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КІРІСПЕ 

 

Бұл есепті Азаматтық бастамаларды қолдау орталығымен 2019 жылғы 

31 мамырдағы № 80 гранттық келісімді орындау барысында Қоғамның 

дамуын ақпараттық қолдаудың жеке қоры дайындаған және  азаматтық қоғам 

және ҮЕҰ, азаматтар тартылған әлеуметтік бағдарламалар саласындағы 

халықаралық тәжірибеге шолу болып табылады. 

Қор София университетінің профессоры, PhD докторы Красен 

Станчевке және тәуелсіз сарапшы Д. Орловқа осы шолуды дайындауға 

қосқан үлесі үшін алғыс білдіреді. 

Шолудың мақсаты - осы процеске қатысушы барлық тараптарды 

мониторинг және бағалау (N&O) қалай жоспарлау,  ресурстарды (соның 

ішінде адам) жұмылдыру, бағдарламаларды және жобаларды жүзеге асыру, 

олардың орындалуын бақылау және әлеуметтік-экономикалық даму 

саласындағы бағдарламалар мен жобалардың нәтижелерін бағалау 

тәжірибесімен таныстыру.  

Екінші мақсат - бұл тәжірибені мүмкіндігінше бағдарламалардың өзін 

де, азаматтық қоғамды да әзірлеу процесінде ұсыну. Үшіншіден, процесс 

дамып келе жатқандықтан, бұл есеп оларды қолданатын адамдар тұрғысынан 

әлеуметтік бағдарламалар тәжірибесінің эволюциясының егжей-

тегжейлерімен әрі қарай танысуға жеткілікті көздерді ұсынады. 

Біз «H & O» аббревиатурасын әдейі қолданамыз: ол судың химиялық 

формуласына ұқсайды. Осы процесті сипаттайтын тұжырымдамалардың 

қысқартылған формасы өте әртүрлі болуы мүмкін ... Біз бұл процестің 

маңыздылығын атап өткіміз келеді. 

Көзқарас  және ұсыну логикасы 

Көптеген себептерге байланысты даму бағдарламаларын «бай елдерден» 

салық төлеушілер қаржыландыратын үкіметтік бастамалар ретінде қабылдау 

әдеттегі болып табылады, мұнда кейбір аспектілер мен сатыларда осы екі 

елдің де, пайда алушы елдердің де азаматтық құрылымдары 

байланыстырылған. Осы тұрғыдан алғанда, ерте ме, кеш пе, олар «сыртқы 

көмек - бұл бай елдердегі кедей адамдардан кедей елдердегі бай адамдарға 

ақша аудару» екенін түсінеді. Голландияның сыртқы істер министрі осы 

есепте тәжірибесі зерделенген елдердің бірі - сыртқы көмек туралы алғаш рет 

осылай деді. Бұл 1969 жылы болды; Бұл мәлімдеменің себебі - шетелдік 

көмек көрсетудегі сыбайлас жемқорлық фактісінің мойындалуы, ол кейіннен 

мемлекеттік органдар арқылы кейде көмек қажеттіліктері мен әсерін 

ескерусіз ұсынылған. 

Есеп берудің тәсілі - әлеуметтік бағдарламалардың практикасын 

олардың тарихи контекстінде, экономикалық логика мен практиканы 

дамытудың қазіргі тенденцияларын ескере отырып ұсыну. 

 

 Шын мәнінде, өзара көмек - бұл қарым-қатынастардың қандай 

мәдениетін ескермесек те, адами қатынастардың сипаты. Дамыту 

бағдарламаларының заманауи тәжірибесінің дамуы ХХ ғасырдың басты 
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оқиғаларымен байланысты. Қазіргі кезде көп кездесетін нәрсенің көп бөлігі 

бірінші немесе екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемнің бөлінуіне 

байланысты. Мәселен, азаматтарды паспорттау Бірінші дүниежүзілік 

соғыстан кейін қозғалу еркіндігін қалпына келтіруге бағытталған уақытша 

шара ретінде қабылданды. Шетелдік көмек Ұлттар лигасы, содан кейін БҰҰ 

шақырылған кезде де шамамен солай қабылданды. 

Бұл тарихи контекст баяндаманың басында келтірілген. Соғыстан 

кейінгі жылдарда олар әлемнің көптеген елдері соғыс арқылы жойылған 

немесе әл-ауқатының дамуының төменгі сатысында тұрған жағдайда өмір 

сүре алмайтындығын түсінді. 

Содан кейін біз халықаралық ұйымдардың процедураларын түсіндіруге 

көшеміз - алдымен ЭЫДҰ, содан кейін БҰҰ және ірі халықаралық ұйымдар. 

Жеке елдердің тәжірибесіне шолу жасамас бұрын, біз Дүниежүзілік 

экономикалық форумда (ДЭФ) азаматтық қоғамның даму тенденцияларына 

талдау жасаймыз. 

Қоғамдық даму бағдарламаларын жүзеге асыру және көмек көрсету 

тәжірибесінен АҚШ, Ұлыбритания және Нидерландтың озық тәжірибелері, 

сондай-ақ Эстония мен Польшадағы бағдарламалардың ерекшеліктері 

келтірілген. Бұл соңғы екі ел екі түрлі тәсілдердің мысалын келтіреді, 

олардың ішінде Польша «Донор елдер» тобына кірген  алғашқы өтпелі ел 

болып табылады.  

Презентация барысында Ж & Ж ұғымдарының анықтамалары 

келтірілген. Біз «әлеуметтік бағдарламалар» және «даму бағдарламалары» 

ұғымдарын өзара алмастыратын  ұғымдар ретінде қолданамыз. Баяндаманың 

соңында, мәтінге түсініктемелерде H&O тәжірибесін әрі қарай зерттеу үшін 

көптеген ақпарат көздерін таба аласыз. 
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1. МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАРДЫҢ ӘСЕРІН 

БАҒАЛАУДАҒЫ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕ 

ШОЛУ 

 

Тиімді және жетілдірілген бағалау әдістемесін құру үшін жобалар мен 

бағдарламаларды бағалаудың халықаралық тәжірибесін ескеру қажет. 

БҰҰДБ немесе ЮСАИД сияқты халықаралық ұйымдар түрлі салалар 

мен елдердегі жобаларға үлкен қаражат жұмсайды. Әрине, бұл қаражаттың 

қаншалықты тиімді жұмсалғанын түсіну үшін жобалардың тиімділігін 

бағалаудың жетілдірілген әдістемесі қажет. Сондықтан халықаралық 

ұйымдар жобаның тиімділігін неғұрлым дәл бағалайтын және бағалау 

саласында алдыңғы қатарлы әдіснамаларды әзірледі. Бұл әдістер бағалауға 

инновациялық тәсілдерді қамтиды, жобалар мен бағдарламаларды сапалы 

бағалауды жасауға, сонымен қатар болашақ бағдарламалар мен жобаларды 

құруға арналған сабақтарды білуге мүмкіндік береді. 

