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ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ 
                                 

                                                ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ 
                    СЫЗБАСЫ 

Эмоционалды интеллект – адамның өзінің және басқа адамдардың эмоци-
яларды ұғыну, мақсаттарды, тілектерді, мотивацияны түсіну қабілеті, сонымен 
қатар практикалық сұрақтарды шешу мақсатында өзінің және басқа адамдар-
дың эмоцияларын басқару қабілеті.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ МОДЕЛІ 
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Сіз және басқалар қандай 
эмоцияларды бастан өткізесiздер?

Бұл эмоциялар сіздің қызметіңізге, 
міндеттерді орындауға қалай 
бағыттайды және әсерін тигізеді?

Бұл эмоциялар қайдан пайда болды? 
Олар қалай өзгеруі мүмкін?

Сіз қалай өз эмоцияларыңызбен 
және басқалардың эмоцияларымен 
жұмыс жасайсыз?

Р. Бар-Он моделі 
бойынша 

эмоционалды 
интеллект

Ішкі тұлғалық сала 

ассертивность 
эмоционалды жеке талдау  
тәуелсіздік
өзін – өзі құрметтеу
өзін өзі өзектілендіру

эмпатия
әлеуметтік жауапкершілік
тұлғааралық қатынастар

Жеке тұлғалық қатынастардың саласы 

Бейімделу саласы 

мәселелерді 
шешу 
икемділік

Стрессті басқару саласы 
стрессқа төзімділік
импульсивтікті бағалау

Жалпы көңіл күй саласы өмірге 
қанағаттану 
оптимизм
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ТӨМЕН ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҰМЫСҚА ҚАЛАЙ 
ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН?

ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

if

Сыни пікірлерді 
қабылдай 
алмауы Басқаларды 

кіналау Құрбандық ролі: 
«Егерде мен 
жасай алсам»

Басқалар 
қабылдамайтын, 
бағаламайтын 
түрлі пікірлер 

Пассивті, агрессивті 
және пассивті – 

агрессивті қарым – 
қатынас

Жетекшілер оларды 
тыңдамайды 
және олардан аластау

қисапсыз 
көмектесу  

жағдайларында 

айналадағы

 
адамдарды 

тыңдау

Уайымдауға

 

Өзін өзі 
зерттеу:

оқиғаға өзінің 
эмоцияларын

 мен реккцияларын 

 

Жағымды 
ойлауды 
қолдау  

Әлеуметтік 
желіні құру

 

 үйрену, 

 

Қақтығыс 

төзімділік 
таныту

 

Әріптестеріне
есеп  

EQ 
тақырыбы 
бойынша 
көбірек

 

ақпараттар 
оқу

 

бойынша 
 

 



4

ІШКІ ТҰЛҒАЛЫҚ САЛА
ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

Прокрастинация – істі кейінге қалдыру

 Кемшіліктері  Артықшылықтары

• Біздің өнімділігімізге теріс әсер ете отырып, 
ісімізді аяқтауға жол бермейді.

● Егер жұмысты аяқтауға күш тапсақ та, оны 
асығыс немесе немқұрайлы жасаймыз, сон-
дықтан сапасыз өнім аламыз

● Бұл бізді қажеттіліктен ұзағырақ жұмыс істеуге, 
бүкіл уақытымызды өмірдің басқа салаларында 
қалмайтын істерге арнауға мәжбүр етеді. Біз, 
мысалы, спорттан, әуесқойлықтан, отбасымыз-
бен бірге уақыт өткізуден бас тартуымыз керек

● Бұл өмірде бізге берілген қымбат сағаттарды 
жоғалтады

● Бұл стресс деңгейін жоғарылатуға көмектеседі, 
өйткені аяқталмаған заттар алаңдаушылық ту-
дырады. 

● Бұл мақсатқа жетуге кедергі келтіреді
● Бұл біздің өзімізді-өзіміз бағалауымызға теріс 

әсерін тигізеді. Егер біз ісімізді кейінге қалдыр-
сақ, онда біз бастаймыз арманымызға жақын 
болуымызға кедергі келтіреді.

● Егер сіз шаршап, біраз 
демалуды қажет етсеңіз, 
жақындарыңызбен уақыт 
өткізгіңіз келсе, серуен-
деп, өз ойларыңызды жи-
нағыңыз келсе, достарыңы-
збен кездесуге, кездесуге 
және кофе ішуге уақыт кел-
ді деп ойласаңыз, оны кей-
інге қалдырған дұрыс.

● Істеріңізді кейінге қалды-
ру сізге жағымды және 
ыңғайлы ырғақты табуға, 
ойлануға және байқауға 
уақыт бөлуге және басқа 
адамдармен қарым-қаты-
насты сақтауға көмекте-
седі.

Неліктен істерді кейінге қалдырамыз?

1. Біз ләззат алғымыз келеді (диванда демалу, жүгіруден гөрі жағымды және 
жеңіл, блогтарды оқу роман оқу сияқты күш-жігерді қажет етпейді).
2. Біз бір нәрседен үрейленеміз / қорқамыз. Біз кітабымызбен жұмыс істеуді 
бастаған жоқпыз, өйткені стиль туралы шешім қабылдай алмаймыз ... Біз сәт-
сіздікке, ақымақ болып көрінуге және т.б. қорқамыз. Бәрінен бұрын біз белгісіз 
адамдардан қорқамыз. Бұл қорқыныш сізді тек істерден ғана емес, сонымен 
қатар олар туралы ойлардан да шығады.
3. Біз қазір ешқандай жағымсыз жағдайлар болмайтынын білеміз. Біз кей-
інірек оның көрешегін көреміз, бірақ қазір емес, босаңсу кезінде біз басқа істер 
жасап жатырмыз.
4. Біз болашағымызды бағалаймыз. Біз болашағымызды өте нәтижелі және 
серпінді деп білеміз. Кейін біздің болашағымыз бүгінгі күнмен бірдей болады, 
бірақ кім біледі.
5. Біз ынталы емеспіз. Мотивация мен кідіріс кері пропорционалды. Біз 
өзімізді жеңу үшін не істеу керек, тек өзімізді ынталандыру керек.
6. Жаңа нәрсені бастау өте қиын, әсіресе оған тұрарлық сенім болмаса. Мүм-
кін сіз таныс нәрсе жасағанды жөн көресіз. Мотивацияны арттыруды ұсынар 
едім...
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Кідірісті қалай жеңуге болады

1.Қарапайым әдіс
●  Ең маңызды тапсырманы таңдаңыз. Онда не қызықтыратынын, қы-
зығушылықты не тудыратындығын анықтаңыз.
●  Ең алдымен осы тапсырмаға назар аударыңыз. Мұны бәрінен бұрын 
бастаңыз!

● Қарапайым болыңыз. Кұрделендірмеңіз. Бағдарламаларды іздемеңіз. Мәлімет-
терге жабыспаңыз. Тек бастаңыз. Барлық дайындық кезеңдерін алып тастаңыз. 
● Жай ғана бастаңыз. Іспен айналысыңыз. Өзіңізге 10 минут жұмыс істейтінді-
гіңізді айтыңыз. Кемелдік туралы ұмытыңыз. Кейінірек қалпына келтіріп ала-
сыз.
● 10 минуттық жұмыста өзіңізді марапаттаңыз. Таймерді марапаттау уақытына 
3-5 минутқа орнатыңыз, әйтпесе олар бір сағатқа созылады.
• Егер сіз бір нәрсені тоқтатып қойсаңыз, шынымен осылай істегіңіз келетін-кел-
мейтінін қайта анықтаңыз ба? Басқа жақтарды қарастырыңыз: мұны мүлдем 
жасамаңыз немесе кейінгі уақытқа дейін қалдырыңыз

2. Мотивацияңызды басқарыңыз
Өзіңізге қойылатын сұрақтар:
• Мен мұны істегім келеді ме? Бұл міндеттен бас тартуға болады, не-
месе қандай жағдайда шешілуі керек?

• Оның орнына мен жасағым келетін маңызды нәрсе бар ма? Көбірек қы-
зығушылық тудыратын нәрсе?
• Сізді не үшін қызықтырады?
• Осыған байланысты менің қиялыма қандай суреттер түседі? Мен бұны тапсы-
рманың өзімен байланыстырамын ба (процесті өзі қызықтырады) немесе мен 

алғым келген нәтижемен?

