрсету.  

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның 

міндеттері 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 8-11 сынып оқушыларын облыстық, 

республикалық және халықаралық олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға 

және т.б. қатысуға дайындау үшін волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді) тарту;  

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауға дайындау олардың үлгерімін 

ынталандыру. Волонтерлерді (оқытушыларды, студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты және 

басқа да инновациялық дағдыларды оқытуға тарту.  Оқушылардың үлгерімі 

бойынша есеп жүргізу (білім алушылардың материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

Ұсынылатын іс-шаралар 1. «Birgemiz: Bilim» жобасы аясында әлеуметтік желілерде (Instagram, 

Facebook) жобаның жеке парақшасын жүргізу, ақпараттық насихаттау 

жұмысын ұйымдастыру. Через SMM продвижение. 

2. Қарқаралы ауданы бойынша жоғары сынып оқушыларын (оның 

ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарын) ҰБТ-ға, облыстық, 

республикалық олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға және т.б. 

қатысуға дайындауда үшін Қарағанды қаласынан кәсіби дайындалған 

(лекторлар, репетиторлар) волонтерлерді шақырту. 

3. Ауылды жердегі мектеп оқушыларының үлгерімін ынталандыру 

мақсатында аз қамтылған отбасы, ата-ана қамқорлығынсыз қалған 

жасөспірімдер мен көп балалы отбасының балаларына оқыту 

сабақтарына белсене қатысқаны үшін қайтарымсыз түрде оқу 

құралдарын үлестіру. 

4. Ауыл жастары арасында шет тілдерін меңгерудің маңыздылығын 

насихаттау мақсатымен аптасына 2 рет «Nine to nine English shool» 

ағылшын тілі курс мектебі ұстазының өткізуімен ақысыз түрде 



ағылшын тілін меңгеру курсын ұйымдастыру. 

5. Жоба аясында волонтерлардың белсенділігін арттыру мақсатында 

техникалық білім беру бағытындағы жоғары оқу орны, колледж 

студенттері мен оқытушыларының арасынан коуч-треннер болуға 

лайықта жастарды іріктеп алып, компьютерлік сауаттылық және басқа 

да инновациялық дағдылар курсын ұйымдастыру. 

6. Жоғарыда көрсетілген үш бағыттағы білім жетілдіру курстары 

негізінде қарағанды облысы бойынша ауылдық жердегі мектептерден 

1000-ға жуық жоғары сынып оқушылары мен іс-шараларды 

ұйымдастыруда көмек көрсетуге 100-ге тарта волонтерді жұмылдыру 

жоспарланды. 

7. Жобалық топ құрамында Қарағанды облыстық оқу-әдістемелік 

орталығы қызметкерінің, аудандық Ұлттық Бірыңғай Тестілеу 

орталығы жетекшісінің болуы оқушылардың үлгерімі бойынша есеп 

жүргізуге, курс қатысушыларының материалды меңгеру дәрежесіне, 

динамикасына мониторинг жасауға мүмкіндік туғызады.   

Аумақтық қамтылуы Қарағанды облысы көлемінде 

Мақсатты топтар Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептің жоғары сынып оқушылары: 

оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарынан (жетім балалар, аз 

қамтылған, көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) – кемінде 1000 

оқушы қамтылады. 

Волонтерлық бастамаға қызығушылық танытып жүрген техникалық білім беру 

бағытындағы жоғары оқу орны, колледж студенттері мен оқытушылары – 

кемінде 100 волонтер қамтылады.  

Күтілетін нәтижелер 1. «Birgemiz: Bilim» жобасы аясында волонтерлардың қатысуымен 

жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларының 

ҰБТ-ға дайындығын арттырамыз. 

2. Әлеуметтік осал топ санатына жататын білім алушылар оқуға қажетті 

құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Кемінде 500 оқушы. 

3. Қарағанды қаласынан кәсіби маман шақырту арқылы ауыл 

жастарының ағылшын тіліне деген қызығушылығын күшейтеміз. 

Кемінде 50 жасөспірім ағылшын тілі курсын толық меңгеріп 

сертификат иеленеді. 