Әрине, әр ұйымның өзіндік бағалау әдістемесі бар, ол озық 

тәжірибелерге ғана емес, сонымен қатар ұйымның ішкі саясатына да 

негізделген және оның ерекше ерекшеліктерін көрсетеді. Донорлық жобалар 

мен бағдарламаларды іске асырудағы ең ірі және дамыған ұйымдар БҰҰДБ 

және ЮСАИД болып табылады. Бұл ұйымдар дамыған құрылымға ие және 

олардың бағдарламалары жүзеге асырылатын көптеген салаларға ие. Осының 

арқасында олар бағалаудың ең жан-жақты және сыйымды әдістерін құрды. 

Халықаралық тәжірибені шолуда осы ұйымдардың тәжірибесі, бағалау 

жүргізу мысалдары, сондай-ақ белгілі бір елде озық бағалау 

технологияларын енгізу мысалдары қарастырылады. Бұл Қазақстанда жоба 

және бағдарламаларды бағалау саласындағы барлық алдыңғы қатарлы 

талаптарға жауап беретін бағалау әдістемесін құруға көмектеседі. 

Біз бұл бөлімді әр ұйымның бағалау әдістерінің ерекшеліктерінен 

бастаймыз, содан кейін қарастырылған әдістерді біріктіретін тармақтарды 

сипаттаймыз. 

 

 

1.1. БҰҰДБ мониторинг және бағалау әдістемесінің ерекшеліктері 

 

Бұрын БҰҰДБ жоспарлау, бақылау және бағалау әдістері екіге бөлінген. 

Алайда, бұл жүйе төмен тиімділікті көрсетті: жобаның нәтижелерін 

жоспарлау кезінде бір әдісті, қазіргі кездегі бақылауда, басқада, және жобаны 

бағалауда, үшінші әдісті қолданды. Әдістердің үзіндісіне байланысты 

деректер көбінесе бір-бірімен сәйкес келмеді: біреуі жоба басталмай тұрып 

жоспарланды, аяқталған жобаны бағалау мүлде басқасын көрсетті. 

Нәтижесінде жоспарлау, бақылау және бағалау бір-бірімен тығыз 

байланысты болғандықтан, осы әдістерді біріктіру туралы шешім 

қабылданды. БҰҰДБ тәсілі жоспарлау, бақылау және бағалау арасындағы 

ажырамас байланыс болып табылады (төмендегі суретті қараңыз): 
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 1 сурет – БҰҰДБ  

 

Мүдделі тараптарды тарту. 

БҰҰДБ саясаты барлық мүдделі тараптар (үкімет, азаматтық қоғам, 

бенефициарлар) жобаларды жоспарлау, бақылау және бағалау (ЖМБ) жүзеге 

асырылатын елдердің әрқайсысына мүдделі тараптарды тарту болып 

табылады. Бағалау туралы шешім қабылданғаннан кейін барлық мүдделі 

тұлғалар қатысуға шақырылады. Егер мүдделі тараптардың бірі бағалауға 

белсенді қатысуға ниет білдірмесе, оны бағалау процесіне тарту шаралары 

қарастырылған. Бұл тәсіл, біріншіден, алға қойылған мақсаттардың жоғары 

нақтылығына, нәтижесінде нәтижелерге қол жеткізуге және жобаны іске 

асыруға мүдделі тараптардың көбірек қатысуына мүмкіндік береді. 

Осылайша, бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс ұйымдастырылған 

жүйесі жобаны сапалы бағалауға ғана емес, оның тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді! Сонымен қатар, БҰҰДБ әдіснамасында жергілікті мүдделі 

тараптардың мүдделері БҰҰДБ мүдделерінен жоғары екендігі нақты 

көрсетілген. Мүдделі тараптар арасында мүдделер қайшылығы туындаған 

жағдайда әр тараптың пікірін тыңдауға мүмкіндік беретін жан-жақты 

көзқарас ұсынылады. Сонымен қатар, БҰҰДБ жобаларды бағалаудың ұлттық 

жүйесін дамытуға қолдау көрсетеді. Бұл жергілікті сарапшыларды бағалау 

мен конструктивті диалог құруға мүмкіндік туғызуға ықпал етеді. 

• Бөлімнің ұйымдық құрылымы. 

БҰҰДБ - кеңейтілген иерархиялық жүйесі бар жеткілікті дамыған ұйым. 

Бұл ұйымның көптеген бөлімдері бар, олар оны жүзеге асыратын әртүрлі 

бағдарламалармен байланысты. Жобаларды жоспарлауға, бақылауға және 

бағалауға 8 бөлім мен бөлімше қатысады және әр бөлімшеге өз функциясы 

жүктелген. 

• тәуелсіз және орталықтандырылмаған бағалау. 

Б
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Тұжырымда

маны 

анықтау 

Бағалауд

ы басқару 

және оны 

қолдану 

Мүдделі 

тараптар 

қатысуы 

Нәтиже 

картасы 

мен RBM 

шетін 

жоспарлау 

Мониторинг

ті жүзеге 

асыру және 

қолдану 

M&E 

жоспар

лау 
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БҰҰДБ-да бағалаудың екі түрі бар: тәуелсіз және 

орталықтандырылмаған. БҰҰДБ бағалау бюросы орталықтандырылмаған 

бағалау жүргізеді. Иерархиялық құрылымдағы бұл басқару бағдарламаны 

басқаруға тәуелді емес. Бұл бағалау мүмкіндігінше әділ және ашық болуға 

мүмкіндік береді. Ұқсас принцип Қазақстанда мемлекеттік органдардың 

тиімділігін бағалау мысалында жүзеге асырылуда: үкіметтік емес ұйымдар 

бағалауды объективті етеді. 

БҰҰДБ бағдарламалық бөлімшелері орталықтандырылмаған бағалау 

жүргізеді. Олар елдік, аймақтық және ғаламдық бағдарламалар бойынша 

мамандандырылған және бағдарламалық жобалар мен макро нәтижелерді 

бағалауға қатысады, бірақ олар сыртқы кеңесшілерді тарта отырып жасайды. 

Орталықтандырылмаған бағалау келесі қадамдарды қамтиды: 

1. Бағалауды тексеру және бағалауға дайындығы 

Барлық мүдделі тараптар бағалауға дайындығы үшін сұхбаттасады. 

2. Дайындық 

Бағалауды басқару құрылымы, рөлдері мен міндеттері келісіліп, бағалау 

жетекшісі тағайындалады. Ұсынылған БҰҰДБ бағалау жүйесі төмендегі 

суретте көрсетілген: 

 

 
 2 сурет- бағалау жүргізу бойынша БҰҰДБ құрылымы 

 

Сондай-ақ, қажетті құжаттарды дайындау және бағалаушыларды таңдау. 

Бағалау топтарын құруда бағалаушылар мүдделерінің қайшылығын топтарды 

дұрыс ұйымдастыру арқылы жоюға ерекше көңіл бөлінеді. 

3. Бағалау процесін басқару 

Бұл тармақ бағалаушыларға нұсқаулар беруді, оларға қажетті ақпарат 

беруді, бағалаушыларға мүдделі тұлғалардың тізімін, оның ішінде байланыс 

мәліметтерін, кездесулер мен сұхбаттарды қамтамасыз етуді және 

бағалаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қамтиды. Осыдан кейін 

бастапқы бағалау есебі жасалады. 