3. Іске асыру үшін жауапкершілік
• Көпшілік алдында қабылданған жауапкершілік үлкен себеп болуы 
мүмкін.
• Адамдардың сізді көріп отырғаны өте ынталандырады

4.Алдын ала ойланыңыз
Егер сіз қазіргі уақытта айналысып жатқан іс ұзақ мерзімді мақсат-
тарға жетуге жетелесе, бұл жоғары деңгейдегі уәждемені сақта-
уға көмектеседі. Сіз өз мақсаттарыңызды қаншалықты жүзеге  
асырғыңыз келеді?

5.Процесстен ләззат алу
Ең жақсы ынталадыру - бұл процестен ләззат алу және жағымды 
қозу күйінде болу. Мен қазіргі уақытта назар аударамын. Мен үшін 
болашақ емес, қазіргі болу маңызды

6. Маңызды мәселелер
Көбіне біз маңызды міндеттерді қойып, екінші жолдағы тапсырма-
ларды орындаймыз. Бұл бізге өнімді сезінуге көмектеседі, бірақ іс 
жүзінде біз миллиондаған кішкентай нәрселерді жасай аламыз және 
айтарлықтай нәтижеге қол жеткізе алмаймыз. Сонымен қатар, егер 
сіз бірнеше маңызды нәрсені жасасаңыз, онда бұл күн бекер емес 

деп айта аласыз және өзіңізді керемет нәрсе жасағандай сезінесіз. Мен үлкен 
жобаларға назар аударамын, ал кішігірім жобаларды өткізіп жіберемін!
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7. Қалай таңдау керек
Мұнда қатаң ұсыныстар жоқ. Ең бастысы - сіздің өміріңіздегі неме-
се жұмысыңыздағы өзгерістерге әсер ететін тапсырмаларды таңдау. 
Өзіңізге ұнайтын нәрсені таңдаңыз ..., қарапайым нәрселерді - маңы-
зды нәрселерден бөліп алыңыз.

Тым көп тапсырма ма?
Егер сізде тапсырмалардың ұзақ тізімі болса, оны қысқартыңыз. Тапсырмалар-
дың қысқаша тізімін жасаңыз. Ең маңызды үшеуін таңдаңыз. Шағын (әдеттегі) 
жағдайлар үшін сіз күннің соңында уақытты бөлуіңіз керек

8. Қолайлы уақыт
● Әрқайсысының өзіндік тиімді уақыты бар. Тәжірибе жасаңыз!
● Біраз ертерек оянуға тырысыңыз, әдеттегіден алдымен 10 минут, 
содан кейін 40-60 минут. Бір кесе шай немесе кофеден кейін сіз 
қандай да бір маңызды іспен айналыса алатындығыңызды ескеріңіз. 
Уақытты жоғалтпау және алаңдамау үшін, кешке таңертеңіңізді 

жоспарлаңыз.
● Қалыпты жұмыс күнінің басталуын (бір сағат немесе одан да көп) қандай да 
бір маңызды істерге арнауға тырысыңыз. Басқа ештеңеге алаңдамаңыз. Пошта-
ны тексеру үшін де. Ең бастысынан бастаңыз. Алдыңғы күннің соңында тиісті 
маңызды тапсырманы таңдаңыз.
● Маңызды жұмыс үшін  түскі асқа дейін және одан кейінгі уақытты босатыңыз. 
Қаншалықты тиімді жұмыс істегеніңізді талдаңыз.
● Күннің соңына қарай уақытты бөлуге тырысыңыз.
● Бір жол ретінде. Ұйқыдан бұрын уақытта жұмыс істеңіз.
● Өзіңізге тиісті уақытты таңдағанда, оны пайдалануды бастаңыз. Ол уақытқа 
маңызды істерден басқа еш нәрсе жоспарламаңыз. Бұған дейін жұмыстар тізімін 
жасаңыз, жұмыс орнын тазалаңыз, телефондарды және басқа қондырғыларды 
өшіріңіз. 

9. Оңтайлы кеңістік
●  Маңызды жұмыста назарыңызды аударатын барлық нәрселерден 
тезірек арылуды бастаңыз (егер сіз сағат 8.00-де жұмыс істей баста-
саңыз, онда сағат 7.45-те үстелді тазалаңыз.
●  Жұмысты аяқтағаннан кейін ғана жұмыс орнын тазартуға кірісіңіз. 

Бәрін біртіндеп  тазарту үшін оған күніне 30 минутқа бөліңіз.
● Егер сіз осы жоспарды орындай алмасаңыз, кофе ішуге, кітапханаға және т.б. 
барыңыз.

10. Жұмыс орнындағы тәртіп
● Барлық қағаздарды жинап, тазалаңыз. Олардың бір бөлігін лақты-
рыңыз. Маңызды папканы шетке қойыңыз. Мұны аяқтағанша күніне 
20-30 минут бөліңіз.
● Темір ережесі: қағаздармен дереу айналысыңыз.

● Өнер шығарламаларынан басқа назарыңызды алатын нірселері алып та-
стаңыз. 
● Ұсақ-түйек. Қағаз қыстырғыштарынан және кеңсе тауарларынан басқа еш-
теңе болмауы керек. Бір-екі сурет.
● Әр заттың өз орны бар. Жақын қораптағы жиі қолданылатын заттар жақын 
жерде орналасқан қорапта болуы тиіс.
● Заттарды өз орнына қоюды әдетке айналдырыңыз.
● Құжаттармен жұмысты бір жүйеге келтіріңіз. 
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11. Компьютердегі тәртіп
● Көптеген адамдар үшін бүкіл жұмыс үстелінде белгішелер бар. 
«Менің құжаттарым» ішінде 4 папканы құру қажет: «Кіріс», «Жұ-
мыс», «Оқу үшін», «Мұрағат». Барлық жүктелген элементтер 
«Кіріс» қалтасына түседі, ол күніне бір рет тазаланады.
● Қоңыраулар мен хабарламаларға уақыт жоқ. Маңызды тапсыр-

ма кезінде барлық ескертулерді өшіріңіз.
• Бір бағдарлама. Жұмыс үстелінде көптеген ашық бағдарламалар қажет емес. 
Бір тапсырма бойынша жұмыс жасаңыз және осы жұмысқа қажетті бағдарлама-
мен бір терезе ашыңыз.
• Қарапайым құралдарды қолданыңыз және перфекционизм тұзағына түспеңіз.

12. Бір нәрсенің әдісі
Ең тиімді әдіс - бұл бір нәрсе. Біз көп нәрсеге үйреніп қалдық, 
бірақ ақиқат мынада: біздің миымыз бір нәрсеге шоғырлануды 
сақтай алады, ал назарды әртүрлі тапсырмалар арасында ауысты-
ру бізге осы концентрацияны жоғалтуға әкелуі мүмкін. Бір нәр-
сені шоғырландыру бар күш-жігеріңізді жұмсауды білдіреді. Сіздің 
өнімділігіңіз, сәйкесінше, өсіп келеді, жұмыс сапасы жақсарып ке-

леді және сіз бақыттысыз. Сіз іс жүзінде ерітіп, оған бой алдырасыз және нәти-
жесінде жұмысыңызда бардың бәрін инвестициялайсыз. Бұл медиативті, транс-
формациялық процесске айналады. Сіз бақытты боласыз, шиеленіс пен стресс 
жоғалады, жұмыс сапасы артады.
Бір істі орындаудың негізгі шарттары:
• Браузер мен пошта терезесін жабыңыз. Жұмыс үстелінде тек қажетті элемент-
тер қалатынына көз жеткізіңіз.
• Кез келген хабарламалар мен ескертулердің мүмкіндігін болдырмаңыз.
• Интернетті өшіріңіз немесе бар жерлерге барыңыз.
• Жұмыс істеу үшін ең маңызды жұмысты таңдаңыз.
• Үстеліңізді тазалаңыз.
• Құлаққапты салыңыз (міндетті емес).
  