4. Компьютерлік сауаттылық және басқа да инновациялық дағдылар 

курсы негізінде мектеп оқушылары өз білімін жетілдіреді. Ауылды 

елді-мекендерден кемінде 500 жасөспірім. 

5. Жоба қорытындысы негізінде волонтерлардың атқарған жұмысы, 

ұйымдастырылған білім жетілдіру курстарының актуалдығын, ауыл 

жастарының белсенділігін айқындау критерийлері әзірленеді. 

      

1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі.  

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша ағымдағы 

жағдайдың сипаттамасы 

Ауылды елді-мекендегі мектептегі білім беру туралы айтқанда, облыс 

мектептерінің 46%-ы шағын жинақтық санатына жататынын ескерткен 

жөн. Бұл дәстүрлі түрде қалыптасқан сәйкессіздік ауыл мектептерінің білім 

беру сапасының деңгейімен және қызметінің тиімділігімен байланысты 

туындайтын проблемалардың бастауы болып табылады.  

Компьютерлік техникамен жабдықтауға келсек, бүгінгі күні облыс 

мектептеріндегі есептегіш машиналар паркі – 31 мыңнан астам бірлікті 

құрайды. Бұл ескірген компьютерлік техниканың санын 11,5%-дан -10%-ға 

дейін, бір компьютерге келетін оқушылар санын 6-дан 5,4-ке дейін азайтуға 

мүмкіндік берді.  

Елбасының тапсырмасымен 2025 жылға қарай ЖОО-лардағы барлық 

техникалық және медициналық мамандықтар ағылшын тілінде оқытуға 

көшеді. Сондықтан, мектептер дайын болуға тиіс. 

Статистикалық деректерге және https://ortalyq.kz/bilim-beru-zh-jesindegi-zha-a-reformal/ 

https://ortalyq.kz/bilim-beru-zh-jesindegi-zha-a-reformal/


(немесе) зерттеу деректеріне, соның 

ішінде өз зерттеулеріне сілтеме 

https://strategy2050.kz/news/50950/ 

http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/03/karaganda-

2011_kz.pdf 

https://egemen.kz/article/188461-sholu-qaraghandy-oblysynynh-

aleumettik-ekonomikalyq-damuy 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін 

анықтау бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді бағалау) 

Білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың 

бірінші кезеңдегі қорытындылары бойынша Қарағанды облысы 

республикада үшінші орын алады. Ал, биылғы жылы Қарағанды облысы 

бірнеше бағыт бойынша республикалық тірек алаңы болып бекітілді. 

Олардың қатарында электрондық мектеп, білім беретін робототехника, 

үштілді және инклюзивті білім беру қамтылған. 

Жақсы нәтижелерге қарамастан, қазіргі білім беру жүйесі жаңғыртуды 

қажет етеді. Еліміздегі бүгінгі бала, ертеңгі маман ХХІ ғасыр жағдайында 

табысты және бәсекеге қабілетті болу үшін, ол еңбек нарығында талап 

етілуге тиіс.  

Қазіргі білім беру жүйесі түлекке тек күнделікті мәселелерді шешуге 

мүмкіндік береді. Неғұрлым күрделі мәселелерді шешу үшін классикалық 

білімнен өзге, балаларда сыни ойлау, шығармашылық ойлау, қарым-

қатынас жасай білу, командада жұмыс істей білу дағдыларын дамыту 

қажет. Балалардың бойында әуестікті, бастамашылдықты, табандылықты, 

көшбасшылық қасиеттерді, әлеуметтік және мәдени байлықты жетілдіру 

керек. 

   

    3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асырудан пайда алатын кімдер).  

      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру үрдісіне мақсатты топ 

өкілдерінің қатысуы сипатталады. 

Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептің 

жоғары сынып оқушылары 

1000 

адам 

13-17 

жас 

Жалпы орта білім беретін мектептердің жоғары 

сынып оқушыларының ҰБТ-ға дайындығы артады. 

Әлеуметтік осал топ санатына жататын білім 

алушылар (жетім балалар, аз қамтылған, көп 

балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

500 

адам 

13-17 

жас 

Әлеуметтік осал топ санатына жататын білім 

алушылар оқуға қажетті құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етіледі. 

Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептің 

жоғары сынып оқушылары 

50 

адам 

13-17 

жас 

Қарағанды қаласынан шақыртылған кәсіби 

маманнан ағылшын тілі курсын толық меңгеріп 

сертификат иеленеді. 

Ауылдық жердегі жалпы білім беретін мектептің 

жоғары сынып оқушылары 

500 

адам 

13-17 

жас 

Компьютерлік сауаттылық және басқа да 

инновациялық дағдылар курсы негізінде өз 

білімдерін жетілдіреді 

Волонтерлық бастамаға қызығушылық танытып 

жүрген техникалық білім беру бағытындағы 

жоғары оқу орны, колледж студенттері мен 

оқытушылары 

100 

адам 

17-45 Қоғамға пайдалы қызмет атқару мүмкіндігі. 

Қосымша табыс табу мүмкіндігі. 

     

  4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар.  

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі тараптар тізіліп 

(мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық 

ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай -ақ қолдау түрлері 

(ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 

 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

«Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу Оқушылардың үлгерімі бойынша есеп жүргізуге, курс 

https://strategy2050.kz/news/50950/
http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/03/karaganda-2011_kz.pdf
http://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2018/03/karaganda-2011_kz.pdf
https://egemen.kz/article/188461-sholu-qaraghandy-oblysynynh-aleumettik-ekonomikalyq-damuy
https://egemen.kz/article/188461-sholu-qaraghandy-oblysynynh-aleumettik-ekonomikalyq-damuy


әдістемелік орталығы» КММ-сі қатысушыларының материалды меңгеру дәрежесіне, 

динамикасына мониторинг жасауға әдістемелік көмек 

көрсету 

Аудандық Ұлттық Бірыңғай Тестілеу орталығы Сынама тест жұмыстарын алуға, қорытындысын 

шығаруға, жұмыс нәтижесі бойынша мониторинг 

жасауға көмек көрсету 

Қарағанды облысының жастар саясаты басқармасы Жоба аясында жасалынған жұмысты Республикалық, 

облыстық деңгейде насихаттау, жобаның әлеуметтік 

желіде таралымын кеңейтуге ат салысу. Ақпараттық-

насихаттау жұмыстарын жандандыру. 

«ҚР ұлттық волонтерлер желісі» ЗТБ 

«Жастар қызметкерлері қауымдастығы» ҚБ 

Қарқаралы аудандық Жастар ресурстық орталығы Жоба аясында жұмыс жүргізуге штаб-пәтермен 

қамтамасыз ету. 

Қарқаралы аудандық білім бөлімі Ауылдық елді-мекендерде орналасқан мектептермен 

байланыс орнатуда, оқушылардың тізімін құруда қолдау 

көрсету. 
М.Бапи ұлы атындағы №44 орта мектеп-интернаты 

О.А.Жаутыков атындағы №1 қазақ орта мектебі 

«Жолжақсы» демалыс орны Жоба аясында жоспардан тыс шығындар, форс-

мажорлық оқиғаларда  қосымша қаржылық қолдау 

көрсету. 
«КентLTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

«Karkar Waffle» кафесі 

«Сарыарқа» телеарнасы Облыстық, аудандық деңгейлерде ақпараттық-насихаттау 

жұмыстарын жүргізу. «Birgemiz: Bilim» жобасы аясында 

атқарылған жұмыстың кең көлемде таралуына ат салысу. 
АҚ «Қазтелерадио» төрағасы И.Е.Тажибеков 

«31 канал»Телерадиокомпаниясы директоры 

Ю.А.Бродской 

Аудандық «Қарқаралы» газеті 

       

5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері байланыс.  