4. Бағалауды қолдану: Басқарушылық жауап, біліммен бөлісу және 

тарату. 

БҰҰДБ Қоса тапсырыс 

берушілер 

Бағалау бойынша топ Бағалау басшысы 
Ұсыныс беруші топ 

Сапа кепілі 
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Бағалаудың тиімді қолданылуын қамтамасыз ету үшін БҰҰДБ басқару 

іс-қимылының жүйесін құрды. Бағдарлама бөлімшелері бағалауда баяндалған 

негізгі мәселелер мен ұсыныстарға басшылықтың жауаптарын дайындауға 

және кейінгі іс-әрекеттерді, олардың орындалуына жауапты құрылымдарды 

және осы іс-шаралардың аяқталған күнін анықтауға жауап береді. 

Тәуелсіз және орталықтандырылмаған бағалау бірін-бірі толықтырады 

және нығайтады. Осы екі бағалау категориясы әр жоба мен бағдарлама 

туралы толық ақпарат береді. 

• Жобаларды және макро нәтижелерді бағалау 

Жобаны бағалауды БҰҰДБ жобаның тиімділігін анықтау үшін 

жүргізеді. Жеке жобаларды бағалау негізінде макро нәтижелер бағаланады, 

атап айтқанда ұйымның елдің немесе аймақтың дамуына қосқан үлесі. 

• Тақырыптық бағалау 

Сонымен қатар, бағдарлама бөлімшелерінің аға басшылығымен 

басталған тақырыптық бағалаулар да бар. Тақырыптық бағалау жоба мен 

макро нәтижелерді бағалауға қосымша ретінде жүзеге асырылады және 

белгілі бір тақырыпқа бағытталған. 

• Бағаларды уақыт бойынша бөлу 

БҰҰДБ-да оларды жүзеге асыру мерзімдері бойынша келесі бағалаулар 

бар: алдын-ала, аралық, қорытынды және іс-әрекеттен кейінгі бағалау. 

Алдын ала бағалау - бұл жаңа саясат, бағдарлама немесе стратегия 

түріндегі жаңа бастама мен қолдау қызметінің ықтимал салдарын ертерек 

талдау. Мұндай бағалау бастамадан бұрын жүргізіледі. 

Аралық бағалау әдетте формативті болып табылады, өйткені ол 

бастаманың ортасында жүзеге асырылады. Қалыптастырушы бағалау іс-

әрекеттің сапасын жақсартуға арналған және әдетте жоба немесе бағдарлама 

барысында жүзеге асырылады. 

Қорытынды немесе қорытынды бағалау, әдетте, жобаның немесе 

бағдарламаның соңына дейін жүзеге асырылатындықтан, жиынтық ақпарат 

беруге қызмет етеді. Қорытынды бағалау бастаманың соңында (немесе осы 

бастаманың белгілі бір кезеңінде) болжанған макро нәтижелерге қол жеткізу 

дәрежесін анықтау үшін өткізіледі. Бағдарламаның мәні туралы ақпарат 

беруге арналған. 

Постфактум бағалау - бұл бастаманы іске асырғаннан кейінгі жиынтық 

бағалау түрі; ол әдетте қызмет аяқталғаннан кейін 2 жыл немесе одан да көп 

уақыт аралығында жүзеге асырылады. Оның міндеті - бастаманың (жобаның 

немесе бағдарламаның) сәттілік деңгейін мақсаттарына сәйкес зерттеу, 

нәтижелердің тұрақтылығы мен әсер ету дәрежесін анықтау, сондай-ақ 

болашақта ұқсас бастамаларды іске асыру туралы тиісті қорытынды жасау. 

Бірлескен бағалау 

Кейбір жағдайларда жобаға немесе бағдарламаға бірнеше донор 

тартылған кезде, БҰҰДБ бірлескен бағалау жүргізу мүмкіндігін 

қарастырады. Бұл объективті бағалауға және әртүрлі ұйымдардың 

бағалаушылары арасында тәжірибе алмасуға ықпал етеді. Алайда, бірлескен 

бағалау қажет болған кезде, ал олай болмаған кезде де сызық бар. Біріккен 
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бағалау туралы шешім қабылдаған кезде БҰҰДБ мамандары бірнеше 

сұрақтарға жауап беруді ұсынады: 

1. Бағдарлама бірнеше секторлар мен агенттіктерден тұратын макро 

нәтижелерге бағытталған ба? 

2. Бағдарламаны бірнеше серіктестер қаржыландыра ма? 

3. Тақырып қарама-қайшылықты ма, сондықтан да тепе-теңдікті қажет 

ете ме? 

Оң жауаптар болған жағдайда бірлескен бағалау ұсынылады. Бірлескен 

бағалау серіктестерді анықтайды, олардың қайсысы басты болып табылады. 

Функциялар мен жұмыс көлемі де бөлінеді, қаржыландыру нұсқалары 

таңдалады. Бірлескен бағалаудың қалған бөлігі орталықсыздандырылған 

схема бойынша жүзеге асырылады. 

• Бағалау икемділігі 

Егер белгілі бір елде немесе аймақта әлеуметтік-экономикалық немесе 

саяси жағдайлар кенеттен өзгерсе, бағалау жөніндегі нұсқаулық тез арада 

әрекет етеді: бағалау жоспарларына, индикаторларына және т.б. қажетті 

түзетулер енгізіледі. Немесе, мысалы, егер саяси және әлеуметтік-

экономикалық жағдай топқа сындарлы бағалау жүргізуге мүмкіндік бермесе, 

БҰҰДБ басшылығы жергілікті мүдделі тараптармен бірге жағымды бағалау 

жағдайын күтуді шешуі мүмкін. 

Бағалау нәтижелерін тарату 

БҰҰДБ бағалау нәтижелеріне құрғақ есептер ретінде емес, БҰҰДБ 

басшылығына ғана емес, сонымен қатар мүдделі тараптарға да пайдалы оқу 

материалдары ретінде қарайды. Жоба аяқталды, біз одан көптеген 

сабақтарды үйренуіміз керек: не қол жеткізілді, не қол жеткізілмеді, не 

жақсы жасалды және нені жақсартуға болады. Қандай мәселелер шешілді 

және қайсысы қалды. Бағалау нәтижелері қызықтыруы мүмкін: 

- Үкіметті, өйткені оларда қандай-да бір салада немесе мемлекеттік 

бағдарламаларды жасауда пайдалы болуы мүмкін толық ақпарат бар. 

- басқа донорлық ұйымдарды, белгілі бір елдің даму стратегиясы мен 

бағыттарын таңдауға, сондай-ақ іске асырылған жоба немесе бағдарламада 

кездесетін қателіктер мен проблемаларды болдырмауға. 

Әдістеме бағалау нәтижелерін таратудың практикалық қадамдарын 

сипаттайды. 

1-қадам: мақсатты аудиторияны және олардың ақпараттық 

қажеттіліктерін анықтау. 

2-қадам: мүдделі тараптардың байланыс ақпаратын жинау. 

3-қадам: аудиторияның ақпараттық талаптарына сәйкес келетін 

материалдардың түрлерін анықтау. 