Бір тапсырманы шоғырландыру қабілетін қалай дамытуға болады?
● Ең қарапайымынан бастаңыз: маңызды іс үшін - 1 мин
● Өзіңізді марапаттаңыз (30 сек демалыс)
● 1 мин концентрацияны және 30 минут ішінде 1 мин тынығуды қайталаңыз
● Егер сіз шаршағаныңызды сезсеңіз, стресс қалыпты жағдай. Жүру, жаттығу 
керек
● Келесі күні, 2 минуттық жұмыс, 1 минуттық тынығу. Сонымен 30 мин.
● Келесі күні: 3: 1, 4: 1 және т.б. 10 мин - 2 мин тынығу. 20 мин - 3 мин тынығу, 
30 мин -5 мин тынығу

Қарапайым тапсырмалардың артықшылықтары:
● Кішкентай істер жақсы, өйткені оларды жасау оңай.Сондай-ақ, кішігірім 
тапсырмалар мен істер жеңістің дәмін сезіндіреді.
● Ірі жобаларды аяқтау қиын, мотивацияны сақтау қиын.
● Үлкен тапсырмаларды кішігірім тапсырмаларға бөлуге болады (бета нұсқа)
● Назарыңызды аударыңыз. Аздау істеңіз. Жеңілдетіңіз. Қажет емес мәлімет-
терден бас тартыңыз. Тар мамандануды таңдаңыз. Сіз кішігірім істерді оңай 
аяқтай аласыз.
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ҚОРҚЫНЫШ ЖӘНЕ КІДІРІС

Қорқынышты жеңу жолы:

беглісіздік  

үлкен 
жұмыс 
көлемі

 

күрделі 

істер 

қателік-

терден
 

 

 

 

 

ҚОРҚЫНЫШ 

сәтсіздік

ақымақ 
болып 

жоғ

таңдау-
дың 

 
 

 
 

 

	

	

	

Қорқынышты зерттеңіз. 
Олардын атын қойыныз.
Олардың күшін өздеріңізден әлсіз қылыңыз

Өзіңіздің қорқынышыңызды жеңуге 
тырысыңыз. Өзіңізге сөз беріңіз. Басқалар 
оны істей алды. Мен де орындай аламын!

Эксперимент өткізіңіз

Эксперимент ұлғайту
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КЕДЕРГІЛЕР

Таңдаудан арылыңыз
1. Тапсырмалардың ұзақ тізімін минимумға дейін қысқарту (3 тапсырмаға дейін)
2. Кез-келген тапсырманы кездейсоқ түрде таңдаңыз
3. Оны шешуге кірісіңіз

Құрылымдық прокрастинациясы
1. Сізді қорқытатын нәрселерді тапсырмалар тізімінің жоғарғы жағына жылжы-
тыңыз.
2. Сіз тізімнен басқа тапсырмаларды орындай отырып, оларды кейінге қалдыра-
сыз. Басқа нәрселерді аяқтау өте жақсы.
3. 30-дан 10-ға дейін қабылдаңыз! Таймер!
4. Кідіріңіз және ойланыңыз.
5. Процессті тамашалаңыз.

Оларды 
қалай 

түзетуге 
болады?

Әрдайым жұмысбасты болу

Алаңдаушылық туғызатын 
факторлардың саны

Кейінге қалдыру, тапсырмадан 
қорқу

Іспен айналысқысы келмеу, 
себебі бұл қызықсыз немесе 

ауыр көрінеді

Үлкен, ауқымды жобалардан 
қорқу

Жұмыста қолданылатын 
құралдардың күрделілігі 
немесе олардың негізгі 
тапсырмадан алшақтату 

қабілеті

Істерді аяқтауға кедергі 
келтіретін Іздеу, таңдау, 

баптау және басқа да 
манипуляцияларға құмарлық

Басқа адамдармен қарым - 
қатынас жасау, хаттарға, 
сұрауларға жауап беру 

қажеттілігі және т.б.

Жиналыстардан бас тартыңыз 
(мүмкіндігінше)

Алаңдататын нәрселерден 
арылыңыз

Қарапайым құралдарды таңдап 
алыңыз

Тапсырманы кішігірім мәселеге 
айналдырыңыз

Кез келген сәтте бір тапсырмаға  
назар аударыңыз. 

Тапсырмалардың 
көп саны сізді басады

Ірі жобаны бірнеше шағын 
жобаларға бөліңіз. 

Көлемді 
қысқартаңыз. 

Бірінші кезеңді аяқтап, 
келесіге өтіңіз

Жұмыс уақытын орнатыңыз (осы 
уақытта сізді мазаламауды сұраңыз)

Жұмыстың аз бөлігін қалдырыңыз 
(жұмыс күнінің соңғы сағатында)

Жалықтыратын нәрселермен 
айналыспаңыз. 

Сізді шабыттандыратын 
тапсырмаларды таңдаңыз 

Егер сізде мұндай мүмкіндік 
болмаса, жұмыс орындарын 

ауыстыру туралы ойланыңыз.
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6. Міндеттемені қабылдаңыз.
7. Күнтізбені қолданыңыз.
8. Қиын тапсырмадан бастаңыз. Күні бойы ауыр жұмысты өткізудің орнына, оны 
бірінші болып жасайтындығыңызға уәде беріңіз. Қалған істер бұл күні оңай бол-
майтын сияқты!

Әдеттерді өзгерту
1. Жаңа әдетті қалыптастырудан позитивті кері байланысты күшейтіңіз.
2. Әдетті жағымсыз қабылдауды азайтыңыз.
3. Егер сіз әдет бойынша жұмыс жасамасаңыз, теріс кірісті көбейтіңіз.
4. Егер сіз әдет бойынша жұмыс жасамасаңыз, оң кері байланыстың азаюын ұй-
ымдастырыңыз.
5. Әдетте жұмыс істемеу қиын болатындай етіп бәрін жоспарлағаныңызға көз жет-
кізіңіз. Берілме!

УАҚЫТТЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУ
● 10 артық емес тапсырма жоспарламаңыз
● 20% жағдай нәтиженің 80% -ын береді
● Маңызды жағдайларды бөліп көрсетіңіз
● Тапсырмалардың өзектілігін тексеріңіз
● Тапсырмалар тізімін жасаңыз
● Көмек сұраңыз
● Тапсырмаларды тез арада орындаңыз
● Өзіңізді ынталандырыңыз
● Барлық тапсырмаларды орындаңыз
● Бірнеше тізімді жасамаңыз
● Істеріңізді соңына дейін орындаңыз
● Биоритмдеріңізді ескеріңіз

ӨЗІН – ӨЗІ ЫНТАЛАНДЫРУ
Өзін – өзі ынталандарудың 7 түрлі:
● Ыңғайлы аймағыңыздан шығыңыз
● Қателіктер жасаудан қорықпаңыз
 Ойыңыздышектемеңіз
● Біліктіліктеріңізді дамытыңыз
● Бастағанды аяқтаңыз
● Қазіргі күнмен өмір сүріңіз
● Тоқтамаңыз

Сенімділікті қалай көтеруге болады?

 
Өзіңіздің әлсіз 

және күшті 
жақтарыңызды 
мойындаңыз, 
соған сәйкес 

оларды 
құрастырыңыз

Өзіңізді кінәлау 
мен ұялу сезімі 
табысқа жетуге 
көмектеспейді. 

Оларға бой 
алдырмаңыз!

Сіздің мінез - 
құлқыңыздың себептерін 

қазіргі жағдайдың 
физикалық, әлеуметтік, 

экономикалық және 
саяси аспектілерінен 

іздеңіз

Ешқашан өзіңіз 
туралы жаман 
сөз айтпаңыз. 

Өзіңізге жағымсыз 
қасиеттер 

жақындатпаңыз 
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СТРЕССТІ БАСҚАРУ ДАҒДЫЛАРЫ

КӘСІБИ СТРЕССТЕР

Жұмыс стрессі  
жағдайларына байланысты, 

жұмыс орнын 
ұйымдастыруға 

байланысты себептерден 
туындайды

Өндір Істік стресс
Кәсіпке, қызметке, 

жұмыс түріне 
байланысты 

Ұйымдастыру
стрессі
Ұйымның 

ерекшеліктерінің 
жұмыскерге жағымсыз 
әсерінен пайда болады.

