
 

 



6-қосымша 

  

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 

«Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясы» Қоғамдық Бірлестігі 

 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 15.03.2016ж. 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 040 340 015 818 

4 Нақты мекенжайы Алматы қаласы, Бостандық 

ауданы, А.Байтұрсынов көшесі 

145, индекс 050013 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Білім беру саласындағы 

қызметкерелер, балалар, 

оқушылар, жастар, студенттер, 

ата-аналар, ғалымдар 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Басқарма төрағасы  

Құсайынов Асқарбек 

Қабыкенұлы,  

тел:  +7 701 717 62 42, 

        +7 (727) 313-18-16 

эл.почта:kusainov_apnk@mail.ru 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), 

электронды мекенжайы 

Даулетбекова Айгуль 

Оразалиевна, 

тел: +7 708 771 2038 

эл.почта: 

aigul.dauletbekova@mail.ru 

apnkaz@mail.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

11 

 Штаттағы қызметкерлер 5 

 Шақырылған мамандар 6 

 Волонтерлер 0 
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7-қосымша 

   

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Жарғыға сәйкес «Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» Қоғамдық Бірлестігінің мақсаты 

өскелең ұрпақ пен жастарды рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбиелеуге жан-жақты 

жәрдемдесу болып табылады. Академия өскелең ұрпақты тәрбиелеуге және ғылыми-практикалық 

қызметтің басқа да түрлеріне бағытталған, бірінші кезекте білім беру мен тәрбие арасындағы 

байланысты нығайтуға ықпал ететін әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыруға көп көңіл 

бөледі. 

Жастардың шығармашылық әлеуетін тарту арқылы мемлекеттік тілді насихаттауға және 

дамытуға байланысты іс-шараларды өткізу Академия Жарғысының тәрбиелік міндеттеріне жауап 

береді: қазақ тілін кеңінен насихаттау арқылы қазақстандық жастарға патриоттық тәрбие беру 

бойынша жұмыс жүргізіледі, сондай-ақ іс-шараларды кеңінен ақпараттандыру және 2 млн адамды 

болжамды қамту арқылы жобаға қатысушылар мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолдануына 

жанды болады. 

 

      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 

бағдарла-

маның 

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 

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

Мамыр-

желтоқсан, 

2020 ж. 

 

 

«Көшбасшы жолы. Н.Ә. 

Назарбаевтың 

мемлекеттік басқару 

моделін ілгерілету» 

 

Мақсаты: Елбасы 

Нұрсұлтан 

Назарбаевтың сөзсіз 

беделі мен саяси 

маңыздылығын 

көрсету, Н.Ә. 

«Алматы 

қаласы 

Қоғамдық даму 

басқармасы» 

КММ 

 

Алматы қаласы 

 

6 952 792 Жоба Қазақстан тәуелсіздігін 

алу мен нығайтудағы 

Елбасының рөлін жастардың  

неғұрлым терең түсінуіне 

ықпал етті. Өткізілген іс-

шаралар жастардың  

қызығушылығын тудырды. 

Мұны іс-шаралардың сандық 

көрсеткіштерінен көруге 

болады. Жоба жастардың 

бойында көшбасшылық 



Назарбаевтың 

мемлекеттік басқару 

моделін ілгерілетуге 

жәрдемдесу. 

 

Міндеті:  

- Елбасының өмір 

жолын көрсету; 

- Н. Ә. Назарбаевтың 

мемлекеттік басқару 

моделін насихаттау; 

- іс-шараларға 

қатысушылар 

арасындағы іскерлік 

байланыстарды 

кеңейту. 

Жобаны іске асыру 

нәтижелері 

тиімділігінің сандық 

индикаторлары 

Facebook, Vk.com. 

Instagram, таратылатын 

бейнелер саны. 

Бейнероликтерді қарау 

және жүктеп алу саны 

әлеуметтік маңызы бар 

жобаның тиімділігі мен 

ұзақ мерзімді 

нәтижелілігін 

айғақтайтын болады. 

 

 

қасиеттерді қалыптастыруға 

және ел тәуелсіздігінің 

маңызын жастардың терең 

түсінуіне ықпал етті. 

Мамыр-

қараша, 

2020 ж. 

 

 

Абайдың 175 

жылдығына арналған 

«Мүшайра» 

республикалық жас 

ақындар конкурсын 

ұйымдастыру бойынша 

іс-шаралар кешенін 

өткізу 

 

Мақсаты: Жастарды 

ынталандыру, қазіргі 

заманғы әдебиет пен 

журналистиканы 

танымал ету, жас 

жазушылар мен 

ақындардың 

"Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау 

орталығы" 

КЕАҚ 

 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент 

қалалары 

 

18 581 

233,23 

Барлық іс-шаралар бойынша 

барлық сандық 

индикаторларға қол 

жеткізілді және асыра 

орындалды. Жобаның 

нысаналы тобы 16 жастан 29 

жасқа дейінгі жастар болып 

табылады. Жастар өздерін 

талантты қоғамның талантты 

және мүдделі мүшесі ретінде 

көрсетті. Абай 

шығармашылығымен 

байланысты челлендж және 

викторина сияқты іс-

шараларда олар 

қызығушылық пен 



шығармашылық 

әлеуетін қолдау және 

дамыту. 

 

Міндеті: Жастардың 

шығармашылық 

ізденісін арттыруға 

жәрдемдесу, жас 

жазушылардың, 

ақындардың, 

журналистердің және 

жастардың басқа да 

санатының шеберлігін 

жақсарту, жаңа 

есімдерді анықтау, 

олардың 

шығармашылығын 

қолдау, тәуелсіз елдің 

жетістіктерін, оның 

тарихи өткені мен 

жарқын болашағын 

даңқтау, жас 

жазушылардың, 

ақындардың, 

журналистердің және 

жастардың басқа да 

санаттарының 

шығармашылық 

дамуына жағдай жасау, 

жас ақындардың 

өмірбаяндарымен 

ақпараттық жинақ 

жасау - жастарды 

рухани байыту. 

креативтілік танытты. 

Челлендж шараларында 1000 

қатысушы жоспарланды, іс 

жүзінде 1165 тікелей 

қатысушы болды. 

Викторинаға жоспарланған 

1000 қатысушының орнына 

3175 адам қатысты. Барлық 

өңірлер бойынша іріктеу 

турлары өткізілді, оған 548 

талантты жастар қатысты 

және талантты жастардың 

тізімдік құрамы жасалды. 

Жобаны іске асыру барысы 

және оның нәтижелері 

туралы Өңірлік газеттерде 

360-тан астам бекет және 50 

мақала жазылды. 

Республикалық газеттерде 

жобаның нәтижелері туралы 

4 мақала жарияланды. Жоба 

бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде 65 мыңнан астам 

қаралым қамтылған бейне-

анонс әзірленді. Жоба 

бойынша 3 әлеуметтік 

желідегі жазылушылар саны 

15 мың адамнан асады. 

Академия сайтында жоба 

бойынша арнайы қойынды 

құрылды, онда барлық іс-

шараларға қатысу үшін өтінім 

қалдыруға, жобамен 

танысуға, бейне-анонсты 

көруге және ақпараттық 

хаттарды жүктеуге болады. 

Жобаның жеке қойындысына 

кіру 1000 келуден асты. 

Барлық облыстарда және 

республикалық маңызы бар 3 

қалада сәйкесінше 784 және 

1209 қатысушы онлайн 

тренингтер мен шеберлік 

сыныптарын өткізді. Осы 

асыра орындалған сандық 

индикаторлардың барлығы 

жастардың осы жобаға 

қызығушылығын және оның 



өзектілігін көрсетеді. 