4-қадам: материалды қай тілде құрастырып, аудиториямен байланысу 

керектігін анықтау. 

5-қадам: Танымдық бағалау материалдарын таратудың тиімді 

нысандары мен әдістерін анықтау. 

Қысқаша мазмұны: 
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• БҰҰДБ әдіснамасы жоспарлау, бақылау және бағалаудың кешенді 

тәсілін қамтиды. 

• Әдістеменің БҰҰДБ ұйымдастырушылық ерекшеліктеріне байланысты 

өзіндік сипаттамалары бар. 

• Әдістемеде Қазақстанда бағалау әдістемесін жасау кезінде қолдануға 

болатын көптеген қызықты әдістер бар. 

 

БҰҰДБ «Түркменстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын 

(ЕҚТА) басқару тиімділігін арттыру» жобасын іске асыруды бағалаудың 

қысқаша мысалы: 

 

Жобаның мақсаттары, міндеттері мен нәтижелері. 

Жоба 2010 жылы басталып, 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін 

жасалған. Жоспарланған жұмысты аяқтап, нәтижеге қол жеткізу үшін жоба 

ҒЭҚ (ғаламдық экономикалық қор) мен БҰҰДБ / Братиславадан 2013 

жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін созылуға ресми мақұлдады: 

 

• Түркіменстанның қорғалатын табиғи аумақтарын дамыту 

бағдарламасы жасалды. 

Бағдарлама бағыттары: 

1. қолданыстағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың аумағын 

кеңейту, ұлттық табиғи парктерді, биосфералық қорықтарды, табиғат 

ескерткіштерін ұйымдастыру, табиғат қорғау орындарына ЮНЕСКО-ға 

Бүкіләлемдік мұра мәртебесін беру, экологиялық дәліздер, қорық аймақтарын 

құру және т.б. 

2. орнықты қаржыландырудың балама тетіктерін енгізу; 

3. ЕҚТАДБЖ-н іске асырудың институционалды және жеке әлеуетін 

нығайту, соның ішінде қорғалатын табиғи аумақтарды басқару жоспарларын 

әзірлеу бойынша ұсыныстарды қолдану және т.б. 

4.  ЕҚТАДБЖ дайындау үшін сараптамалық топ жұмыс істеді (2013 

жылғы шілде-желтоқсан); ЕҚТАДБЖ дайындалған, ағылшын тіліне 

аударылған. тіл; ТБМ-нен ескертулер мен ұсыныстар алынды; ЕҚТАДБЖ  

толықтырылды, қайта қаралды және БҰҰДБ-ға ұсынылды (12.12.2013 ж.); 

5. Нәтижесінде, ЕҚТАДБЖ  көлемі 175 парақты құрайды, оның ішінде 

34 қолданбалы және 22 қорғалатын табиғи аумақтар үшін ГАЖ картасы, 

оның ішінде Дүниежүзілік табиғи мұра объектілері, ұлттық табиғи парктер, 

биосфералық қорықтар, сондай-ақ қорғалатын табиғи экожүйелер карталары 

бар; 

 

ҰТС  Сумбар  құрылды (техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) 

дайындау, басқару жоспарын құру, даму жоспары -ақпараттық өнімдер, кіру 

орталығын құру және оның жабдықтары, ҰТС Сумбар үшін бастапқы 

инвестициялар) 
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1. Сумбар ҰТС техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау үшін 

басшымен басқарылған сарапшылар тобы жұмыс істеді (2012 жылғы шілде-

желтоқсан); далалық зерттеулер, кездесулер мен дөңгелек үстелдер, аумақты 

аймақтарға бөлу, облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайын, туристік 

әлеуетті, жер ресурстарын талдау және т.б. 

2. 2013 жылдың қаңтар-наурызынан бастап топ жетекшісі сараптамалық 

есептерді бір құжатқа - техникалық-экономикалық негіздемеге (190 бет), 

оның ішінде 18 қосымшамен біріктірді; 11 карта дайындалды; техникалық-

экономикалық негіздеменің қысқаша нұсқалары - 49 бет, 9 парақ пен 3 

парақтың қысқаша мазмұны; 

3. Құжаттар ағылшын тіліне аударылды және ТБМ-ке жіберілді;  

ескертулер мен ұсыныстар алынды; Барлық ескертулер мен ұсыныстарға 

түзетулер енгізілді; 

4. Құжаттар түрік тіліне аударылды және ТҚМ басшылығына бекітуге 

ұсынылды; ТҚМ үйлестіру, редакциялау және хат алмасу процесі жалғасты; 

5. ТЭН-нің соңғы нұсқасы БҰҰДБ мен ТҚМ бекітуге ұсынылды; 

Жоспарланған ҰТС туралы Сумбар туралы жұртшылықты хабардар ету 

үшін ДБ-өнімдер пакеті жасалды (орыс және түрік тілдерінде 9 буклет); 

басшылыққа  бекіту үшін ұсынылды; 

7. СҰТС үшін веб-сайт жасалды; БАҚ-та мақалалар дайындалды; келу 

орталығын құру үшін аналитикалық есеп дайындалды, 

8. Келу орталығының дизайнын жасаған қажетті жабдықтардың тізімі; 

9. Қонақ үйді және оның жабдықтарын құру тоқтатылды, себебі Үкімет 

ҰТС құруға қызығушылық танытпады. 

 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін басқарудың 

институционалдық және жеке әлеуеті жақсарды (заңнама, қорғалатын табиғи 

аумақтарды қаржыландыру, оқыту). 

 

1. Сарапшы заңгермен әзірленген «Түркіменстанның қорғалатын табиғи 

аумақтары туралы» заң жобасы Түркіменстан Межлисіне ұсынылды, 2012 

жылғы 31 наурызда мақұлданды және қабылданды, 13 сәуір, 2012 жылы 

күшіне енді. 

2. Сарапшы ҰТС құру туралы ұсынысты, оның ішінде ҰТС типтік 

регламентінің жобаларын, ҰТС Сумбар үшін үлгі ережені, «Түркіменстанда 

агроэкотуризмді ұйымдастыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы» және 

«Түрікменстандағы агроэкотуризмді құру туралы» қаулылар жобаларын 

дайындады. 

3. Сарапшы ЕҚТАДБЖ үшін бөлімдер дайындады: 

- табиғатты қорғау саласындағы заңнаманы талдау және 

- ЕҚТА жақсартуға арналған ұсыныстар 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңнама; 

- «Табиғатты қорғау туралы» Түркіменстан Заңын іске асырудағы 

нормативтік құқықтық талаптар (1991 ж.) 
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- ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың кеңейтілген жүйесін құруға 

және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін басқаруды жетілдіруге 

қойылатын талаптар; 

- ЕҚТАДБ ұсыныстарын орындауға қойылатын талаптарды; 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңнан туындайтын 

нормативтік құқықтық актілер (2012 ж.) 

 

• ҰТС үшін тұрақты қаржылық жоспар жасалып, Сумбар ҰТС 

сыналды. 