Жұмыс орнының 

микроклиматы

Ыңғайсыз жұмыс 

кестесі, шамадан тыс 

жұмыстар

Бір сарынды жұмыс

Жұмыскердің 

жеткіліксіз жұмыспен 

айналысуы

Жұмыс қауіпсіздігі

Жеке жұмыс орнын 

ұйымдастыру

Қызметтің мақсаттарын 

түсіну (ашықтық, қарама 

– қайшылық, 

шынайылық)

Ролдік статус (ролдердің 

қақтығысы, Ролдік 

анықтамасыздық)

Коллективтегі 
психологиялық климат 

(жекетұлғалық 
қақтығыстар, 

әріптестермен, 
клиенттермен қарым - 

қатынас

Әлеуметтік 
жауапкершілік

Кәсіби тәжірибе, 

білім деңгейі

Шығармашылық 

қабілеттердің пайда болу 

мүмкіндігі

Ұйымдастырушылық 

өзгерістер

Ұйымды басқару

(Басқару стилі)

Кадрлік саясат қызмет 
бойынша көтеру (тым 

тез, тым баяу)

Мамандандыру, 
еңбекті бөлу (топта 

немесе жеке жұмыс істеу 
қажеттілігі)

Субординацияны 
сақтамау, иерархияны 

дұрыс құрмау

Ақпараттық ағымдар 

(тығыздық)



12

МЕТОДЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТРЕССА

 
Блиц-қабылдау: Қайтадан жүктелу 5 мин.

 
 

 
  

 

стресcті нейтрализациялау 

психологиялық  физикалық  физиологиялық  биохимиялық  

 
медитация, 
рационалды 

терапия

физикалық 
жаттығулар, 

массаж

Су  

процедура-

лары

фитотерапия, 

фармакоте-

рапия

5 минут ішінде 
көңіл күйіңізді 

қалай жақсартуға 
болады

10- 15 минут ұйықтау

Жағымды процедуралар 
қабылдау (Массаж,сауна,спа)

Табиғатқа шығу

Өзінің өмірдегі барлық 
жетістіктерін есіне түсіру 

(Даңқ залын құру Жетістіктердің 
күнделігін жасау)

Жақсы көретін музыкасын 
тыңдау, билеу

Айнаның алдында тұрып 5 
минут жымиыңыз (түріңізді 

өзгертуге болады)

Демалысты жоспарлаңыз

Жақсы көретін киноны көріңіз

Контрастық душ қабылдау

Сауда жасап көңіліңізді көтеріңіз

Жақыныңызға көмектесіңіз

Көңіл күйіңізді түсіретін 
жағдайларды болдырмау 
жоспарын құрыңыз

Дәмді бір нәрсе жеңіз

Интернеттен күлкілі анекдот 
оқыңыз немесе видео көріңіз

Жеңіл жаттығу жасаңыз және 
жаяу жүріңіз

Жақсы көретін ойыныңызды 
ойнаңыз

Әдемі фото көріңіз
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СІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІҢІЗДІҢ ЖӘНЕ ВОЛОНТЕРЛЕРІҢІЗДІҢ СӨЗДЕРІ»

Сізден мені тыңдағаныңызды сұрағанда және сіз маған кеңес бере бастасаңыз, 
менің сұрағанымды орындамағаныңыз.

Сізден мені тыңдағаныңызды сұрағанда және сіз маған неге бұлай болмау керек-
тігін түсіндіре бастасаңыз, сіздің менің сезімдерімді басқаныңыз.

Сізден мені тыңдағаныңызды сұрағанда және сіз менің мәселемді шешу үшін бір-
деңе жасауыңыз керек деп ойласаңыз, сіз маған бұлай көмектеспейсіз, бұның 
осылай болуы ғажап.

Менің сізден сұрайтыным, сіздің тек тыңдауыңыз, сөйлемегеніңіз және жасамаға-
ныңыз - тек мені тыңдаңыз.

Кеңес - қарапайым және арзан; бір-екі мыңға кез-келген газеттен кеңес ала ала-
сыз.

Мен өзім үшін жасай аламын; Мен дәрменсіз емеспін – ұнжырғам түсіп, шешім қа-
былдай алмауым мүмкін, бірақ дәрменсіз емеспін.

Сіз мен үшін өзім істей алатын және өзім істеуім керек жүмысты орындасаңыз, сіз 
менің қорқынышым мен сәтсіздігіме ықпал етесіз.

Бірақ сіз қарапайым факт ретінде мен өзімнің сезінетін нәрсені қабылдаған кезде, 
бұл қисынсыз болып көрінетін болса, мен сізді сендіруге тырыспаймын және мен 
бұл қисынсыз сезімнің артында не жатқанын түсінуге баса назар аудара аламын. 

Иррационалды сезімдер олардың артында не тұрғанын түсінген кезде маңызды-
рақ болады.

Сондықтан дұға кейде кейбір адамдарға көмектесе алады, өйткені Құдай үнсіз, 
кеңес бермейді және бізге көмектесуге тырыспайды. Ол жай ғана тыңдайды және 
сізге өзіңіз шешуге мүмкіндік береді.

Сондықтан мені тыңдаңыз және жай тыңдаңыз.

Егер сіз сөйлескіңіз келсе, өз кезегіңізді сәл күте тұрыңыз - мен сізді тыңдай-
мын.
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БЕЙІМДЕЛУШІЛІК САЛАСЫ

МОТИВАТОРЛАРДЫҢ –ҚҰНДЫЛЫҚТАР ПАКЕТІН ҚҰРУ

МОТИВАТОРЛАР – ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ПАКЕТІ 

 

 

 

Шынайы өмірде 
мақсатқа жету

Әрекет

Қызығушылық

Құндылық

Қажеттілік

Х

У

(+) (-)

Биологиялық бастау
Тою (Аштық)
Көбею (жыныстық қатынас, инстинкт)
Қауіпсіздік (қауіптілік)

Кемелге ұмтылу
Шығармашылық
Уайымдау
Адами өмірдің құны
Шыдамдылық
Альтруизм
Инновациялылық
Махаббат (отбасы, балалар)
Материалдық емес құндылықтар
Коллективизм
Жан
Еңбек

(идеалға бейтараптық)
(шығармашылық дәрменсіздік)
(дәстүршілдік)
(адам өміріне немқұрайлы қарау)
(шыдамсыздық)
(мейірімсіздік, арсыздық)
(стереотиптерге сену)
(жалаңаш секс)
(материалдық құндылықтар)
(жекешілдік)
(физикалық дене)
(біреудің асырауында болу)А

д
ам

и
 б

ас
та

у
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АРМАНДАР МЕН ИДЕЯЛАР –  ӨМІРДЕ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАЖЕТ

Мемлекеттің негізгі 
қызметтері

Бизнестің 
қызметтері:

Азаматтық сектордың қы-
зметтері

1) Мемлекеттік 
басқару; 
2) Қорғаныс және 
қауіпсіздік;
3) Фискалды/салық 
және қаржылық. 
 

1) Пайда табу (табыс 
алу); 
2) Адамдар мен ұйымның 
қажеттілігін қанағаттан-
дыру; 
3) Салықтарды төлеу

1) Қоғамның белгілі тобы-
ның құқықтары мен мүдде-
лерін қорғау; 
2) Азаматтық бақылау; 
3) Мемлекеттік және бизнес 
секторды халықпен байла-
ныстырады.
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 Азаматтық қоғам институттары – профсоюз ұйымдары, саяси партиялар, 
үкіметтік емес мемлекеттік емес ұйымдар/ҮЕҰ, БАҚ, Қазақстан Халықтары Ас-
самблеясы, діни бірлестіктер болып табылады.

ҚОҒАМ ДЕГЕНІМІЗ:
• Ортақ қызығушылықтары, құндылықтары және мақсаттары бар адамдар-

дың бірлесу формасы. 