Ақпан-қазан, 

2021 ж. 
Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік 

рәміздеріне арналған 

патриоттық іс-

шараларды өткізу 

 

Мақсаты: қазақстандық 

мәдени бірегейлікті 

нығайту мақсатында 

тәрбиелеу жүйесі 

арқылы жас ұрпаққа 

мемлекеттік рәміздерді 

құрметтеуге шақыру, 

Ту, Әнұран, 

Елтаңбамен мақтаныш 

сезімін дарыту. 

Міндеті:  

– Алматы қаласының 8 

ауданында кемінде 850 

ұйымды қамти отырып, 

мемлекеттік 

органдардың 

өкілдерімен бірлесіп ҚР 

Мемлекеттік рәміздерін 

дұрыс қолдану 

бойынша қоғамдық 

мониторинг жүргізу; 

– Әлеуметтік 

желілерде, БАҚ-та 

мемлекеттік рәміздерді 

құрметтеуге шақыру 

мақсатында викторина, 

эстафета жүргізу; 

– мемлекеттік 

рәміздерді насихаттау 

бойынша арнайы 

патриоттық 

видеороликтер 

дайындау; 

 – уәкілетті 

органдардың 

мамандары мен 

қызметкерлерін тарта 

отырып, қаланың 

барлық аудандарында 

мемлекеттік мекемелер 

Алматы қаласы 

Қоғамдық даму 

басқармасы 

 

Алматы қаласы 

5 280 000 Жоба бойынша қойылған 

міндеттер орындалып, 

мақсатқа қол жеткізілді:  

1. Әлеуметтік желіде 

ашылған парақшаларға 7785 

жазылушы жазылды, бұл 

жоспардан 7285 жазылушыға 

артық.  

2. Рәміздер күніне арналған 

15 адам қатысқан 1 викторина 

(инстаграм) және 51 адам 

қатысқан 1 акция 

ұйымдастырылды (Абылай 

хан/Жібек жолы көшелері).  

3. Алматы қаласының 8 

ауданында ҚР Мемлекеттік 

рәміздерін дұрыс қолдану 

бойынша қоғамдық 

мониторинг жүргізілді. 

Жалпы – 850 мекеме 

араланып,  

Туға байланысты – 145, 

Елтаңбаға байланысты 198 

ескерту жасалды. Жұмыс 

қорытындысы бойынша 

бұзушылықтар көрсетілген 

альбом 100 данада әзірленді.  

4. ҚР Мемлекеттік рәміздері 

бейнеленген футболкалармен 

және бейсболкалармен 

қамтамасыз ете отырып, 50 

студентті қамти отырып, 

«Менің туым», «Менің 

Елтаңбам» және «Менің 

Әнұраным» тақырыбында 

жастар флешмобы өткізілді.  

5. Қаланың 8 ауданындағы 54 

білім беру ұйымынан (29 

мектеп, 20 колледж, 5 

университет) 1984 қатысушы 

(жоспардан 384 адамға артық) 

қамти отырып, 30 дәріскер 

мен этномәдени ұйымдардың 

13 өкілі қатысуымен 58 

тақырыптық кездесу 

(жоспардан артық 2 кездесу) 

өткізілді. Шақырылған 



мен ұйымдардың 

өкілдері үшін ҚР 

Мемлекеттік рәміздерін 

қолдану мәселелері 

бойынша семинар 

өткізу; 

– өскелең ұрпақты 

патриоттық тәрбиелеу 

үшін көрнекті 

қайраткерлердің, 

этномәдени ұйымдар 

өкілдерінің қатысуымен 

білім беру 

ұйымдарында 

тақырыптық кездесулер 

өткізу 

қонақтарға және білім беру 

мекемелері кітапханаларына 

Академия кітаптар қорынан 

кәдесыйлар тапсырылды. 

6. Қаланың 8 ауданында 

уәкілетті органдардың 

мамандары мен 

қызметкерлерін тарта 

отырып, ҚР Мемлекеттік 

рәміздерін қолдану 

мәселелері бойынша 179 

мемлекеттік мекеме мен 

ұйымның 576 өкіліне 37 

семинар (жоспардан артық 2 

кездесу)  өткізілді. 

7. Мемлекеттік рәміздер 

стандарттары мен 

орналастыру ережелері 

көрсетілген жалпы 3200 дана 

брошюра әзірленді: оның 

ішінде қазақ тілінде – 1600 

дана, орыс тілінде – 1600 

дана. 

8. Мемлекеттік және орыс 

тілдерінде мемлекеттік 

рәміздерді танымал ету 

бойынша тақырыптық 

бейнеролик дайындалды 

(әрқайсысы 1 минуттан).  

9. Қоғам қайраткерлерінің, 

тарихшылардың, 

сарапшылардың қатысуымен 

«Мемлекеттік рәміздер: тарих 

және қазіргі заман» 

тақырыбында республикалық 

конференция өткізілді. 

Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, 

Нұр-Сұлтан және Түркістан 

қалалары мектептерінің тарих 

пәні мұғалімдері, колледж 

және ЖОО оқытушылары 

мен студенттері, жалпы 103 

адам қатысты. 

10. Жалпы жоба аясында 

атқарылған жұмыстар 

жөнінде 16 жарияланым 

жасалды. 

Сәуір- «Отбасы институты»  Алматы қаласы 20 940 Тұрмыстық зорлық-



желтоқсан, 

2021-2023 

жж. 

жобасын іске асыру 

бойынша қызметтер 

(Іске асыру мерзімі 3 

жыл) 

 

Мақсаты:  

Тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын-

алу, отбасы 

құндылықтарын 

арттыру, жастар 

арасында отбасы 

институтын нығайту, 

жастарға көмек 

көрсету. 

 

Міндеті: 

̶   Алматы қаласында 

отбасы институтын 

нығайту және 

тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын 

алу жөнінде жастарға 

көмек көрсету; 

̶   Қызмет шеңберінде 

Алматы қаласының 8 

ауданында тұрақты 

жұмыс істейтін, жоғары 

білікті психолог 

мамандарының қызмет 

атқаруымен сенім 

кабинеттері жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету. 

̶   Жоба шеңберінде 

отбасылық 

құндылықтарды 

танымал ету және 

тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын 

алу тақырыбында қазақ 

және орыс тілдерінде 

бейнеролик дайындау, 

сондай-ақ олар жастар 

көп шоғырланатын 

жерлерде (СОО, арбат, 

кинотеатрлар және т.б.) 

ротациялау;  

̶   Жобаны іске асыру 

Қоғамдық даму 

басқармасы 

 

Алматы қаласы 

001,15 зомбылықтың алдын-алу, 

отбасы құндылықтарын 

арттыру, жастар арасында 

отбасы институтын нығайту, 

жастарға көмек көрсету. 

Алматының 8 ауданында 

бірыңғай логотиппен 

безендірілген сенім 

кабинеттері, 8 икс-баннер, 8 

ақпараттық стенд ашылды. 

Сенім кабинеттерінде 338 

адам кеңес алды. 



туралы кең ақпараттық 

науқан (сонымен қатар 

әлеуметтік желілерде 

викторина, челленддер 

және т.б) 

ұйымдастырылып, 

әртүрлі БАҚ-та, оның 

ішінде республикалық, 

өңірлік электрондық 

және баспа БАҚ-та 

орналастырылады. 

 

 

    

   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). 

 

Жабдықтар 

(механизм, 

машинала)  

Саны Жағдайы (жаңа, 

жақсы, жаман) 

Меншікті, жалға 

алынған (кімнен), 

сатып алынады 

(кімнен) 

Офис 42,7 жақсы Жалға алынған 

(ТОО «Алматы 

қаласы 

Шаруашылық 

басқармасы» 

Келісімшарт №Г/18, 

28.12.2021 ж.) 