1. МҚҰ баяндамалары дайындалды: «Қорғалатын табиғи аумақтарды 

қаржыландыру тетіктерінің халықаралық мысалдарына шолу және оларды 

Түркіменстан жағдайында қолдану», «Түрікменстанның қорғалатын табиғи 

аумақтарын қаржыландыру: талдау және нұсқалар», «Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың бизнес-жоспарын әзірлеу бойынша нұсқаулық»; 

2. Аударылған есептер ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

қаржыландыру туралы ұлттық есептерді жасау үшін қолданылады; 

3. Ұлттық қаржылық сарапшы Түркіменстанның қорғалатын табиғи 

аумақтарын қаржыландыру туралы есептер және СҰТС үшін бизнес-

жоспарын дайындады. Есептер Түрікменстанның қорғалатын табиғи 

аумақтарын дамыту бағдарламасына және ҰТС Сумбар құрылысының 

техникалық-экономикалық негіздемесіне және басқару жоспарына 

біріктірілген. 

 

 

Қызметкерлердің дағдылары дамыды. 

1. Жоба сарапшысы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін тиімді 

басқару үшін институционалдық және жеке әлеуетті бағалау туралы есеп 

дайындады. ЕҚТА мамандарының оқу қажеттіліктеріне талдау жасалды. 2013 

жылы (14-16 мамыр, SHZ) ТБМ және барлық қорғалатын табиғи 

аумақтардың қатысуымен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару 

жоспарын және ұлттық парктерді басқару тәжірибесін әзірлеу бойынша 

тренинг өткізілді. 

2. Тренингтер мыналарға жоспарланған: 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы туризмді жоспарлау, дамыту 

және қорғалатын табиғи аумақтардағы жұртшылықпен және мүдделі 

тараптармен жұмыс (халықаралық). 

- шағын несие, салық мәселелері және шағын бизнесті дамыту (ұлттық). 

 

• проблемалар мен тәуекелдер 

1. Қызметкерлерді жалдаудың ұзақ мерзімдері, келісімшарттардың 

кешігуі (ТБМ және ұлттық сарапшылар, әсіресе 2011-12 жж.), Нәтижесінде - 

ТК ойланбастан жасалды, сарапшылар өздігінен жұмыс істеді, логистика 

жоқ, 2 бірыңғай құжат - ЕҚТАДБ және ТЭН дайындауда топтық жұмыс 

болмады; ДБ тобы ТЭН дайындау тобына қарағанда ертерек жалданған; 
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2. БҰҰДБ ерте сатысында ТК, жұмыс жоспарлары мен басқа 

құжаттарды дайындау процесіне тартылуы; бекітілген жоспарлар мен 

халықаралық және ұлттық міндеттемелерді ТҚМ орындау үшін 

жауапкершіліктің болмауы; 

3. Жобаны ТҚМ тіркеу және қайта тіркеуді ұзарту; 2013 жылы жоба 

тіркеуді ұзартпай жұмыс істеді, құжаттар 2013 жылдың сәуірінде берілді; 

4. Қажетті мәліметтерді алу (қорғалатын табиғи аумақтарды 

қаржыландыру) және іс-шараларды өткізуге және жоспарланған кездесулерді 

(жарты жылға) және далаға баруға ТҚМ-нен рұқсат алу. 

5. ТҚМ  мен Үкіметтің  Сумбар ҰТС құруға қызығушылығының 

болмауы. 

 

 

1.2. USAID мониторинг және бағалау әдістемесінің ерекшеліктері 

 

БҰҰДБ-дан айырмашылығы, USAID-те бағалаудың жеке әдістемесі бар. 

Бұл бөлек болғанымен, жоспарлау кезінде жобаны бақылау және бағалау 

ұсынылады. Алайда, БҰҰДБ-да сипатталмаған ПМО процестері арасындағы 

нақты байланыс. БҰҰДБ-дағыдай, бағалау  мен жауапкершілікті бөлуді 

қамтиды. 

• Міндетті бағалау 

ЮСАИД стратегиясына сәйкес әр жоба кемінде бір және одан да көп 

бағалауға ие болуы керек. Бағалау жалпы жобаға, жеке оқиғаға немесе 

араласуға, жоба шеңберіндегі шаралар немесе араласуларға, жобаға қатысты 

мәселелерге қатысты болуы мүмкін. 

Бағалау құны мен мерзімдері. 

ЮСАИД әдіснамасында жобаны жазу кезінде жоба құнының 3% -ы 

бағалауға енгізілуі ұсынылады. Жобаны бағалауды жоба аяқталғаннан кейін 

3 ай ішінде жасау ұсынылады. 

• Ашықтықты бағалау. 

ЮСАИД-тің бағалауды жүргізудегі ашықтығы келесі кезеңдерде айқын 

көрінеді: 

- бағалау жоспарын үйлестіру 

Бағалау жоспарын әзірлеу аяқталғаннан кейін оны тиісті іске асырушы 

серіктестер мен демеушілерге тапсыру керек және даму процесіне 

қатысушыларға сұрау бойынша Вашингтондағы миссия немесе бөлімше 

сәйкес деп санайтын форматта ұсынылуы керек (бағалау жоспарын барлық 

мүдделі тараптарға тапсырғанымен, бірақ формат бекітеді) Вашингтон). 

Қорытынды ақпарат, соның ішінде нәтижелерді жариялаудың күтілетін 

мерзімдері Бағалау реестріне енгізіліп, USAID сайтында көпшілікке қол 

жетімді болуы мүмкін. 

- Бағалау нәтижелерін тарату 

USAID сонымен бірге бағалау нәтижелерін таратуға қамқорлық жасайды 

және толығымен ашық жүйені құрды. Барлық бағалау туралы есептер 
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http://dec.usaid.gov сайтында жарияланады, сонымен қатар бағалау 

нәтижелері жаңа жобалар мен стратегияларға біріктірілген. 

• Бағалаушы деректерді жинау 

Әдістеме жобаның басында бағалау жоспары негізінде жиналған 

бастапқы бағалауды жинауға көп көңіл бөледі. 

Бағалаудың объективтілігі және мүдделер қақтығысы. 

Бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету үшін ЮСАИД бағалау 

бөлімінің үшінші тарап мердігерін жалдайды, оны Бағдарлама бөлімі 

қадағалайды. USAID өз қызметкерлерін бағалауға қатысуға мүмкіндік береді, 

алайда бағалау процесін басқару мердігердің бақылауымен болуы керек. 

Мүдделер қақтығысын жою бойынша шаралар қарастырылған. Бағалауды 

бастамас бұрын, бағалау тобының барлық мүшелері мүдделер 

қайшылығының жоқтығын растайтын қол қойылған мәлімдемені немесе 

бағаланатын жобаларға немесе іс-шараларға қатысты мүдделер 

қақтығысының сипаттамасын ұсынуы керек. 

• инновациялық даму қызметін бағалау. 

Жобада жаңа әдіс қолданылған кезде қабылданған шаралардың әсерін 

егжей-тегжейлі бағалау міндетті. Бұл инновациялық тәжірибені кеңейту үшін 

қажет. 