• Белгілі аймақта тарихи қалыптасқан адамдардың қарым-қатынас жүйесі 
мен өмір сүру формасы. Қоғам жеке индивидтерден тұрады, олардың са-
нына қарамайды. Бұл тұтас, өзін өзі дамытатын әлеуметтік ағза болып та-
былатын жүйелі білім.  Қоғамның жүйелілігі оның бөліктерінің – әлеуметтік 
институттар, әлеуметтік топтар және жеке индивидтердің өзара әрекетте-
су және өзара тәуелділігінің ерекше тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

• Түрлі индивидтерден, яғни адамдардан, олардың топтарынан тұратын өте 
күрделі, көп жақты жүйе. Барлық осы адамдар, олардың топтары, ұйымдар, 
құрылымдар тұрақты өзара әрекеттеседі. Адамзат қоғамы оның субъек-
тілері арасындағы жиынтық ретінде сипатталуы мүмкін адамдар арасын-
дағы әлеуметтік қарым-қатынастың моделі болып сипатталады. Әлеумет-
тік ғылымдарда, қоғам тұтасымен стратификация, яғни топтарға немесе 
кластарға бөлінеді деп көрсетіледі. 

• Әлеуметтік дифференциация және еңбек бөлінісі тән адамдардың жеке 
бірігуі. Қоғамды көптеген белгілер бойынша сипаттауға болады: француз, 
қазақ, неміс; мемлекеттік және мәдени, территориясы және уақыты; өн-
дірс тәсілі бойынша және т.б. 

ҚОҒАМДЫҚ-ПАЙДАЛЫ ҚЫЗМЕТ

• Жеке немесе қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты қоғамдық 
игілікті қолдауға және дамытуға бағытталған кез-келген заңды қызмет. 

• Спорт, өнер сияқты салалардағы бастамаларды дамытуға ықпал етумен; мүм-
кіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсету; азаматтық құқықтары мен адам 
құқықтарын қорғау, қайырымдылық; экология және қоршаған ортаны қорғау; 
білім беру; денсаулық және салауатты өмір салтын насихаттау; балаларды, 
жастарды және кедейлерді қорғау; жануарларды қорғау; қоғамды консалида-
циялау; әлеуметтік қамтамасыз ету және қоғам игілігі үшін жасалатын басқа 
да нәрселер болуы мүмкін.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ

БҰҰ Құрастырған
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ИДЕЯЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ РЕСУРСТАРЫ

Нарық жағдайын жақсы түсіну және зерттеу үшін, әртүрлі көздерден қаражат 
тарту үшін, елде қандай мемлекеттік бағдарламалар жұмыс істейтіндігін түсіну өте 
маңызды.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік стратегия және бағдарламала-
рының тізімі:
● «Қазақстан-2050» Стратегиясы;
● 2015 - 2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы
● Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары
● 2015 - 2019 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық дамудың мемле-

кеттік бағдарламасы
● Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға ар-

налған мемлекеттік бағдарламасы
● 2018-2022 жылдарға арналған «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарлама-

сы
● Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жыл-

дарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
● Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 

2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
● Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
● «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламасы
● Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті дамытудың 

2011 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасы

Бұл тізімде тек негізгі әлеуметтік бағыттағы бағдарламалар ғана бар. Әрине, 
уақыт өте келе мемлекеттік бағдарламалардың тізімі өзгеріп, кейбір бағдар-
ламалар аяқталып, кейбір бағдарламалар енді ғана жүзеге асырылап жатады. 
Ағымдағы мәліметтерден хабардар болу үшін министрліктердің веб-сайттарына 
мерзімді түрде кіріп тұру ұсынылады, сонда сіз әрдайым қажетті ақпаратты, оның 
ішінде іске асырылып жатқан бағдарламалар туралы ақпарат таба аласыз. Әрбір 
министрлікте және оның құрылымдық бөлімшелерінде «Қазақстанның электрон-
дық үкіметі» бағдарламасы аясында веб-сайттар бар. 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР-
ДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Әлеуметтік мәселелерді тиімді шешу үшін мемлекет коммерциялық емес ұйымдар 
мен мемлекеттік құрылымдардың өзара қарым-қатынас жасауына жағдай жасай-
ды. Өзара қарым-қатынас Қоғамдық кеңестердің, өзара әрекеттестік кеңестерінің, 
ведомствоаралық жұмыс топтарының диалог алаңдарын, сондай-ақ өтініштерді, 
ұсыныстарды, оның ішінде қоғамдық сараптама нәтижелерін берген кезде жүзеге 
асырылады. 
Мемлекет пен ҮЕҰ (Үкіметтік емес ұйымдар) арасындағы серіктестікті қолдау 
тәсілдерін келесі құжаттар анықтайды: Тұрақты даму мақсаттары, «Ұлттық стра-
тегия 2050»,«Рухани Жангыру»,«5 реформа - 100 қадам», Аумақтарды дамыту 
бағдарламалары, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамыту-
дың 2016 - 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы.
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Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, гранттар, сыйақылар және мемлекеттік сатып 
алулар сияқты қаржылық құралдары арқылы бюджеттік қаражат есебінен үкіметтік 
емес ұйымдар жүзеге асыратын әлеуметтік бағдарламалар мен әлеуметтік жоба-
ларға бағытталған мәселелер шешіледі.

Коммерциялық емес ұйымдар да мемлекеттік сатып алуларға қатыса алады, алай-
да, көптеген КЕҰ-ға тендер құнынан 30% мөлшерінде төлем жасау қажет болған-
дықтан, мұндай механизм ыңғайлы емес. Осылайша, қазіргі кезде коммерциялық 
емес ұйымдардың қаржылық тұрақтылығының үш мемлекеттік құралы бар:

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК   
ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗАРА ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Мемлекеттік  
саясатты 
қалыптастыру 
- Қоғамдық Кеңестер;
- Өзара әрекеттесу бойша кеңестер;
- Ведомствоаралық жұмыс топтары;
- Өтініштерді, ұсыныстарды, соның ішінде 
  ұсыну қоғамдық сараптама нәтижелері 
  бойынша

ҮЕҰ қызметін 
асыруындағы 
әріптестік
- Мемлекеттік әлеумттік тапсырыс;
- Мемлекеттік гранттар;
- Мемлекеттік премиялар;
- Мемлекеттік сатып алу

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ПРЕМИЯЛАР

ГРАНТТЫҚ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ТАПСЫРЫС

МАҢЫЗДЫ! Мемлекеттік қаржыландыруды алу үшін ҮЕҰ деректер базасына (www.
infonpo.kz) тіркелу қажет. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурсқа 
қатысу үшін мемлекеттік сатып алу порталына да тіркелу қажет www. goszakup.
gov.kz.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс дегеніміз үкіметтік емес 
ұйымдар бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыратын әлеу-
меттік саладағы мәселелерді шешуге бағытталған әлеуметтік 
бағдарламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыру нысаны. 
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысына тапсырыс берушілер - 
республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың 
әкімшілері.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ТАПСЫРЫС
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Мемлекеттік гранттар дегеніміз 2016 жылдан бастап коммер-
циялық емес ұйымдар мемлекеттен әлеуметтік жобаларды жү-
зеге асыру үшін гранттар ала алады. Грантты қаржыландыру 
операторы - Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы (АБҚО) 
http://cisc.kz.  
Гранттардың тақырыптары Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік саясатының басымдықтары, Қазақстан Республикасы-
ның стратегиялық және бағдарламалық құжаттары, Қазақстан 

Республикасы Президентінің жолдаулары, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен 
үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстары негізінде құрылады. Гранттарды қаржы-
ландыруға шығындар ұйымдарды дамытуға арналған гранттар сомасының 10% -на 
дейін қамтуы мүмкін.

ҮЕҰ-ға берілетін мемлекеттік наградалар - 2016 жылдан 
бастап коммерциялық емес ұйымдар өз ұйымдарын және/неме-
се серіктес ұйымдарды әлеуметтік мәселелерді шешуге қосқан 
үлесі үшін  атты мемлекеттік наградаларға ұсына алады. 

Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасының Қоры

010018, Астана қаласы, Ә.Бокейхан көшесі 1, «Назарбаев 
орталығы» 
Қабылдау тел. +7 (7172) 70 83 04
e-mail: Astana_fond@fpp.kz
http://presidentfoundation.kz/
Жаңа жобалар бойынша ұсыныстар қабылданатын орын-
дар: Жоба кеңсесі: +7 7172 70 82 92, +7 7172 70 83 18
Жұмыс телефоны: тел. +7 7172 70 83 09
Гранттар мен стипендиялар мәселелері бойынша Қордың 
Алматыдағы өкілдігіне хабарласыңыз:
Ғылыми жобалар: +7 7272 20 92 24
Шығармашылық жобалар: +7 7272 20 92 14
Әлеуметтік жобалар: +7 7272 20 92 17 

Орталық Азияның Еуразия Қоры 
(ОАЕҚ)
http://www.ef-ca.kz/
ОАЕҚ - бұл аймақта 2005 жылы құрылған, азаматтық 
белсенділікті арттыруға, Алматыда, Бішкекте, Ошта 
және Душанбеде кеңселері бар жеке кәсіпкерлік-
ті, білім беруді және Орталық Азиядағы мемлекеттік 
басқаруды дамытуға бағытталған қоғамдық ұйым.

«Coca-Cola Белестерi» жобасы 
http://www.ccb.kz/

«Coca-Cola Белестерi» жобасы бизнес-тренингтерге 
қатысуға, қаржылық білім мен дағдыларды қалып-
тастыруға,пікірлестер мен кураторлардан кеңестер 
алуға, мүмкіндік беру,сондай-ақ алғашқы қаржылық 
қолдау  арқылы бүкіл Қазақстан бойынша әйелдерді 
бизнеске тартуға бағытталған жоба. 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ПРЕМИЯЛАР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

ГРАНТТЫҚ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
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«Сорос Қазақстан» қоры
https://www.soros.kz

Сорос-Қазақстан Қоры (СҚҚ) - бұл Қазақстанда ашық 
қоғам құндылықтарын насихаттау мақсатында 1995 
жылы Ашық қоғам институты (OSI) құрған қазақстан-
дық үкіметтік емес қайырымдылық ұйымы.
СҚҚ Қазақстанда жұмыс істей бастағаннан беріАИТВ 
(адамның иммун тапшылығы вирусы)/ЖИТС (жұқты-
рылған иммун тапшылығының синдромы) аурулары-
ныңалдын-алу саласындағы жобалар, шетелде оқуға 
арналған стипендиялық бағдарламалар, пікірта-
ластарға арналған білім беру бағдарламалары, сыни 
ойлау, мәдениет пен өнерді қолдау бағдарламасы си-
яқты көптеген бағдарламалар үшін 90 миллион дол-
лардан астам гранттық қаражат бөлген.

Фридрих Эберт қоры (Германия) 
(ФЭҚ/FES)
http://www.fes-centralasia.org
Фридрих Эберт атындағы қор - әлеуметтік демократия 
құндылықтарын басшылыққа алған немістің тәуелсіз 
үкіметтік емес ұйымы. Ол 1925 жылы Германияның 
алғашқы президенті Фридрих Эберттің саяси өсиетіне 
сәйкес құрылды. Қазақстанда ФЭҚ 20 жылдан астам 
уақыт жұмыс істейді.

ЖОБАҒА АНЫҚТАМА БЕРУ

« Жобаның» бірнеше анықтамалары бар. Мысалы, Жобаларды Басқару Институ-
тының (PMI) стандартына сəйкес жоба - бұл бірегей өнімдерді, қызметтерді немесе 
нəтижелерді құруға бағытталған уақытша кəсіпорын. Кілт сөз «уақытша», яғни, 
жобаның басы жəне соңы болады. Қандай анықтаманы негізге алсаңыз да, болып 
жатқан оқиғаның дəл жоба екенін анықтайтын нақты белгілері бар.

Жоба жұмысының басты ерекешлігі –бұрын-соңды қол жеткізіп көрмеген 
өнімді алу (немесе жетістікке жету)!!!

Жобалар əртүрлі жəне жан-жақты болуы мүмкін. Дегенмен, олардың барлығының 
келесі ортақ сипаттары болады:

бір реттік — барлық жобалар бір жолғы құбылыс болып табылады. Олар келеді 
жəне кетеді, пайда болады жəне соңынан нақты нəтижелер қалдырып жоғалады, 
біздің күнделікті міндеттеріміз бен қызметтерімізден айтарлықтай айырмашылығы 
болады;

бірегейлігі — бірдей екі жоба болмайды. Олардың əрқайсысы, өздерінің нəтиже-
леріне қарамастан, тек өзіне ғана тəн, өзінде ғана бар қайталанбас сипаты болады.

инновациялық — жобаны іске асыру процесінде əрдайым жаңа нəрсе құры
лады. Өзгерістер үлкен немесе кішкентай болуы мүмкін;

нәтижелілік - барлық жобалар белгілі бір нәтижелерге жетеді. Бұл жаңа үй, теріл-
ген кітабы, жаңартылған компанияның құрылымы, сайлаудағы жеңіс болуы мүмкін. 
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ЖОБАҒА АНЫҚТАМА БЕРУ

« Жобаның» бірнеше анықтамалары бар. Мысалы, Жобаларды Басқару Институ-
тының (PMI) стандартына сəйкес жоба - бұл бірегей өнімдерді, қызметтерді немесе 
нəтижелерді құруға бағытталған уақытша кəсіпорын. Кілт сөз «уақытша», яғни, 
жобаның басы жəне соңы болады. Қандай анықтаманы негізге алсаңыз да, болып 
жатқан оқиғаның дəл жоба екенін анықтайтын нақты белгілері бар.

МЕРЗІМІ

НƏТИЖЕ

РЕСУРС-
ТАР

Бизнес жобалар Қоғамдық пайдалы 
(әлеуметтік) жобалар

Жобалардың өмірдегі 
үлгілері 

Жаңа бизнес ашу Ормандарда өрт сөндіру Тіл үйрену

ЖК, ЖШС тіркеу
Интернационалист-жауынгер-

лерге арналған ескерткішті 
қайта құру

Ұй немесе жұмыс іздеу

Журнал құрастыру
Ұлы Отан соғысына қатысушы-

лардың ұмытылған жерлеу 
орындарын анықтау

Ұй салу

Жарнама компания-
сын шығару

Мүмкіндігі шектеулі балаларға 
концерт ұйымдастыру Көшу

Мысалдар

БИЗНЕС-ЖОСПАР және/немесе ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫ 

Жобаға инвестиция салудың негізгі экономикалық басымдылықтарын не-
гіздейтін құжат.

Жобаны сауатты және тиімді басқаруға арналған құрал.

Мемлекеттік қаржыландруды алу үшін өтімін құрудың негізі.

Идеян іске асыру процесін бақылау тәсілі
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Бизнес жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жобасы не 
үшін қажет?

1. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары идеясы 
бар (жоба немесе сатуға дайын өнім) оны іске асыру үшін өзінің жеке қаржаты 
және идеяны іске асыратын ұжымы бар адам үшін қажет;

2. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары идеясы 
бар, өзінің жеке қаражаты бар, алайда оны іске асыратын ұжымы жоқ адам 
үшін өте қажет;

3. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары идеясы 
бар (жоба немесе сатуға дайын өнім), алайда оны іске асыратын ұжымы да, 
қаржаты да жоқтар үшін өмірлік қажет. 

Бизнес-жоспарды және/немесе әлеуметтік жоба 
жоспарын әзірлеу кезінде нақты бір үлгі жоқ. 
Жобаның басым жақтарын көрсету, оның ерек-
шеліктері ашу, идеяның ерекшелігін көрсету үшін 
жоспардың типтік құрылымын өзгертуге болады. 
Бизнес-жоспар мен әлеуметтік жоба жоспарының 
құрылымы бір-бірінен айрықша болғанына қа-
рамастан, олардың мазмұны жағынан көп ұқсас 
жақтары бар. Мысалы, бизнес жоспар да және 
әлеуметтік жоба жоспарының да маркетингтік 
мәліметтері, жобаларды іске асыру жоспарлары, 
жобаның табыстылық және қауіп-қатер көрсет-
кіштері, сондай-ақ әрине жобалардың құны бо-
луы керек. Бизнес жоспардың акценті қандай ке-
зеңде қанша табыс табуға, ал әлеуметтік жоба 
акценті мәселені шешуге және мақсатты топтың 
игілігін алуға жасалынуы қажет.