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Ауылдық жердегі жалпы білім беретін 

мектептің жоғары сынып оқушылары: оның 

ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарынан 

(жетім балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

1. Мектеп оқушылары арасында атқарылған жұмыс нәтижесі туралы 

сауалнама алу; 

2. Жергілікті бастамашыл топ өкілдерімен кездесу ұйымдастыру; 

3. Атқарылған және жоспарланған жұмыстың есеп беру отырысы; 

4. Мақсатты топ өкілдерінің ата-аналарынан сұхбат алу; 

5. Әлеуметтік желіде онлайн сауалнама алу (әр айдың соңғы аптасы) 

6. Жоба қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы орган, 

үкіметтік емес ұйымдар және өзге де мекемелердің жазбаша пікірі 

7. Жоба қатысушыларының материалды меңгеру дәрежесіне, 

динамикасына жасалынған мониторинг қорытындысы. 

Волонтерлық бастамаға қызығушылық 

танытып жүрген техникалық білім беру 

бағытындағы жоғары оқу орны, колледж 

студенттері мен оқытушылары 

       

6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг жасау жоспары.  

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Әлеуметтік 

жобаның 

жүзеге 

асырылуына 

мониторинг 

жасау 

Ауыл 

мектептері 

бойынша 

аудандық 

білім 

бөлімдерінен 

жобаға 

қатысушы 

Алынған тест сынамаларының 

жоғары балл көрсетуі; 

Жалпы білім беру 

бағдарламалары бойынша оқу 

үлгерімінің жоғарылауы; 

Жекелеген пәндер бойынша 

(қосымша курс сабақтары 

өткізілген: ағылшын тілі, 

Сынақ тест тапсырмаларынан алған балл санының 

жоғарылауы 

 

Жобаға қатысушы білім алушылардың тоқсандық 

және жиынтық бағаларының жоғарылауы; 

 

Қоғам тарапынан жобаның жүзеге асу барысына 

қызығушылық танытуының артуы. 

Айына 

2 рет 



балалардың 

үлгерімдері 

туралы 

ақпарат 

жинау 

информатика) оқуға 

қызығушылығының артуы 

 

       

 

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары.  

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 9-ай 10-ай 

1. «Birgemiz: Bilim» жобасы 

аясында әлеуметтік желілерде 

(Instagram, Facebook) жобаның жеке 

парақшасын жүргізу, ақпараттық 

насихаттау жұмысын ұйымдастыру. 

Через SMM продвижение. 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

Апта 

сына 

1 рет 

2. Қарқаралы ауданы бойынша 

жоғары сынып оқушыларын (оның 

ішінде халықтың әлеуметтік осал 

топтарын) ҰБТ-ға, облыстық, 

республикалық олимпиадаларға, 

ғылыми конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін Қарағанды қаласынан 

кәсіби дайындалған (лекторлар, 

репетиторлар) волонтерлерді шақырту. 

 Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

3. Ауылды жердегі мектеп 

оқушыларының үлгерімін ынталандыру 

мақсатында аз қамтылған отбасы, ата-

ана қамқорлығынсыз қалған 

жасөспірімдер мен көп балалы 

отбасының балаларына оқыту 

сабақтарына белсене қатысқаны үшін 

қайтарымсыз түрде оқу құралдарын 

үлестіру. 

Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

4. Ауыл жастары арасында шет 

тілдерін меңгерудің маңыздылығын 

насихаттау мақсатымен аптасына 2 рет 

«Nine to nine English shool» ағылшын 

тілі курс мектебі ұстазының өткізуімен 

ақысыз түрде ағылшын тілін меңгеру 

курсын ұйымдастыру. 

 Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

5. Жоба аясында волонтерлардың 

белсенділігін арттыру мақсатында 

техникалық білім беру бағытындағы 

жоғары оқу орны, колледж студенттері 

мен оқытушыларының арасынан коуч-

треннер болуға лайықта жастарды 

іріктеп алып, компьютерлік сауаттылық 

және басқа да инновациялық дағдылар 

курсын ұйымдастыру. 

 Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

6. Жоғарыда көрсетілген үш 

бағыттағы білім жетілдіру курстары 

негізінде қарағанды облысы бойынша 

ауылдық жердегі мектептерден 1000-ға 

жуық жоғары сынып оқушылары мен іс-

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 

Апта 

сына 

2 рет 



шараларды ұйымдастыруда көмек 

көрсетуге 100-ге тарта волонтерді 

жұмылдыру жоспарланды. 