Бағалау әдістерінің еркіндігі 

USAID, БҰҰДБ-дан айырмашылығы, бағалаудың нақты негізін 

ұсынбайды. Мұны жобалар жүзеге асырылатын әртүрлі жобалар мен салалар 

дәлелдейді. Дегенмен, бағдарлаудың жалпы бағыттары мен талаптары 

сипатталған. Әдістеме зерттеудің сапалық және сандық әдістерін, сондай-ақ 

бақылау, квази-эксперименттік және эксперименттік тәсілдерді қолдануға 

болатындығын мойындайды. Ең бастысы, әр тәсіл сәйкес келеді және 

максималды тиімділік береді. Алайда бағалау келесі функцияларды қамтуы 

керек: 

- Сарапшылар тобын құру 

- барлық негізгі мәселелерді, әдістерді, мәліметтерді жинау әдістерін, 

мәліметтерді талдау жоспарларын қамтитын жоспар құру. Қорытынды 

нәтижелерді жарияламас бұрын кері байланыс алу үшін бағалау нәтижелерін 

барлық мүдделі тараптарға тарату. 

- жоспар құру және бағалау жүргізу кезінде гендерлік ерекшеліктерді 

ескеру. 

- Бағалау кезінде сарапшылар мен жергілікті өкілдердің 

ынтымақтастығы. 

- бағалаушының пайымдау қажеттілігін төмендететін әлеуметтік әдістер 

мен құралдардың максималды санын қолдану. 

Нәтижелер мен әсерлер туралы мәліметтерді, сондай-ақ шығындарды 

есептеуге және шығындар құрылымын талдауға, қажет болған жағдайда 

бағалау сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік беретін қаржылық мәліметтер 

жинау. 

- фактілерді, дәлелдерді және мәліметтерге негізделген бағалау 

нәтижелері. Бұл тек әңгімелерге, қауесеттер мен расталмаған пікірлерге сену 
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мүмкіндігін жоққа шығарады. Нәтижелер нақты, қысқаша және сенімді, 

жарамды және жалпыланатын сандық және сапалық ақпаратпен қамтамасыз 

етілуі керек. 

- ақпарат көздері. Оқырмандар дәлелдемелер жиынтығы және оның 

сенімділігі, сенімділігі және жалпылама шешімі үшін ақпарат қалай 

жиналғандығы туралы жеткілікті ақпаратқа ие болуы керек. 

- Бағалаудан кейінгі әрекеттер. Бағалаудан үйрену және бағалау 

нәтижелерін тарату өте маңызды. 

• Пікірлердегі келіспеушіліктерді жою 

Жобаның әр түрлі мүдделі тараптарының пікірлері сәйкес келмейтін 

жағдайлар жиі кездеседі. ЮСАИД барлық толық емес және нақты көрініс алу 

үшін барлық келіспеушіліктердің жазылуын талап етеді. 

• Бағалау туралы есептердің сапалық өлшемдері. 

Төмен сапалық бағалаудың пайда болуын болдырмау үшін USAID сапа 

критерийлерін жасады: 

1..Бағалау туралы есеп ойластырылған, ойластырылған және жақсы 

ұйымдастырылған болуы керек және стратегияны, жобаны немесе қызметті 

объективті бағалауды ұсынуы керек. 

 

2. Бағалау туралы есеп ойластырылған, және жақсы ұйымдастырылған 

болуы керек және стратегияны, жобаны немесе қызметті объективті 

бағалауды ұсынуы керек. 

 

3. Бағалау туралы есеп түсінуге оңай болуы керек және негізгі ойларды 

нақты көрсетуі керек. 

4. Есептің қысқаша мазмұны жасалуы керек: есептің маңызды 

элементтерінің қысқаша және нақты мазмұнын беру. 

5. Бағалау туралы есептер кейіннен қарастырылып, ЮСАИД-пен 

келісілген құжатталған техникалық тапсырмаларға немесе бағалау 

сұрақтарына кіретін бағалаудың барлық мәселелерін тиісті түрде шешуі 

керек. 

6. Талдау әдіснамасы толық түсіндіріліп, барлық ақпарат көздері дұрыс 

анықталуы керек. 

7. Бағалаудың әдіснамасымен байланысты шектеулерге (зейіннің 

ауысуы, салыстыру топтарының арасындағы байқалмайтын 

айырмашылықтар және т.б.) ерекше назар аудару арқылы бағалаудың 

ерекшелігі есепте дұрыс ашылуы керек. 

8. Зерттеу нәтижелері әңгімелер, қауесеттер немесе адамдардың 

пікірлерін жинақтау негізінде емес, талданған фактілер, дәлелдер мен 

мәліметтер түрінде ұсынылуы керек. 

9. Қорытындылар мен тұжырымдар нақты, қысқаша болуы керек және 

сандық немесе сапалық мәліметтермен расталуы керек. 

10. Егер нәтижелер әсерді адам деңгейінде өлшесе, оларды ерлер мен 

әйелдер үшін бөлек бағалау керек. Егер ұсынымдар болса, оларды нақты 
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тұжырымдар жиынтығы қолдауы керек және нақты әрекеттерге бағдарлануы 

керек, практикалық және нақты болуы керек. 

 

• Бағалау туралы есептің одан әрі тағдыры 

Жоғарыда айтылғандай, ЮСАИД тәжірибені жинақтауды ұстанады. 

Бағалау туралы есептер Даму тәжірибесі жөніндегі агенттікке (ДТА) 

ұсынылады. Аяқталған бағалау туралы есепте қысқаша мазмұны (250 сөзден 

аспауы керек) және 2-ден 5 параққа дейінгі жиынтық болуы керек. 

Бағалаудың барлық мәліметтері: деректер жиынтығы, растайтын құжаттама 

(код кітапшалары, мәліметтер сөздігі, деректер жинау және талдау үшін 

қолданылатын көлем және әдіснамалар) ЮСАИД Деректер кітапханасына 

тапсырылды. Деректер жобамен немесе бағалаумен толық таныс емес 

адамдар үшін ұйымдастырылуы және толық құжатталуы керек. Әрі қарай 

жаңа жобалар мен стратегияларды жасаушылар жаңа бағдарламаларды жасау 

үшін көрсетілген мәліметтер банкін пайдаланады. 

Персоналды бағалау бойынша қосымша оқыту. 

ЮСАИД бағалаушылардың біліктілігін үнемі жетілдіріп отырады. Оқу 

курстары мен тренингтер ұйымдастырылады. Осы мақсатта ұйымның 

құрылымында екі бөлім құрылды: адами капиталды басқару және 

таланттарды басқару. 

Түйіндеме. 

 

USAID-тің көзқарасы кейбір жерлерде БҰҰДБ-ның көзқарасына ұқсас, 

бірақ өзіндік ерекшеліктері бар. 

• USAID-тің өзіндік бағалау әдістемесі бар, ол нақты емес, бірақ 

бағалаудың негізгі бағыты мен оған қойылатын талаптарды белгілейді. 

• Инновациялық тәжірибені талдауға ерекше көңіл бөлінеді. 

• Бағалау туралы есептерге нақты талаптар сипатталған. 

 

ЮСАИД бағалауының білім беру сапасын жақсарту жөніндегі жоба 

мысалында келтірілген. 