Монитор 1 жақсы жеке  меншік 

Компьютерлер және 

есептеу техникасы 

1 жақсы жеке  меншік 

Моноблоктар 6 жақсы жеке  меншік 

Ноутбук 2 жақсы жеке  меншік 

Фотоаппарат Canon 1 жақсы жеке  меншік 

Кондиционер 2 жақсы жеке  меншік 

МФУ Hp 1 жақсы жеке  меншік 

МФП Canon 1 жақсы жеке  меншік 

Видеокамера 1 жақсы жеке  меншік 

  Принтер Xerox 1 жақсы жеке  меншік 

Принтер Epson 1 жақсы жеке  меншік 

 

 



      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 

Құсайынов 

Асқарбек 

Қабыкенұлы 

Жоба жетекшісі 

 

12 әлеуметтік жоба 

жетекшісі болды. 

ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты. 

Мемлекеттік 

наградалармен, «Ғылымды 

дамытуға сіңірген еңбегі 

үшін» және «Мәдениет 

қайраткері» құрмет 

белгілерімен 

марапатталған. 

Қазақстандық ғалымдар 

арасында бірінші болып 

Ресей Үкіметі К.Д. 

Ушинскийдің «Педагогика 

ғылымдары саласындағы 

еңбегі үшін» медалімен 

және 2019 жылы 

«Парасат» орденімен 

марапатталды. Ресей білім 

академиясының шетелдік 

мүшесі, 5 отандық және 

шетелдік академиялардың 

академигі, еліміздің 

бірқатар жоғары оқу 

орындарының «Құрметті 

профессоры», «Қазақстан 

Педагогикалық Ғылымдар 

Академиясының 

Хабаршысы» журналының 

бас редакторы. 

48 жыл Жобаны басқару, 

жобалық топты 

басқару, аймақтық 

сарапшылар және 

мамандармен 

келіссөздер жүргізу, 

бағдарламалық 

есепті жазу және 

редакциялау 

Даулетбекова 

Айгуль 

Оразалиевна 

Есепші Төмендегі жобалар 

бойынша есепші: 1) 

«Көшбасшы жолы. Н.Ә. 

Назарбаевтың мемлекеттік 

басқару моделін 

ілгерілету» 

2) Абайдың 175 

12 жыл Жобаны қаржылық 

басқару.  

Жобалардың 

қаржылық 

есептеулері, 

әлеуметтік 

жобалардың 



жылдығына арналған 

«Мүшайра» 

республикалық жас 

ақындар конкурсын 

ұйымдастыру бойынша іс-

шаралар кешенін өткізу 

3) «Отбасы институты»  

жобасын іске асыру 

бойынша қызметтер (Іске 

асыру мерзімі 3 жыл) 

4) Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздеріне 

арналған патриоттық іс-

шараларды өткізу 

қаржылық 

құжаттамасын 

жүргізу 

Саметова 

Фаузия 

Толеушайховна 

Жоба 

үйлестіруші 

 

 

2016 жылдан бастап 

әлеуметтік жобаларға және 

конкурстарға қатысады. 

«Алматы қаласының 

жоғары сынып 

оқушыларының кәсіби 

бағдарлануының 

тиімділігін арттыру», 

«Алматы қаласы 

мектептері түлектерінің 

кәсіби өзін-өзі анықтауына 

және әлеуметтік 

белсенділігіне 

жәрдемдесу» жобаларында 

орындаушы болып жұмыс 

істеді, осы тақырыптағы 

журналдарда 

жарияланымдары бар. 

25 жыл Жобаны іске асыру 

жоспарын әзірлеуге 

қатысу, 

бағдарламаны 

дайындауға және 

жазуға қатысу, 

жобаға 

қатысушыларды 

оқыту 

 

 

Қоңырова 

Жұлдыз 

Бақтыбайқызы 

Жоба 

үйлестірушісінің 

ассистенті 

 

Төмендегі жобалар 

бойынша орындаушы: 1) 

«Көшбасшы жолы. Н.Ә. 

Назарбаевтың мемлекеттік 

басқару моделін 

ілгерілету» 

2) Абайдың 175 

жылдығына арналған 

«Мүшайра» 

республикалық жас 

ақындар конкурсын 

ұйымдастыру бойынша іс-

шаралар кешенін өткізу 

3) «Отбасы институты»  

9 жыл Техникалық 

сүйемелдеу, 

есептерді, талдау 

құжаттарын 

дайындау және 

түзету, іс 

қағаздарын жүргізу  

 



жобасын іске асыру 

бойынша қызметтер (Іске 

асыру мерзімі 3 жыл) 

4) Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздеріне 

арналған патриоттық іс-

шараларды өткізу 

Умирбаева Роза 

Буркитбаевна 

Қоғаммен 

байланыс 

бойынша арнайы 

маман  

 

Төмендегі жобалар 

бойынша орындаушы 

3) «Отбасы институты»  

жобасын іске асыру 

бойынша қызметтер (Іске 

асыру мерзімі 3 жыл) 

4) Қазақстан 

Республикасының 

Мемлекеттік рәміздеріне 

арналған патриоттық іс-

шараларды өткізу 

2 жыл Жоба іс-шараларына 

қысқаша бейне 

шолу. 

БАҚ-та, әлеуметтік 

желілерде 

ақпараттық жұмыс 

жүргізу 

- Фейсбук, 

Инстаграм және т. б. 

Джарасова 

Гульжан 

Сагидуллаевна  

Ұйымдастырушы педагогикалық 

ғылымдарының 

кандидаты, ҚР БҒМ Болон 

процесі және академиялық 

ұтқырлық орталығы 

директорының 

орынбасары, ҚР ЖОО 

проректорлары мен 

академиялық сұрақтармен 

айналысатын тұлғаларға 

арналған «ECTS білім беру 

үрдісіне 

имплементациялау 

мәселелері» 

республикалық оқыту 

семинарының дәріскері 

ҚР БҒМ бірнеше 

жобаларына қатысушы 

23 жыл Іс-шараны іске 

асырудың егжей-

тегжейлі жоспарын 

әзірлеу. 

 

Бейсенбаев 

Садыбек 

Калмаханович 

Ұйымдастырушы М. Әуезов атындағы 

ОҚМУ қоғаммен байланыс 

және мәдениет жөніндегі 

проректоры, педагогика 

ғылымдарының докторы, 

академик, Шымкент 

қаласы 

28 жыл Жоба бойынша 

әдістемелер әзірлеу, 

жоспарланған іс-

шараларды орындау 

бойынша 

ұйымдастырушылық 

қызметтер 

Ибраева Жанар 

Бакибаевна 

Ұйымдастырушы филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор,  

білім беру 

бағдарламаларының 

 Жоба бойынша 

жоспарланған іс-

шараларды орындау 

бойынша 



авторы, облыстық ғылыми 

жобалар байқауының 

қазылар алқасының 

тұрақты мүшесі 

ұйымдастырушылық 

қызметтер 

Рыспаева 

Динара 

Сарсембаевна 

Ұйымдастырушы филология ғылымдарының 

кандидаты, Ш.Уалиханов 

атындағы КМУ, Көкшетау 

қаласы.  