7. Жобалық топ құрамында 

Қарағанды облыстық оқу-әдістемелік 

орталығы қызметкерінің, аудандық 

Ұлттық Бірыңғай Тестілеу орталығы 

жетекшісінің болуы оқушылардың 

үлгерімі бойынша есеп жүргізуге, курс 

қатысушыларының материалды меңгеру 

дәрежесіне, динамикасына мониторинг 

жасауға мүмкіндік туғызады.   

Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

  Айына 

1 рет 

      

 8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері.  

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 

1. Мемлекеттік емес ұйым 

тарапынан ұйымдастырылған 

оқыту курстарына мектеп 

оқушыларының сенімсіздік 

танытуы 

Тәуекел ықтималдығын барынша азайту мақсатында оқыту курстарына 

біліктілігі жоғары, тәжірибесі мол мамандарды тарту; 

Жобаға мүдделі тарап ретінде мемлекеттік мекемелер мен аталған жоба 

бағыты бойынша ұзақ уақыт жұмыс жасап жүрген үкіметтік емес ұйымдардың 

ат салысуын қамтамасыз ету тәуекел салдарын азайтуға септігін тигізеді. 

2. Қарағанды облысы көлемінде 

шалғай орналасқан ауыл 

тұрғындарын толық қамти алмау 

Жобаның географиялық ауқымын кеңейту мақсатында Қарағанды облысы 

бойынша орналасқан 9 ауданның жергілікті атқарушы органдарымен, 

аудандық білім бөлімдерімен әлеуметтік серіктестік орнату 

3. Ауыл жастарының жобаға 

қатысуға белсенділігінің аз 

болуы 

Жастарға стимул беру мақсатында әлеуметтік желіде белсенді ақпараттандыру 

жұмысын жүргізу; 

Жастар арасында ерекше қолдауға ие, жас көшбасшы тұлғаның «Birgemiz: 

Bilim» жобасын кең көлемде насихаттауы (әлеуметтік желі арқылы, жастармен 

тақырыптық кездесулер арқылы 

     

  9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат құралдарында (ары қарай – БАҚ) 

жариялануы. 

Ақпараттық өнім 

(мақала, видеоролик, 

баннер, пост, бюллетень 

және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама кезіндегі 

ақпараттық өнімдердің саны 

Жарықтандыру арналары (теледидар, 

баспа басылымдары, интернет-

порталдар, өз веб-сайты, әлеуметтік 

желілер, радио, пошта жәшіктері және 

т.б.) 

Ақпараттың 

таралуы жиілігі 

Пост  500 Әлеуметтік желі Instagram, Facebook Аптасына 3 рет 

Видеоролик 25 You Tube канал Айына 3 рет 

Мақала  18 Жергілікті аудандық газет Айына 2 рет 

Баннер  10 Штаб-пәтерде, жастар орталықтарында Айына 1 рет 

Раздатка, брошура 

ақпараттық материалдар 

1000 Кездесулер, жиындар барысында Айына 2 рет 

      

 10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы.  

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру 

және (немесе) нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Әлеуметтік жобаны қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

жалғастыру оқыту курстарын ақылы түрде жүргізсе 

мүмкін болады 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе) нәтижелерді Жинақталған жұмыс тәжірибесі мен ұйым беделі 1 жыл 



одан әрі насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай көлемінде жолға қойылған жобаны ары қарай алып 

жүруде және кең көлемде насихаттауда негізгі рөл 

атқарады. 



   5-қосымша  

Нысан 

 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 

шығыстардың сметасы 
       

№ Шығыстардың бабтары* Өлшем 

бірлігі 

Саны Құны, 

теңгемен 

Барлығы, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 

Өтініш 

беруші 

(өз 

салымы) 

Қоса 

қаржыландырудың 

басқа көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:    4 496 400 176 400  4 320 000 

 1) жалақы, оның ішінде   433680 3 903 120   3 903 120 

 ҚБ төрағасы қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 Жоба басшысы қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 Бухгалтер  қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 Компьютерлік сауаттылық 

мұғалімі 

қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 Ағылшын тілі курс мұғалімі қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 ҰБТ-ға дайындау пән мұғалімі қызмет 9 ай 63430 570870   570870 