2007-2012 жылдары Қырғызстанда, Тәжікстанда және Түркіменстанда 

USAID-тің бесжылдық жобасы бастауыш және орта білімнің сапасын 

жақсарту мақсатында жүзеге асырылды. 

Жоба мұғалімдерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

сапасын арттыруға және мектепті қаржыландыру жүйесінің тиімділігін 

арттыруға бағытталған. Бұл өзгерістер жүйелік, институционалдық деңгейде 

жоспарланғанына қарамастан, барлық басқа деңгейлер осы әсерлердің 

тиімділігін бағалау үшін тартылды. Жалпы, барлық негізгі жоспарланған 

нәтижелер (нәтижелер) мен өнімнің нәтижелері (нәтижелері) ескеріле 

отырып, барлық деңгейлер үшін 40 көрсеткіш жасалды (кестені қараңыз). 

 

 Индикатор 

типі 
Индикатор 

Көрсеткіштер 

бастапқы 
2012 (жоба 

соңында) 
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Процесс  Оқу бағдарламаларында жоба аясында 

жасалған модульдерді енгізген алдыңғы 

қатарлы оқу орындарының саны 

0 7 

Үздіксіз білім берудің жаңа 

бағдарламаларында оқыған мектеп 

мұғалімдерінің саны 

а. Жобаны тікелей оқыту арқылы 

ә. Мақсатты мектептердегі тренингтер арқылы 

0 

9 268 

а. 240 

b. 1828 

c. 7200 

Нәтиже Жобаның мақсатты мектептеріндегі тиімді 

оқытудың ең төменгі деңгейіне жеткен немесе 

одан асқан мұғалімдердің% 
19% 35% 

Әсері   мақсатты мектептердегі жобалық тест 

нәтижелері бойынша (ойлау қабілеттерін 

дамыту үшін) оқушылардың орташа баллы% 

өсу 

a.502 (4 

кл) 

b.501,4 (7 

кл) 

5% 

Индикаторлық  көрсеткіштер тоқсандық немесе жылдық негізде 

қадағаланды. Бұл мәліметтер тоқсан сайынғы және жылдық есептерде 

жиналды және талданды, қызметкерлер мен басқарма отырыстарында 

талқыланды.  Мәліметтер базасына енгізілді, талданды, нәтижесінде 

жобаның шарттары мен әрекеттері түзетілді. Осылайша, жобаны бақылау 

жүйесінің келесі компоненттерін бөлуге болады: 

- индикаторлар және жоспарланған көрсеткіштер; 

- мәліметтер жүйесі, оларды енгізу және өңдеу; 

- шешім қабылдау үшін пайдаланылатын ақпаратты ұсыну, талдау және 

талқылау рәсімдері; 

- осы процесті қамтамасыз ететін жоба аясындағы құрылым. 

Жобаның негізгі компоненті оқыту болып табылатындықтан, оның 

тиімділігін бағалау әдістемесі жасалды. Жоба үшін бейімделген модель 

оқытуды келесі деңгейде бағалауды қамтыды: 

 
Реакция деңгейі 

Оқытуға қанағаттану дәрежесі Оқытудан кейінгі бағалау сауалнамасы 

Білімді меңгеру деңгейі 

 Жеке тұлғаға бағытталған оқыту мен бағалау 
туралы білім мен түсініктің артуы, кәсіби 

ынтасын арттыру 

Өзін-өзі бағалау, оқыту барысында байқау, тест 
(оқу алдында және оқудан соң) 

Тәртіп деңгейі (оқытушылар, әкімшілер) 

 Сабақта жоспарлау, оқыту және бағалау 
тактикасын өзгерту; Тәлімгерлік мектепті 

басқару практикасы 

Сабақты бақылау,  портфолионы 
шолу/оқытушылар мен әкімшілердің 

құжаттары, сұхбат 

Нәтиже деңгейі (тиімділігі) 

Оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау 
қабілеттерін дамыту, есептерді өз бетінше 

шешу, оқу нәтижелеріне жауапкершілік 

Тестілеу, оқушылардан сауалнама алу 

 

1, 2 және 3 деңгейлерді бағалау үшін келесі құралдар пайдаланылды: 

1. Тренингке қатысуға сауалнама. Оны жаттығудың әр қатысушысы 

толтырады және жаттықтырушыға (ларға) тапсырады. Сауалнамаларды 
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талдауды жаттықтырушылар жүзеге асырады және олар баяндамада 

тренингті жақсарту бойынша ұсыныстармен бірге ұсынылады. 

2. Мақсатты топтар бойынша білім мен түсінудің өсуін өлшеуге 

арналған сауалнама: дайындық алдындағы және кейінгі (тест). Тест жобаның 

кейбір бағыттары үшін қолданылады. 

3. Бағдарламаның мониторингі: мектептерге, университеттерге, БЖИ-на 

қатысу; Дала тренингтеріне қатысушылармен сұхбаттасу және пікірталастар 

және басқалар. Бағдарлама мамандары жұмыс уақытында жүргізеді. 

Әдетте, өлшеуді қамту ресурстар мен мүмкіндіктерге байланысты. 

Осыны ескере отырып, Жоба шеңберіндегі тренингтерді бақылау және 

бағалау үшін 1 деңгейдегі 100% өлшеу ұсынылады (бағдарламалық 

мақсаттар үшін оны жаттықтырушылар / бағдарлама мамандары жүргізеді 

және талдайды), 2-деңгейдегі өлшеулерге 30-40% қамту (яғни, 30-ға жуық 

зерттеу) ұсынылады. - әр мақсатты топтағы студенттердің 40% немесе 

тренингтердің 30%). Үшінші деңгей - бұл бағдарлама мамандарының 

құзыреті және ресімделмеген (3-деңгейдің кейбір сұрақтары төртінші 

деңгейде бағалау кезінде өлшенеді) - кестені қараңыз. 

 

Бағалау деңгейі Бағаланатын бағдарламалар саны, % 

 1 деңгей – Реакция  100%  

 2 деңгей – Білім деңгейі  30- 40%  

3 деңгей  – Жұмыс орнындағы тәртібі 

(нәтижелілік) 

30%  

4  деңгей- нәтиже және әсер Таңдау бойынша 

 

Жобаны бағалау кезінде біз жоба мақсаттарының деңгейіне байланысты 

нәтиже индикаторларын қолдандық (Киркпатрик моделі бойынша 4-деңгей) 

және оларды өлшеу үшін бағалау әдісі жасалды, онда жаңартылған білім 

беру бағдарламаларында сабақтың практикасы мен оқу нәтижелеріне 

оқытудың тиімділігі мен әсерін өлшеу жүзеге асырылды. Оқушыларды оқыту 

нәтижесі жобаның арнайы таңдалған мақсатты мектептерінде жасалады. Бұл 

мектептер пилоттық мектептер емес, бірақ дәл осы мектептерде барлық 

өлшемдер жасалады, сондықтан жоба мақсатты пәндердің мұғалімдері мен 

осы мектептердің әкімшілері жаңартылған бағдарламалар бойынша 

біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, тәжірибеге өзгерістер енгізу үшін 

қажетті оқу материалдарын алуға кепілдік береді. Жалпы, жоба барысында 

Қырғыз Республикасындағы 75, Тәжікстандағы 86 мектепті таңдау 

жоспарланды. Осы мектептерде жұмысты бастамас бұрын, 2009 жылдың 

сәуірінде 15 мақсатты мектептің, сонымен қатар бес бақылау мектебінің 

үлгісі бастапқы мәліметтерді жинады: оқушыларды тестілеу, сабақтарды 

бақылау және мұғалімдермен сұхбат, мектеп әкімшілерімен және ата-

аналармен сұхбат. 2009 жыл ішінде бастауыш сынып мұғалімдері, ана тілі 

және математика мұғалімдері және осы мектептердің әкімшілері жоба 

әзірлеген бағдарламалар бойынша өткізілетін үздіксіз білім беру 
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курстарында оқыды, 2010 жылы аталған мектептер жобаның тәлімгерлік 

қолдауымен дайындалған материалдар алды. 