13 жыл Жоба бойынша 

Оналбаева А.Т. Ұйымдастырушы Филология 

ғылымдарының докторы, 

профессор, Филология 

және әлем тілдері 

факультетінде 

«Қазақ поэзиясы» курсын 

оқиды, 

«Қазақ ағартушыларының 

философиялық - 

педагогикалық мұрасы» 

республикалық «Дарын» 

мектебінде ғылыми 

жобалары байқауының 

және қалалық авторлық 

бағдарламалар 

байқауының қазылар 

алқасының жыл сайынғы 

тұрақты мүшесі болып 

табылады 

26 жыл жоспарланған іс-

шараларды орындау 

бойынша 

ұйымдастырушылық 

қызметтер 

Фазылжанова 

Анар 

Мұратқызы 

Сарапшы  «А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі 

институты» 

республикалық 

мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорнының директоры, 

филология ғылымдарының 

кандидаты 

26 жыл Жоба бойынша 

әдістемелер әзірлеу, 

жобаны іске 

асыруда кеңес беру 

   

    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 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 



әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Мамыр-қараша, 

2020 ж. 

 

Абайдың 175 

жылдығына 

арналған 

«Мүшайра» 

республикалық 

жас ақындар 

конкурсын 

ұйымдастыру 

бойынша іс-

шаралар 

кешенін өткізу 

"Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау 

орталығы" КЕАҚ 

 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы, 

Шымкент 

қалалары 

 

18 581 233,23 Барлық іс-шаралар бойынша 

барлық сандық 

индикаторларға қол жеткізілді 

және асыра орындалды. 

Жобаның нысаналы тобы 16 

жастан 29 жасқа дейінгі 

жастар болып табылады. 

Жастар өздерін талантты 

қоғамның талантты және 

мүдделі мүшесі ретінде 

көрсетті. Абай 

шығармашылығымен 

байланысты челлендж және 

викторина сияқты іс-

шараларда олар қызығушылық 

пен креативтілік танытты. 

Челлендж шараларында 1000 

қатысушы жоспарланды, іс 

жүзінде 1165 тікелей 

қатысушы болды. Викторинаға 

жоспарланған 1000 

қатысушының орнына 3175 

адам қатысты. Барлық өңірлер 

бойынша іріктеу турлары 

өткізілді, оған 548 талантты 

жастар қатысты және талантты 

жастардың тізімдік құрамы 

жасалды. Жобаны іске асыру 

барысы және оның нәтижелері 

туралы Өңірлік газеттерде 

360-тан астам бекет және 50 

мақала жазылды. 

Республикалық газеттерде 

жобаның нәтижелері туралы 4 

мақала жарияланды. Жоба 

бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде 65 мыңнан астам 

қаралым қамтылған бейне-

анонс әзірленді. Жоба 

бойынша 3 әлеуметтік 

желідегі жазылушылар саны 

15 мың адамнан асады. 

Академия сайтында жоба 

бойынша арнайы қойынды 



құрылды, онда барлық іс-

шараларға қатысу үшін өтінім 

қалдыруға, жобамен танысуға, 

бейне-анонсты көруге және 

ақпараттық хаттарды жүктеуге 

болады. Жобаның жеке 

қойындысына кіру 1000 

келуден асты. Барлық 

облыстарда және 

республикалық маңызы бар 3 

қалада сәйкесінше 784 және 

1209 қатысушы онлайн 

тренингтер мен шеберлік 

сыныптарын өткізді. Осы 

асыра орындалған сандық 

индикаторлардың барлығы 

жастардың осы жобаға 

қызығушылығын және оның 

өзектілігін көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-қосымша  

 

 

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 

Жастардың шығармашылық әлеуетін тарту арқылы 

мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның міндеттері 

Елдің барлық өңірлерінен кемінде 40 команданың 

қатысуымен кемінде 5 іс-шара өткізу 

Ұсынылатын іс-шаралар Жоба бойы жалпы 40-тан аса топтың қатысуымен 

түрлі форматтағы іс-шаралар, оның ішінде: 

 

Негізгі іс-шаралар: 

1) Шығармашылық ұжым-оркестрлер арасында 

«Күй құдіреті» байқауы 

2) «Театр», «Хор» номинациясындағы 

көркемөнерпаздар фестиваль-байқауы 

3) «Мен қазақ тілін білемін!» қазақ тіліндегі 

квест-ойын 

4) Шығармашылық одақтарға қатысушылардың 

жазбаша сауаттылық дағдыларын арттыру 

курстары  

5) Қазақ тіліндегі дебат турнирі 

 

Әлеуметтік желілерде өткізілетін іс-шаралар: 

1) Жастар, оның ішінде шығармашылық жастар 

одақтары мен этномәдени бірлестіктердің 

өкілдері арасында «1001 мақал – 101 

жұмбақ» викторинасы (жобаның ресми 

парақшаларында) 

2) Қазақ ақындарының өлеңдерін оқудан 

поэтикалық эстафета (жобаның ресми 

парақшаларында) 

Аумақтық қамтылуы 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалалары 

Мақсатты топтар 16 жастан 29 жасқа дейінгі шығармашыл жастар, 

жастардың шығармашылық ұжымдары, сонымен 

бірге этномәдени бірлестіктер мен шығармашылық 

одақтар өкілдері  

Күтілетін нәтижелер Жастар арасында мемлекеттік тілді ілгерілетуге 

шығармашыл жастар ұжымдарын, оның ішінде 

этномәдени бірлестіктер мен шығармашылық 

одақтарды тарту.  Мемлекеттік тілді меңгерген 

жастар шығармашылық одақтары санының ұлғаюы, 



жастардың өзін-өзі тану деңгейінің артуы, 

шығармашылық одақтар мүшелерінің кәсіби 

дағдылары мен құзыреттерінің артуы.  Мемлекеттік 

бастамаларды ілгерілету үшін белсенді 

шығармашылық одақтары  арасынан жастардың 

қоғамдық пікір көшбасшыларының пулын 

қалыптастыру.   Халықтың қалың тобы  арасында 

жобаны (электрондық және баспа БАҚ, әлеуметтік 

желілер) ілгерілету бойынша таргетинг жүргізу. 

Инвенттерді іске  асыру үшін нетворкинг-алаңын 

өткізу. Ақпаратпен қамту: 2 миллион адам 

     

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

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

бағытталған мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың сипаттамасы 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы «Тіл туралы» Заңына 

сәйкес елімізде мемлекеттік тіл – қазақ тілі болып есептеледі.   

Бұл елімізде жүргізіліп жатқан тіл саясатының негізгі 

стратегиялық бағытын айқындайды. Осы Заң негізінде мемлекет 

қабылдаған келесі қаулылар мен бағдарламалар ұлттық тілдің 

дамуына айтарлықтай әсер етті. Қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесін жүзеге асыру мақсатында көптеген шаралар 

қабылданды. Қазақстан Үкіметі Президенттің Қазақстан 

Республикасындағы «Тіл туралы» 1998 жылғы Жарлығын,  2001 

жылғы 7 ақпандағы «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2001-2010 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» Жарлығын, 2011 

жылғы 29 маусымдағы «Қазақстан Республикасында тілдерді 

дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы туралы» Жарлығын жүзеге асыру 

жөнінде іс-шаралар жүргізді. Үкіметтің 2018 жылғы 2 шілдедегі 

«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

туралы» Қаулысы қабылданды. 

Президент Қ.Тоқаев Президент К.Токаев мемлекеттік тілдің рөлі 

туралы сөзінде: «Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен 

мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне 

айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Мемлекеттік тілді білу-

Қазақстанның әрбір азаматының парызы». Сондай-ақ, Президент 

қазақ тілін жақсы меңгерген өзге ұлт өкілдеріне қолдау көрсету 

керектігін айтты. Бұл ретте қазақ тілін қолдану кезінде қателік 

жіберген қазақстандықтарға төзімділік пен түсіністік таныту 

қажет.  