 Әдістемелік іс-шара 

ұйымдастырушысы 

қызмет 9 ай 53100 477900   477900 

 2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

 9 ай 37613 338517   338517 

 3) міндетті медициналық 

сақтандыру 

 9 ай 8707 78363   78363 

 4) банк қызметтері        

 5) байланыс қызметтерін 

төлеуге арналған шығыстар 

қызмет 9 ай 9000 81000 81000   

 6) коммуналдық қызметтер 

және (немесе) пайдалану 

шығыстары 

қызмет 9 ай 5600 50400 50400   

 7) үй-жайды жалға алуды 

төлеуге арналған шығыстар 

       

 8) шығыс материалдары, 

негізгі құралдарға қызмет 

көрсетуге және оларды 

ұстауға қажетті тауарларды 

сатып алу және басқа да 

қорлар, оның ішінде: 

       

 Заправка картриджа қызмет 12 дана 15000 18000 18000   

 Установка антивируса қызмет 3 дана 9000 27000 27000   



 9) өзге де шығыстар, оның 

ішінде: 

       

 …        

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

       

 …        

3 Тура шығыстар:    11 130 000 850 000  10 280 000 

 Барлық іс-шараны қоса 

есептегенде 

       

 қызметтік іссапарларға 

арналған шығыстар, оның 

ішінде: 

5 адам Айына 1 

реттен 

11 000 1 170 000   1 170 000 

 тәуліктік ақы (іссапарлардың 

және адамдардың санын, 

адам-күнін көрсету) 

5 адам 3күн*9ай 

=27 

4000 540 000   540 000 

 тұру (іссапарлардың және 

адамдардың санын, адам-

күнін көрсету) 

5 адам 2кун*9ай 

=18 

5000 450 000   450 000 

 жолақысы (іссапарлардың 

және адамдардың санын жазу) 

5 адам 18 2000 180 000   180 000 

 тарату материалдарын 

сатып алу, оның ішінде: 

дана 1000 

адам 

3 305 4 875 000   4 875 000 

 Сертификат  дана 1000 95 95 000   95 000 

 Рамка а4 дана 1000 850 850 000   850 000 

 Блокнот с логотипом проекта дана 1000 400 400 000   400 000 

 Папка а4 с логотипом проекта дана 1000 350 350 000   350 000 

 Ручка с логотипом проека дана 1000 110 110 000   110 000 

 Сумка с логотипом дана 1000 1500 1 500 000   1 500 000 

 Ақпараттық кітапша дана 1000 1570 1 570 000   1 570 000 

 заңды және жеке тұлғалар 

орындайтын жұмыстар мен 

көрсететін қызметтерге ақы 

төлеу бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 

       

 жеке тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, оның ішінде: 

қызмет 137  215 000 4 045 000   4 045 000 

 ҰБТ пәндері бойынша 

оқушыларды тестке 

дайындауға репетитор 

мұғалімдер жалдау 

қызмет 35 

мұғалім 

65 000 2 275 000   2 275 000 

 Ерікті жастарды 

ынталандыруда еңбекақы 

кызмет 100 

волонтер 

15 000 1 500 000   1 500 000 



төлеу 

 Әлеуметтік желілерде 

(Instagram, Facebook) жобаның 

жеке парақшасын кең көлемде 

насихаттау үшін блогер 

жалдау (SMM продвижение) 

қызмет 2 адам 135 000 270 000   270 000 

 заңды тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, оның ішінде: 

дана 10 19000 190 000   190 000 

 Ақпараттық баннер, плакаттар 

әзірлеу 

дана 10 19000 190 000   190 000 

 Өкілдік  шығыстар: қызмет  22500 850 000 850 000   

 кофе-брейк қызмет 500 адам 500 250 000 250 000   

 Түскі ас қызмет 300 адам 2000 600 000 600 000   

 Залды жалға алу        

 …        

 Барлығы:    15 626 400 1 026 400  14 600 000 

      

 

 

 

 _______________________________ 

 

 

 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық іс-

шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда 

баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын толықтыруға іс -шараның 

қажеттіліктеріне байланысты жол беріледі. 

 

 

 

 