Жоспар қарапайым тілмен, кез-келген оқырманға, тіпті балаға да түсінікті болуы 
керек. 

БИЗНЕС ЖОСПАРДЫҢ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Бизнес план План социального проекта 
1. Титул парағы
2. Тақырып
3. Құпия сақтау туралы меморандум
4. Түйіндеме
5. Кәсіпорын мен саланың сипаты
6. Өнімді (қызметті) сипаттау
7. Маркетинг және өнімді сату
8. Өндірістік жоспар 
9. Ұйымдастыру жоспары
10. Қаржылық жоспар: тиімділіктің ин-
тегралды көрсеткіштері
11. Қауіптер мен кепілдіктер
12. Қосымшалар

Өтінім беруші туралы ақпарат
Мәселені сипаттау
Жобаның мақсаты мен міндеттері
Күтілетін нәтижелер
Жобаның жұмыс жоспары
Жобаның серіктестері, 
қызмет алушылар
Жобаның тұрақтылығы
Жобаның қауіптері
Жобаның мониторингі және бағалау
Бюджет
Қосымшалар
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БИЗНЕС ЖОСПАР ҮЛГІСІ 
Бал және бал балауыз өндіру

Тауар:
Бал, ара балауызы

 

БИЗНЕС-ЖОСПАР

МАРКЕТИНГ ӨНДІРІСІ ҚАРЖЫ

Өткізу нарығы:
 Көтерме сатып алушылар 

(оның ішінде дəріханалардың 
коммерциялық ұйымдары, 

балабақшалар, 
мектептер, пансионаттар жəне т. б.), 
бөлшек сатып алушылар, жергілікті 

омарташылар одақтары; 
мамандандырылған 

Маркетинг жоспары: 
Кəсіпорында өндірісті ұйымдастыруды 
мынадай қағидаттарды ескере отырып 

жүзеге асыру болжанады:
1. Өнімнің бəсекеге қабілеттілігінің 

тұрақты мониторингі;
2. Сұранысты қалыптастыру, 
имидж қалыптастыру жəне 
тұрақты клиенттерді бекіту 

жөніндегі шаралар кешенін пайдалану. 
Маркетингтік стратегия өнімді өткізуді 

ұйымдастыру болып табылады. 

Өндіріс жоспары
 

п/п Көрсеткіштің атауы  Айына, теңге  Жылына, теңге  

Кірістер: 
1 Өнімді  сатудан түскен түсім  2  386  800  28  641  600  

Переменные расходы:
 

2
 

Өнімнің
 

өндірістік өзіндік құны
 

1
 

037
 

010
 

12
 

444
 

120
 

3
 

Салықтар (сатудан 3% )
 

71
 

604
 

859
 

248
 

 
Жиыны

 
1

 
108

 
614

 
13

 
303

 
368

 

 
Тұрақты шығындар:

   4

 
Үй-жайды жалға алу

 
80

 
600

 
967 200

 5

 

Жарнама

 

29

 

100

 

349

 

200

 6

 

Көлік шығындары

 

70

 

000

 

840

 

000

 

 

Жиыны

 

179

 

700

 

2

 

156

 

400

 7

 

Пайда

 

1

 

098

 

486

 

13

 

181

 

832

 8

 

Сату рентабельділігі (пайда 
нормасы)

 

46,02%

 

46,02%

 
9

 

Шығынсыздық нүктесі (сату 
бойынша)

390

 

454

 

4

 

685 445

 

 

Көрсеткіші Мəні 

Ара ұяларының саны
 

60
 

Өнімнің шығуы (жылына бір 
отбасынан), кг 
Бал 36,0 
Ара балауызы 1,3 
Жалпы жинау, жылына кг

 
Бал

 
2 160

 
Ара балауызы

 
75

 

Қаржы жоспары:

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ
Мәселенің сипаттамасы: Қазақстанда маммографиялық скрининг 2008 жылдан 
бастап енгізілген. Алайда, өткен жылдан бастап скрининг еуропалық стандарт-
тардың талаптарына сай болды. Алайда, бастапқы медициналық-әлеуметтік көмек 
(БМӘК) мекемелерінде әлі де маммологиялық орталықтар мен жабдықтар жетіспей-
ді. Медициналық персонал тиелген жұмысымен мүлде үлгереді сапалы әрекет ету-
ге, барлық туындайтын жағдайлары мен мәселелері. 
Әйелдердің өздері бұл мәселеге көңіл бөлмейді, Қазақстанның әрбір 2-ші тұрғыны 
өз еркі бойынша тексеруден өту туралы ешқашан ойланбады. Ресми статистикаға 
сәйкес, біздің елімізде СБО (сүт безінің обыры) азап шегетін әйелдердің 42% - ы 
дәрігерге аурудың соңғы сатысында ғана жүгінеді. 
Осыған байланысты ерте анықтау мақсатында СБО алдын алуға бағытталған бірқа-
тар жүйелі іс-шаралар өткізу қажеттілігі айқын.

Мақсаты: Әйелдердің сүт безі обырынан өлім-жітім деңгейін төмендетуге қол жет-
кізу және емделіп жатқан немесе одан өткен әйелдердің өмір сүру сапасын арттыру.

Міндеттер: 
• Алматы қаласының маммологиялық қызметтер желісін 2 жыл ішінде ұлғайту
• Алматы қаласының маммолог мамандары мен әлеуметтік қызметкерлерін даярлау 
және қайта даярлау бағдарламаларын (3) жетілдіру және енгізу
• Ел халқын тұрақты негізде СБО алдын алу қажеттілігі туралы тұрақты және сапа-
лы ақпаратпен қамтамасыз ету.
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Күтілетін нәтижелер:

• Алматы қаласының 12 мемлекеттік емханасында маммологиялық қызметтер 
құрылып, жұмыс істейді;

• Алматы қаласының маммолог мамандары мен әлеуметтік қызметкерлерді даяр-
лау және қайта даярлау бағдарламалары жетілдіріліп, енгізілуде;

• СБО алдын алу бойынша нормативтік-құқықтық база жетілдірілді;
•  БМӘҚ деңгейінде СБО ерте анықтаудың 50%; 
• Алматы қаласында СБО ауруының асқынған жағдайларының саны 20%-ға аза-

йды;
• СБО қайтыс болған әйелдер саны 15% - ға төмендеді;
• Отбасының 80% - ы БМӘК деңгейінде СБО алдын алу бойынша Медициналық 

қызметтердің базалық пакетіне қол жеткізе алады;
• Емделудегі әйелдердің 60% мемлекеттік бюджет есебінен психолог және әлеу-

меттік қызметкер қызметтерін алады.

ЖОБАНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

Іс-шара Мерзімі Күтілетін нəтиже Жауапты 

Жобалау қызметі 

Моммологиялық 
қызметтің (МҚ) 
тұжырымдамасын 
əзірлеу, сарапшыларды 
тарту, Денсаулық 
сақтау басқармасымен 
(ДСБ) келісу 

1-3 ай ДСБ Алматы қаласының 
БМƏК базасында 
мамологиялық қызмет 
тұжырымдамасы 
əзірленді жəне 
келісілді

 

Жоба 
менеджері 

Маммологтарды 
даярлау жəне қайта 
даярлау бағдарламасын 
жетілдіру 

2-4 ай Даярлау жəне қайта 
даярлау бағдарламасы 
маммологов 
жаңартылды қамтиды 
өзекті тренингтер 

 

Ұйымдастырушылық даму 

Жобаны іске асыру 
үшін техникалық 
базаны дайындау 

1 ай Жобалық кеңсе 5 
компьютермен, 
копирмен, 
жабдықтармен 
жабдықталған 

Жоба 
менеджері 

Жобалық команда 
құру

 1 -2 ай Жобаның негізгі 
қызметкерлері 
жалданып, сарапшылар 
тізімі жасалды 

Жоба 
менеджері, 
жоба 
бухгалтері 

  

Білім беру 
бағдарламала
рының 
үйлестірушісі

сарапшыларды
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ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК 

2Томпсон, Дж.Л., «Әлеуметтік кәсіпкерлік әлемі», Мемлекеттік сала басқармасының халықаралық журналы, 15 (4/5), 2002, p.413

Әлеуметтік кәсіпкерлік — әлеуметтік, мәдени немесе экологиялық мәселелердің 
инновациялық шешімін әзірлеуге, қаржыландыруға және енгізуге арналған биз-
нес-әдістерді қолдану. Әлеуметтік кәсіпкерлікпен1 кез-келген айналыса алады.