Статистикалық деректерге және 

(немесе) зерттеу деректеріне, 

соның ішінде өз зерттеулеріне 

сілтеме 

Еліміздің әлеуметтік-коммуникативтік кеңістігіне мемлекеттік 

тілді енгізу жүріп жатыр, іс қағаздарын жүргізуді мемлекеттік 

тілге көшіру процесі белсенді іске асырылуда. Сонымен бірге, бұл 

саладағы проблемалық мәселелер, ең алдымен, халықаралық 

коммуникациялар, демалыс және ойын-сауық саласында 

мемлекеттік тілді белсенді қолдану аясының кеңеюіне, оны 

заңның, ғылымның және жаңа технологиялардың тілі ретінде 



дамытуға байланысты. Сонымен қатар, мемлекеттік тілді 

қолданудың беделін арттыру, оны отбасы құндылығы ретінде 

дәріптеу мәселелерінің аса маңызды тізбесі проблемалық болып 

табылады. 

https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-

basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy 

«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» 

күтілетін нәтижелеріне сәйкес мемлекеттік тілді меңгерген 

халықтың үлесі 2020 жылға қарай - 90% - ды құрауы тиіс еді; 

Мемлекеттік тілді В1 деңгейінде меңгерген мектеп түлектерінің 

үлесін 2020 жылға қарай 100% - ға дейін жеткізу көзделіп отыр. 

Шындығында мұндай көрсеткіштер жоқ. Сондықтан бұл жоба 

мемлекеттік тілге сұранысты арттыру және мемлекеттік тілді 

қолданудың беделін арттыру мақсатында өзекті болып табылады. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000401 

Қазіргі жастар-өзгерістердің айрықша және маңызды факторы, 

жаңа идеялардың бастамашысы. Осыған байланысты ХХІ 

ғасырдың талаптарына жауап беретін өскелең ұрпаққа 

идеологиялық қолдау қажет. 

https://anatili.kazgazeta.kz/news/60015 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін 

анықтау бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді бағалау) 

Жастар өмірге келген ұрпақ ретінде өз болашағына ерекше 

қызығушылық танытады. Жас ұрпақ болашақта оған қандай 

білім мен дағды пайдалы болатынын нақты біледі, ал 

мемлекеттік тілді білу – өз болашағын Қазақстанмен 

байланыстыратындар үшін тамаша перспектива болып саналады. 

Мемлекеттік тіл - жалпыұлттық бірліктің басты факторы. Осы 

әлеуметтік жобада көзделген барлық іс-шаралар жалпыұлттық 

бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік 

тілді дамыту мен танымал етудің басымдығына негізделген және 

жастардың рухани-мәдени және тілдік қажеттіліктерін толық 

қанағаттандыруға бағытталған. 

Мақсатты болып табылатын жастардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін сұрақ-жауап, сұхбат алу әдістері 

қолданылады. 

     

  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 

Жастар  Қамту – 500 адам 

Ақпараттық қамту – 2 

млн. адам 

16-29 жас 

аралығы 

Жаңа білім және қажетті қазіргі заманғы 

коммуникативтік дағдыларды алу, 

таныстары мен туыстарының сыртқы 

жәрдемінсіз мақсаттарға қол жеткізу 

мүмкіндігіне сенімділік сезімін 

қалыптастыру, қазақ тілін дәріптеу 

жөніндегі іс-шаралар арқылы табысты жас 

https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy
https://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000401
https://anatili.kazgazeta.kz/news/60015


шығармашыл адамдармен қарым-қатынас 

орнату 

      

 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 

Халықаралық қазақ тілі қоғамы Ақпарат тарату бойынша көмек көрсету, 

шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

Еңбекшіқазақ ауданының Жастар ресурстық 

орталығы 

Шығармашыл жастар туралы мәліметтер беру, 

ақпарат тарату бойынша көмек көрсету, шараларға 

ақпараттық қолдау көрсету 

Талғар ауданының Жастар ресурстық орталығы 

Шығармашыл жастар туралы мәліметтер беру, 

ақпарат тарату бойынша көмек көрсету, шараларға 

ақпараттық қолдау көрсету 

Еңбекшіқазақ ауданы әкімі аппараты 
Ақпарат тарату бойынша көмек көрсету, 

шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

ҚР Суретшілер одағы 

Шығармашыл жастар туралы мәліметтер беру, 

ақпарат тарату бойынша көмек көрсету, шараларға 

ақпараттық қолдау көрсету. Өңірлерде жобаны 

іске асыру барысында Қазақстан бойынша 

мақсатты топпен байланыс орнату, әдістемелік 

сүйемелдеу. 

«Филия» Қазақстан грек қоғамдарының 

Қауымдастығы» ЗТБ 

Өңірлерде жобаны іске асыру барысында 

Қазақстан бойынша мақсатты топпен байланыс 

орнату, әдістемелік сүйемелдеу. Әр өңірлерде 

жастар бойынша мәліметтер беру, жобаға белсенді 

қатысу, шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

 «Ариана» Ауған орталығы» ҚБ 

Өңірлерде жобаны іске асыру барысында 

Қазақстан бойынша мақсатты топпен байланыс 

орнату, әдістемелік сүйемелдеу. Әр өңірлерде 

жастар бойынша мәліметтер беру, жобаға белсенді 

қатысу, шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

«Горец» Дағыстан этномәдени бірлестігі  

Өңірлерде жобаны іске асыру барысында 

Қазақстан бойынша мақсатты топпен байланыс 

орнату, әдістемелік сүйемелдеу. Әр өңірлерде 

жастар бойынша мәліметтер беру, жобаға белсенді 

қатысу, шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

Қазақстанның Орыс қауымы 

Өңірлерде жобаны іске асыру барысында 

Қазақстан бойынша мақсатты топпен байланыс 

орнату, әдістемелік сүйемелдеу. Әр өңірлерде 

жастар бойынша мәліметтер беру, жобаға белсенді 

қатысу, шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

Түркі халықтары мәдени қоры Өңірлерде жобаны іске асыру барысында 



Қазақстан бойынша мақсатты топпен байланыс 

орнату, әдістемелік сүйемелдеу. Әр өңірлерде 

жастар бойынша мәліметтер беру, жобаға белсенді 

қатысу, шараларға ақпараттық қолдау көрсету 

     

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

байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

16 жастан 29 жасқа дейінгі шығармашыл жастар Ұйымдастырылған шаралар бойынша 

сауалнамалар жүргізіліп, бейнепікірлер алынады, 

БАҚ-та және әлеуметтік желілерде пікірлер 

жазбалар, лүпіл, қаралымдар санымен 

       

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

жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Жастардың шығармашылық әлеуетін 

тарту арқылы мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Жастар арасында 

мемлекеттік тілді 

ілгерілетуге 

шығармашыл 

жастар 

ұжымдарын, оның 

ішінде этномәдени 

бірлестіктер мен 

шығармашылық 

одақтарды тарту 

Жастар, оның 

ішінде 

шығармашылық 

жастар одақтары 

мен этномәдени 

бірлестіктердің 

өкілдері арасында 

«1001 мақал – 101 

жұмбақ» 

викторинасы 

(жобаның ресми 

парақшаларында) 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Шығармашылық 

қарым-қатынас құру. 

Әрбір қатысушы 

заучивает қазақша 

мақал-мәтелдер-

мақал-мәтелдер 

және жұмбақтар. 