Егер, әдеттегі кәсіпкер өз қызметінің жетістігін кіріске, табысқа (сату көлемі) неме-
се акцияның құнына қарай бағалайтын болса, ал әлеуметтік кәсіпкер үшін жетістік-
тің ең басты өлшемшарттары «әлеуметтік қайтарым»3  болып табылады. Табыс та 
назардан тыс қалмайды, алайда бұл жерде мақсат тұрғысынан емес, ұйымның әле-
уметтік және мәдени мақсаттарына қол жеткізудегі әрі қарай қозғалу құралы ретін-
де қабылданады.

Сіз қандай 
ƏЛЕУМЕТТІК 
ҚҰНДЫЛЫҚ-

ТАРДЫ 
жасайсыз?

Сіздің 
БИЗНЕС 

МОДЕЛІҢІЗ 
қандай?

Оны қалай 
ӨЛШЕУГЕ 

болады?

ТҰРАҚ-
ТЫЛЫҚТЫ 

қалай 
қамтамасыз 

етуге болады? 

ƏЛЕУМЕТТІК 
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ 

ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

Əлеуметтік ықпал(нақтырақ айтқанда, 
əлеуметтік мəселені шешуге немесе 
жеңілдетуге бағытталуы)

Өзін-өзі ақтауы жəне тұрақтылығы 
(сырттан түсетін тұрақты қаржыландыруға 
тəуелді емес)

Таратылуы(əлеуметтік кəсіпорын қызметінің 
көлемін ұлғайту жəне əлеуметтік ықпалды 
кеңейту мақсатында тəжірибені (модельді) 
тарату

Өзін-өзі ақтауы жəне қаржылық 
тұрақтылығы (сырттан түсетін тұрақты 
қаржыландыруға тəуелді емес).
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕ-
СТІК ТУРАЛЫ2

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) – бұл Мемлекет пен Бизнестің серік-
тестігі, халықаралық практикада әдетте ағылшын тілінің Public-Private Partnership 
(PPP) терминімен белгіленеді.  Әлемнің барлық өңірлерінде МЖӘ көптеген фор-
маларының қарқынды дамуы, оның экономиканың алуан түрлі салаларында кең 
таралуы – заманауи аралас экономикаға тән сипат ретінде мемлекет пен бизнестің 
формасы деп қарастыруға болады. МЖӘ ең алдымен әлеуметтік немесе қоғамдық 
маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған.
МЖӘ – бұл мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес пен жекеше 
әріптес арасындағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңында айқындалған белгілерге сәйкес келетін ынтымақтастық ны-
саны. 
ҚР Бюджет кодексіне, «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Ре-
спубликасының Заңына сәйкес  – МЖӘ жобалары мемлекеттік инвестициялық 
жобаларға жатады, МЖӘ жобаларына қойылатын талаптар дәстүрлі инвестици-
ялық жобаларға ұқсас (маркетинг, инвестицияларды қайтару, өтелімділік, кепіл-
діктер мен қауіптер).

МЖӘ БЕЛГІЛЕРІ

МЖӘ келісімін 
жасау

Мемлекеттік және 
жекешелік әріптестіктің 

бірлесе қатысуы

МЖӘ жобасын ұзақ 
мерзімді іске асыру 

(3 жылдан 30 жылға дейін)

Мемлекеттік және 
жекешелік әріптестіктің 
ресурстарын біріктіру

МЖӘ қатысушылары

Мемлекеттік әріптес 
(министрлік немесе облыс 

әкімдіктері, сондай-ақ мемлекеттік 
компаниялар, мысалы, СПК)

Жекешелік әріптес – жеке 
кәсіпкер, қарапайым серіктестік, 

компания және компания 
консорциумы формасында 
(2 немесе одан көп заңды 

тұлғалардың бірігуі). 

!!! МЖӘ саласындағы заңнама мемлекет тарапынан да, сондай-ақ 
жекешелік сектор тарапынан да бірнеше қатысушының қатысуына рұқсат 
етеді. Сонымен қатар, МЖӘ жобаларына қаржы институттары да қатыса 
алады (мысалы, ДАМУ қоры, немесе  КазАгро компаниясының еншілес 

компаниялары), немесе ҚТЖ, КЕГОК және т.б. сияқты салалардың 
операторлары. 

2«Ауылдық әйелдерді жұмыспен қамтуды қолдау үшін мемлекеттік жеке меншік әріптестіктің қолданыстағы ауылдық нысандарының белсенділік деңгейі 
бойынша талдамалық анықтама», Тілеубаев А. Е., 2018 ж. «КАМЕДА» ҚҚ тапсырысы бойынша
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Жекешелік әріптесті 
анықтау тәсілдері

!!! Құжаттарды дайындауды тек 
мемлекеттік әріптес іске асырады

!!! Құжаттарды дайындауды тек 
жекешелік әріптес іске асырады

- Байқау (екі кезеңнен тұратын 
процедурасыз және 
процерурасымен, жеңілдетілген 
процедуралармен (типтік жобалар 
үшін, мысалы, балабақша, мектеп, 
дәрігерлік амбулатория)
- Жабық байқау (ҚР Үкіметінің 
жеке қаулысымен стратегиялық деп 
анықталған нысандар үшін)

Тікелей келіссөздер немесе 
жеке бастамалар, меншік 
құқықтарының болуына негізделіп 
(жекеменшік мүлік немесе ұзақ 
мерзімге жалға алынған мүлік), 
немесе  айрықша интеллектуалдық 
құқықтардың болуына негізінде, 
мысалы, авторлық құқық немесе 
патент, немесе айрықша 
құқықтарды беру туралы лецензия

МЖӘ нысандары

- Мүлік (құрылғы, жылжымалы мүлік, 
зертханалар), 

- Мүліктік кешен (ғимарат немесе 
құрылыс), олар жобалауды, құруды, 
реконструкцияны, модернизацияны 
және эксплуатацияны қажет етеді 

(МЖӘ инвестициялық жобаларынан 
басқа барлық жобалары 

постинвестициялық кезеңдері бар, 
мысалы, сервистік қызмет көрсету)

C
МЖӘ жобасын іске асыру барысында 

енгізілетін жұмыстар, қызметтер, 
инновациялар (МЖӘ сервистік 
келісім-шарттары талаптары 

бойынша, немесе мемлекеттік 
мүлікті сенімді басқару аясында)

Институционалдық МЖӘ Келісім-шарттық МЖӘ

МЖӘ іске асыру тәсілдері

Бірлеске кәсіпорындар, 
оның ішінде СПК қатысуымен

Басқа барлық тәсілдер, мысалы, 
МЖӘ лизингтік келісім-шарттары, 
МЖӘ сервистік келісім-шарттары, 

концессия, мемлекеттік мүлікті 
сенімді басқару, МЖӘ белгілеріне 
сәйкес келетін жалға алу немесе 

басқа жобалар

МЖӘ жобасын іске асырудың 2 тәсілі

1 2
Қандай да бір әлеуметтік 
нысанды (балабақша, 
медпункт, ветеринарлық 
станциялар) салуға болатын 
жеке меншігінде қандай да 
бір орынның, ғимараттың 
болуы

Интеллектуалды меншіктің қандай 
да бір нысанына айырықша 
интеллектуалды құқықтың болуы 
(авторлық құқық, патент, лицензия 
және т.б.), мысалы, әлеуметтік-
маңызы бар тауарлар тізіміне енген 
азық-түлікті өсіру немесе өндіру/қайта 
өңдеудің ерекше технологиясы