Жастардың сыни 

ойлауын дамыту 

- Викторина саны – 5 

- Викторина ережесі – 1 

- Викторина хаттамасы – 1 

- Қатысушылар саны – 500 

- Қатысушылар тізімі – 1 

- Жеңімпаздар – 3 

- Жүлделі сыйлықтар – 3 

- Тікелей эфирдің жазбасы 

- Пікірлер 

- Тікелей эфирге 

қатысушылар саны 

Жеңімпаздардың пікірлері 

(байланыс деректерін 

көрсете отырып) 

5 рет 

 Шығармашылық 

ұжым-оркестрлер 

арасында «Күй 

құдіреті» байқауы 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Шығармашылық 

қарым-қатынас құру. 

Қазақ күйіне басқа 

халықтардың 

қызығушылығын 

қалыптастыру 

- «Күй құдіреті» 

байқауының 

тұжырымдамасы – 1 

- Байқау ережесі – 1  

- Іріктеу конкурсының 

нәтижелері бойынша 

хаттама – 1 

- Қазылар алқасының 

бекітілген құрамының 

болуы – 3 адам 

- Қатысушылар – 8 топ 

- Қатысушылар тізімі -1 

- Жеңімпаздар – 3 топ 

1 рет 



- Жүлделі сыйлықтар – 3 

- Фото 

- Видео 

- Баннер (фотомен растау) 

Жастардың өзін-өзі 

дамыту деңгейін 

арттыру 

Қазақ 

ақындарының 

өлеңдерін оқудан 

поэтикалық 

эстафета (жобаның 

ресми 

парақшаларында) 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Шығармашылық 

қарым-қатынас құру. 

Жаңа таланттарды 

анықтау 

- Эстафета саны – 2 

- Эстафета ережесі – 1 

- Эстафета хаттамасы – 1 

- Қатысушылар саны – 500 

- Қатысушылар тізімі – 1 

- Жеңімпаздар – 3 

- Жүлделі сыйлықтар 

- Тікелей эфирдің жазбасы 

- Пікірлер 

- Тікелей эфирге 

қатысушылар саны 

- Жеңімпаздардың 

пікірлері (байланыс 

деректерін көрсете 

отырып) 

2 рет 

 «Театр», «Хор» 

номинациясындағы 

көркемөнерпаздар 

фестиваль-байқауы 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Шығармашылық 

қарым-қатынас құру. 

Жастардың 

шығармашылық 

қабілеттерін дамыту 

- Байқаудың  

тұжырымдамасы – 1 

- Байқау ережесі – 1   

- Іріктеу конкурсының 

нәтижелері бойынша 

хаттама – 1 

- Қазылар алқасының 

бекітілген құрамының 

болуы – 3 адам 

- Қатысушылар – 8 топ (әр 

топта 5 адамнан кем 

емес) 

- Қатысушылар тізімі -1 

- Жеңімпаздар – 3 топ 

- Жүлделі сыйлықтар – 3  

- Фото 

- Видео 

- Баннер (фотомен растау) 

 1 рет 

  «Мен қазақ тілін 

білемін!» қазақ 

тіліндегі квест-

ойын 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Шығармашылық 

қарым-қатынас құру. 

Коммуникативтік 

және командада 

жұмыс істей білу 

дағдыларын дамыту 

- Квест-ойынның 

тұжырымдамасы – 1 

- Квест-ойын ережесі – 1   

- Іріктеу конкурсының 

нәтижелері бойынша 

хаттама – 1 

- Қазылар алқасының 

бекітілген құрамының 

болуы – 3 адам  

- Қатысушылар – 8 топ (әр 

топта 5 адамнан кем 

емес) 

- Қатысушылар тізімі -1 

- Жеңімпаздар – 3 топ 

 1 рет 



- Жүлделі сыйлықтар – 3  

- Фото 

- Видео 

Баннер (фотомен растау) 

Шығармашылық 

одақ өкілдерінің 

кәсіби дағдылары 

мен құзыреттерін 

арттыру 

Шығармашылық 

одақ өкілдерінің 

жазбаша 

сауаттылық 

дағдыларын 

арттыру курсы 

 Көп мөлшерде 

қатысушыларды 

тарту. Арнайы курс 

арқылы қазақ тілін 

білу дағдысын 

арттыру. 

Курстың қорытынды 

кезеңі – 

қатысушылар 

арасында диктант 

жүргізіп, 

жеңімпаздарды 

анықтау  

- Курс тұжырымдамасы – 1  

- Қатысушылар - 8  

шығармашылық одақ 

топтары 

- Видео жазбалар 

- Конкурс тұжырымдамасы 

– 1 

- Іріктеу конкурсының 

нәтижелері бойынша 

хаттама – 1 

- Қазылар алқасының 

бекітілген құрамының 

болуы – 3 адам 

- Қатысушылар тізімі -1 

- Жеңімпаздар – 3 топ 

- Жүлделі сыйлықтар – 3  

- Фото 

- Видео 

- Курсқа қатысушылар 

пікірлері (байланыс 

деректерін көрсете 

отырып) 

- Жеңімпаздардың пікірлері 

(байланыс деректерін 

көрсете отырып) 

1 рет 

Мемлекеттік 

бастамаларды 

ілгерілету үшін 

белсенді 

шығармашылық 

одақтары  

арасынан 

жастардың 

қоғамдық пікір 

көшбасшыларының 

пулын 

қалыптастыру 

Ақпараттық 

хаттарды тарату 

Хат мәтінін құру 

және тарату. 

Жобаның идеялары 

мен мақсаттарын 

кеңінен жария ету 

Білім беру ұйымдарына, 

барлық деңгейдегі 

әкімдіктердің жастар 

саясаты басқармасына, 

шығармашылық жастар 

бірлестіктеріне, этномәдени 

бірлестіктерге, ЖОО мен 

колледждерге жіберу 

8 рет 

 Қазақ тіліндегі 

дебат турнирі 

Қатысушылар мен 

жеңімпаздарды 

марапаттау. Сын 

тұрғысынан ойлауды 

дамыту 

- Турнир тұжырымдамасы 

– 1 

- Турнир ережесі – 1   

- Іріктеу конкурсының 

нәтижелері бойынша 

хаттама – 1 

- Қатысушылар – 8 топ (әр 

топта 5 адамнан кем 

1 рет 



емес) 

- Қатысушылар тізімі -1 

- Жеңімпаздар – 3 топ 

- Жүлделі сыйлықтар – 3  

- Фото 

- Видео 

Баннер (фотомен растау) 

 Жастар 

көшбасшыларының 

базасын 

қалыптастыру 

Шығармашыл 

жастардың ең 

белсенді өкілдерінің 

пулын құру. Оларды 

жобаның іс-

шараларына тарту 

Жастар көшбасшыларының 

базасы – 1 

1 рет 

Халықтың қалың 

тобы  арасында 

жобаны ілгерілету 

бойынша таргетинг 

жүргізу 

 

Жобаның видео-

анонсын жасау 

Бейнеролик, оны 

ПҒА сайтында, 

әлеуметтік 

желілерде 

орналастыру 

Видеоролик сценарийі – 1  

Видеоролик – 2   

Пікірлер 

Сілтемелер бойынша 

деректер – 1  

Қаралым саны туралы 

деректер – 1 

2 рет 

 Видеороликті 

жобаның ресми 

парақшаларында 

ротациялау 

Жобаның ресми 

парақшаларында, 

мессенджерлердің 

чат-топтарында 

роликтерді 

орналастыру. 

Шығармашылыққа 

және жаңа 

бастамаларға 

ынталандыру 

Видеоролик сценарийі – 1  

Видеоролик – 2   

Пікірлер 

Сілтемелер бойынша 

деректер – 1  

Қаралым саны туралы 

деректер – 1 

7 рет 

 Жоба туралы 

қорытынды 

сюжеттік 

бейнеролик (10 

минутқа дейін) 

Көрермен жастарды 

табысты 

бастамаларға 

ынталандыру 

Видеоролик сценарийі – 1  

Видеоролик – 2   

Пікірлер 

Сілтемелер бойынша 

деректер – 1  

Қаралым саны туралы 

деректер – 1  

1 рет 

 Instagram, Facebook 

әлеуметтік 

желілерінде ресми 

парақшалар ашу 

 

Instagram және 

Facebook-те 

парақшалар ашу 

 

Оқырмандар саны 

артады 

- 5 мың оқырман 

- Әлеуметтік желілердегі 

парақшалар тұрақты 

болады 

- Сайтқа және 

пайдаланушылардың 

әлеуметтік желілеріне 

сілтемелер 

- Жарияланымдар 

- Мақалалар 

- Видеоролик ротациясы 

1 рет 

 



- Конкурс туралы 

хабарландыру 

- Конкурс туралы ереже  

 
Педагогика 

Ғылымдары 

Академиясының 

сайтында осы жоба 

үшін қосымша бет 

ашу 

жобаның мерзімі 

аяқталғаннан кейін 

де тұрақты жұмыс 

жасайтын, іс-

шаралар анонстары 

жарияланатын ПҒА 

сайтында қосымша 

бет ашу 

  

1500 қаралым 

 

 

 1 рет 

 Жоба туралы 

қорытынды 

мақаланы 

жариялау 

Республикалық 

БАҚ-та мақала 

- Мақалалар саны – 15  1 рет 

Инвенттерді іске  

асыру үшін 

нетворкинг-алаңын 

өткізу 

Шығармашылық 

ұжым-оркестрлер 

арасында «Күй 

құдіреті» байқауы 

Іс-шараны өткізу 

орнын табу. 

серіктестермен 

іскерлік 

байланыстарды 

орнату 

- Ақпараттық хат – 1  

- Меморандум – 1  

- Құрал-жабдықтар  

1 рет 

 «Театр», «Хор» 

номинациясындағы 

көркемөнерпаздар 

фестиваль-байқауы 

Іс-шараны өткізу 

орнын табу. 

серіктестермен 

іскерлік 

байланыстарды 

орнату 

- Ақпараттық хат – 1  

- Меморандум – 1  

- Құрал-жабдықтар  

1 рет 

 Қазақ тіліндегі 

дебат турнирі 

Іс-шараны өткізу 

орнын табу. 

серіктестермен 

іскерлік 

байланыстарды 

орнату 

- Ақпараттық хат – 1  

- Меморандум – 1  

- Құрал-жабдықтар  

1 рет 

     

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

Іс-шара 1-ай 

Наурыз 

2-ай 

Сәуір 

3-ай 

Мамыр 

4-ай 

Маусым 

5-ай 

Шілде 

6-ай 

Тамыз 

7-ай 

Қыр-

күйек 

8-ай 

Қазан 

9-ай 

Қараша 

Instagram, Facebook 

әлеуметтік 

желілерінде ресми 

парақшалар ашу 

+ 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ПҒА сайтында осы 

жоба үшін қосымша 

бет ашу 
+ +        



Жобаның видео-

анонсын жасау  + +       

Видеороликті 

жобаның ресми 

парақшаларында 

ротациялау 

 + + + + + + +  

Ақпараттық хаттарды 

тарату + + + + + + + +  

Жастар, оның ішінде 

шығармашылық 

жастар одақтары мен 

этномәдени 

бірлестіктердің 

өкілдері арасында 

«1001 мақал – 101 

жұмбақ» викторинасы 

(жобаның ресми 

парақшаларында) 

 +  +  + + +  

Шығармашылық 

ұжым-оркестрлер 

арасында «Күй 

құдіреті» байқауы 

  +       

«Театр», «Хор» 

номинациясындағы 

көркемөнерпаздар 

фестиваль-байқауы 

   +      

«Мен қазақ тілін 

білемін!» қазақ 

тіліндегі квест-ойын 

    +     

Қазақ тіліндегі дебат 

турнирі 
      +   

Қазақ ақындарының 

өлеңдерін оқудан 

поэтикалық эстафета 

(жобаның ресми 

парақшаларында) 

      +   

Шығармашылық 

одақтарға 

қатысушылардың 

жазбаша сауаттылық 

дағдыларын арттыру 

курстары 

     +    

Инвенттерді іске    + + +     



асыру үшін 

нетворкинг-алаңын 

өткізу 

Жастар 

көшбасшыларының 

базасын 

қалыптастыру 

       +  

Жоба туралы 

қорытынды сюжеттік 

видеоролик (10 

минутқа дейін) 

       +  

Жоба туралы 

қорытынды мақаланы 

жариялау 

       +  

     

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және 

салдарын барынша азайту стратегиясы 

Табысты шығармашыл жастардың жұмыс 

жүктемесінің көп болуы, жоба бойынша іс-

шараларға уақыттың жетіспеуі 

Іс-шараларды онлайн және әлеуметтік желілер 

арқылы өткізу, кеңінен ақпараттық сүйемелдеу 

Білім беру ұйымдарының, колледждердің, ЖОО-

лардың онлайн режимдегі жұмысы талантты 

жастарды анықтауды қиындатады 

Әлеуметтік желілерді белсенді пайдалану, СББ 

сайтын қолдану, ЖОО және колледж 

сайттарында ақпаратты орналастыру 

мүмкіндіктерін іздеу 

      

 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 

Әлеуметтік 

желілерде жобаның 

іс-шараларына 

арналған парақшалар 

ашу 

Апта сайынға 

жарияланымдар 

Әлеуметтік желілер Апта сайын  

Жобаның видео 

анонсын даярлау 

Видеоролик – 2  Әлеуметтік желілер 2 рет 

Видеороликті 

ротациялау 

Ротация – 7  Әлеуметтік желілер 7 рет  

Республикалық 

газеттерде жоба 

Мақала – 15 Республикалық газеттер Қазан 



қорытындылары 

туралы мақала 

Жоба туралы 

қорытынды сюжеттік 

видеоролик (10 

минутқа дейін) 

Видеоролик – 2 Әлеуметтік желілер Қазан 

 

       

 

 

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

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

қызметті жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Шығармашыл одақтар, соның ішінде жастар қауымы өз 

қызметін жалғастыра алады және жоғары нәтижелерге қол 

жеткізе алады. 

Мемлекеттік бастамаларды ілгерілету үшін белсенді 

шығармашыл одақтар қатарындағы жастар қоғамдық пікір 

көшбасшыларының пулында әлеуметтік жобаға қатысу 

тәжірибесі болады, бұл жастарды жаңа идеялар мен жобаларға – 

тек қатысуға ғана емес, оларды іске асыруға да итермелеуі 

мүмкін 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету 

және (немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі 

қандай 

ПҒА өзінің келесі әлеуметтік және ғылыми жобаларын іске 

асыру барысында табысты шығармашыл жастарды тартады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9-қосымша 

 

Смета расходов по реализации социального проекта 

№ Статьи расходов  Единица 

измерения 

Коли-

чество  

Стоимость, 

тенге 

Всего, тенге Источник финансирования 

Заявите

ль 

(софина

нсирова

ние) 

Другие 

источник

и 

софинанс

ирования  

Средств

а гранта  

1 Административные 

затраты: 

             8 690 886          

  Заработная плата, в 

том числе: 

             690 000           6 210 000     -  - + 

  Руководитель проекта  месяц 9          150 000           1 350 000     -  - + 

  Бухгалтер месяц 9          130 000           1 170 000     -  - + 

  Координатор проекта месяц 9          150 000           1 350 000     -  - + 

  Ассистент 

координатора проекта 

месяц 9          130 000           1 170 000     -  - + 

  Специалист по связям с 

общественностью 

месяц 9          130 000           1 170 000     -  - + 

  Социальный налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 9            54 704              492 336     -  - + 

  Обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование  

месяц 9            16 200              145 800     -  - + 

  Расходы на оплату 

аренды за помещения 

(43 кв. м * 3 000 тенге) 

месяц 9          120 400           1 083 600     -  - + 

  Банковские услуги месяц 9            12 350              111 150     +   -  - 

  Расходы на оплату 

услуг связи 

месяц 9            34 500              310 500     +   -  - 

  Канцелярские товары месяц 9            37 500              337 500     +   -  - 

2 Материально-

техническое 

обеспечение 

             1 990 320     -  - + 

  Моноблок  штук 1          367 560              367 560     -  - + 

  Принтер штук 1            91 890                91 890     -  - + 

  Ноутбук штук 2          306 300              612 600     -  - + 

  Телефонный аппарат штук 2            15 315                30 630     -  - + 

  Мобильный телефон штук 3          122 520              367 560     -  - + 

  Программное 

обеспечение 

                520 080     -  - + 



  Антивирус штук 3            10 000                30 000     -  - + 

  Microsoft office штук 3          122 520              367 560     -  - + 
  1С штук 1          122 520              122 520     -  - + 

3 Прямые расходы            11 113 980     -  - + 

  Мероприятие 1. 

Организационные 

мероприятия 

             4 890 000     -  - + 

  Расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и  

физическими 

лицами, в том числе 

             4 890 000     -  - + 

  Cоздания вкладки для 

проекта на 

собственном сайте 

АПН/ www.apn.kz 

услуга 1          100 000              100 000     -  - + 

  Хостинг услуга 1          150 000              150 000     -  - + 

  Изготовление 

анонсово-видеоролика 

каз.яз./рус.яз.(2 мин) 

услуга 1          250 000              250 000     -  - + 

  Изготовление 

итогового сюжетного 

видеоролика (10 мин)  

услуга 1          650 000              650 000     -  - + 

  Освещение в СМИ услуга 5            30 000              150 000     -  - + 

  Организатор 

мероприятий 

услуга 5          350 000           1 750 000     -  - + 

  Программа ZOOM  месяц 9            10 000                90 000     -  - + 

  Реклама от блогеров услуга 2          200 000              400 000     -  - + 

  Таргет по проекту услуга 9          150 000           1 350 000     -  - + 

  Расходы на 

служебные 

командировки, в том 

числе: 

                409 044     -  - + 

  Суточное (2 

командировка, 2 

работника на 2 дня), 

г.Нур-Султан 

чел./дней 2            30 630                61 260     -  - + 

  Проживание (2 

командировка, 2 

работника на 2 дня), 

г.Нур-Султан 

чел./дней 2            85 764              171 528     -  - + 

  Проезд (2 

командировка, 2 

работника), г.Нур-

Султан 

поездка 2            88 128              176 256        + 

  2 - Іс шара. Жастар, 

оның ішінде 

шығармашылық 

жастар одақтары мен 

этномәдени 

бірлестіктердің 

өкілдері арасында 

«1001 мақал – 101 

жұмбақ» 

викторинасы 

(жобаның ресми 

парақшаларында-

5рет)  

                450 000     -  - + 



  Подарочный 

сертификат на 

покупку книги в 

издании на каз.яз. для 

викторины  

шт 15            30 000              450 000     -  - + 

  3 - Іс шара. 

Шығармашылық 

ұжым-оркестрлер 

арасында «Күй 

құдіреті» байқауы 

             1 321 396     -  - + 

  Қазылар алқасының 

қызметі 

услуга 3            63 132              189 396     -  - + 

  Баннер шт 1            20 000                20 000     -  - + 

  Призовой фонд                 600 000     -  - + 

  1 место команда 1          300 000              300 000     -  - + 

  2 место команда 1          200 000              200 000     -  - + 

  3 место команда 1          100 000              100 000     -  - + 

  Дипломы шт 3              1 000                  3 000     -  - + 

  Рамки для диплом шт 3              3 000                  9 000     -  - + 

  Аренда зала и 

оборудования 

шт 1          500 000              500 000     -  - + 

  Мероприятие 4. 

«Театр», «Хор» 

номинациясындағы 

көркемөнерпаздар 

фестиваль-байқауы 

             1 321 396     -  - + 

  Қазылар алқасының 

қызметі 

услуга 3            63 132              189 396     -  - + 

  Баннер шт 1            20 000                20 000     -  - + 

  Призовой фонд                 600 000     -  - + 

  1 место команда 1          300 000              300 000     -  - + 

  2 место команда 1          200 000              200 000        + 

  3 место команда 1          100 000              100 000     -  - + 

  Дипломы шт 3              1 000                  3 000     -  - + 

  Рамки для диплом шт 3              3 000                  9 000     -  - + 

  Аренда зала и 

оборудования 

шт 1          500 000              500 000     -  - + 

  Мероприятие 4. «Мен 

қазақ тілін білемін!» 

қазақ тіліндегі квест-

ойын 

             1 071 396     -  - + 

  Қазылар алқасының 

қызметі 

услуга 3            63 132              189 396     -  - + 

  Баннер шт 1            20 000                20 000     -  - + 

  Призовой фонд                 600 000     -  - + 

  1 место команда 1          300 000              300 000     -  - + 

  2 место команда 1          200 000              200 000     -  - + 

  3 место команда 1          100 000              100 000     -  - + 

  Дипломы шт 3              1 000                  3 000     -  - + 

  Рамки для диплом шт 3              3 000                  9 000        + 

  Аренда зала и 

оборудования 

шт 1          250 000              250 000     -  - + 



  Мероприятие 5. 

Шығармашылық 

одақтарға 

қатысушылардың 

жазбаша сауаттылық 

дағдыларын арттыру 

курстары 

             1 058 396     -  - + 

  Қазылар алқасының 

қызметі 

услуга 3            63 132              189 396     -  - + 

  Қазақ тілі курсы 

онлайн диктант 

программасы 

 услуга  1          250 000              250 000     -  - + 

  Призовой фонд                 600 000     -  - + 

  1 место команда 1          300 000              300 000     -  - + 

  2 место команда 1          200 000              200 000     -  - + 

  3 место команда 1          100 000              100 000     -  - + 

  Сертификаты и 

дипломы 

шт 50                 200                10 000     -  - + 

  Рамки для диплом шт 3              3 000                  9 000     -  - + 

  Мероприятие 6. Қазақ 

ақындарының 

өлеңдерін оқудан 

поэтикалық эстафета 

(жобаның ресми 

парақшаларында 

2рет) 

                180 000     -  - + 

  Подарочный 

сертификат на 

покупку книги в 

издании на каз.яз. для 

эстафеты 

шт 6            30 000              180 000     -  - + 

  Мероприятие 7. Қазақ 

тіліндегі дебат 

турнирі 

                821 396     -  - + 

  Қазылар алқасының 

қызметі 

услуга 3            63 132              189 396     -  - + 

  Баннер шт 1            20 000                20 000     -  - + 

  Призовой фонд                 600 000     -  - + 

  1 место команда 1          300 000              300 000     -  - + 

  2 место команда 1          200 000              200 000     -  - + 

  3 место команда 1          100 000              100 000        + 

  Дипломы шт 3              1 000                  3 000     -  - + 

  Рамки для диплом шт 3              3 000                  9 000     -  - + 

  Итого:       21 795 186  759 150  - 21 

036 036 

 

Примечание:  

Сумма проекта: 21 795 186 тенге, из них:    

средства гранта – 21 036 036 

средства Заявителя – 759 150 тенге. 

 