Осылайша, жобаны бағалау үшін квази-эксперименттік модель 

пайдаланылды, бұл жобаның үздіксіз білім беру жүйесі деңгейінде, мектепті 

басқару практикасы деңгейінде, мұғалім практикасы деңгейінде және, сайып 

келгенде, студент деңгейінде жобаның жоспарланған нәтижелерге 

қаншалықты қол жеткізгенін бағалаудың ең сенімді  әдісі болып табылады. 

Әрине, жобаны бағалаудың бұл моделі өте қолайлы емес. Оны қолданудағы 

негізгі проблема - бұл жобаның басталуы мен әсер етуді бағалау арасындағы 

қысқа уақыт кезеңі. Яғни, екі жыл ішінде студент деңгейінде кез-келген 

өзгерістер болуы мүмкін деп болжау қиын. Осыған қарамастан, бұл білім 

беру саласындағы кез-келген араласудың ерекшелігі, онда реформаның 

немесе елеулі өзгерістердің нәтижесі бірнеше жылдан кейін ғана нақты 

бағалануы мүмкін. 

 

1.3. Мониторинг және бағалау саласындағы халықаралық 

ұйымдардың жалпы көзқарастары 

 

Әрбір халықаралық ұйымның әдіснамаларының өзіндік ерекшеліктеріне 

қарамастан, әр ұйым ұстанатын көптеген қағидалар бар. Әр түрлі ұйымдарда 

олар әртүрлі жолмен жүзеге асырылады, бірақ соған қарамастан нақты 

векторды байқауға болады. 

Жалпы қағидаттар: 

• Ашықтықты бағалау 

• Мүдделі тараптарды тарту. 

•Бағалау нәтижелерін тарату 

•Бағалау нәтижелерін кеңінен қолдану 

•Бағалаудың гендерлік өлшемі (Батыс елдерінде бұған үлкен мән 

беріледі). Мысалы, БҰҰДБ-да, тіпті бағалау топтары да гендерді ескеруі 

керек. 

• Бағалаудың этикалық көзқарастары (бағалауда сипатталған 

көзқарастар ешкімнің құқығына нұқсан келтірмеуі немесе ешкімді кемсітпеуі 

керек). 

Бағалау критерийлері 

Бағалау критерийлерін толығырақ талқылау қажет. Халықаралық 

ұйымдар бағалаудың келесі өлшемдерін пайдаланады: 

• Relevance (Релевантті) 

•Effectiveness (нәтижелі) 

•Efficiency (тиімді) 

•Impact (әсері) 

•Sustainability (тұрақтылық) 

 

Мақсатты топтың, алушы мен донордың басымдықтары мен саясатына 

қайырымдылық шаралары қаншалықты сәйкес келеді. 
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Бағдарламаның немесе жобаның өзектілігін бағалау кезінде келесі 

мәселелерді қарастырған пайдалы: 

• Бағдарламаның мақсаттары қаншалықты күшінде қалады? 

• Бағдарламаның қызметі мен нәтижелері оның мақсаттарына сәйкес 

келе ме? 

• Бағдарламадағы іс-шаралар мен нәтижелер болжанған әсерлер мен 

салдарға сәйкес келе ме? 

 

Relevance (Релевантті) 

Жобаның немесе бағдарламаның мақсатына қалай қол жеткізетіні. 

Бағдарламаның немесе жобаның тиімділігін бағалау кезінде келесі 

мәселелерді қарастырған пайдалы: 

• Мақсаттарға қаншалықты қол жеткізілді / қол жеткізілді? 

• Мақсатқа жетуге немесе қол жеткізбеуге әсер ететін негізгі факторлар 

қандай? 

 

Нәтижелі 

Ия, ағылшын тілінде «тиімділік» деген екі ұғым бар: «еffectiveness» и 

«efficiency“. Тұжырымдамалар күрделі, олардың екеуін де «тиімділік» деп 

аударуға болады, егер сіз аударудың басқа нұсқаларын қарастыратын болсақ, 

онда біз «тиімділік», «өнімділік», «жұмыс қабілеттілік» және басқаларын 

көреміз. 

Тиімділік - процестің, қызметтің немесе қызметтің мақсаттарына 

жетудің көрсеткіші. Егер мақсатқа қол жеткізілсе, процесс немесе әрекет 

тиімді болады. 

Тиімділік - ресурстарды процесті, қызметті немесе қызметті жүзеге 

асыру үшін пайдаланудың орындылығы. Тиімді процесс өз мақсаттарына ең 

аз уақытпен, ақшамен, адами және басқа ресурстармен қол жеткізеді. 

Тиімділіктің нәтижелері: сапалық және сандық сипатта болады және 

қажетті нәтижеге жету үшін жоба немесе бағдарлама қанша арзан 

ресурстарды пайдаланатынын бағалайды. Әдетте бұл нәтижеге қол жеткізу 

үшін ең тиімді процестің қабылданғанын білу үшін балама тәсілдерді 

салыстыруды қажет етеді. 

Бағдарламаның немесе жобаның тиімділігін бағалау кезінде келесі 

мәселелерді қарастырған пайдалы: 

• Іс-шаралар үнемді болды ма? 

• Мақсаттарға уақытында қол жеткізілді ме? 

Бағдарлама немесе жоба балама нұсқаларға қарағанда тиімді түрде 

орындалды ма? 

 

Әсер 

Жобаны немесе бағдарламаны іске асыру кезінде пайда болған оң және 

теріс өзгерістер тікелей немесе жанама, қасақана немесе байқаусызда. Әсер 

жергілікті әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және дамудың басқа 

көрсеткіштеріне негізгі әсер етеді. Тексеру күтілетін және күтілмеген 
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нәтижелерді қамтуы керек, сонымен қатар сыртқы және сыртқы 

факторлардың, мысалы, сауда-саттық пен қаржылық жағдайдағы жағымсыз 

әсерлерін қамтуы керек. 

Бағдарламаның немесе жобаның әсерін бағалау кезінде келесі 

мәселелерді қарастырған пайдалы: 

• Бағдарлама немесе жоба нәтижесінде не болды? 

• Бенефициарлар үшін қызметтің нақты мәні неде? 

• Қанша адамға әсер етті? 

 

Тұрақтылық 

Тұрақтылық жоба аяқталғаннан кейін оң өзгерістердің қаншалықты 

жалғасатынын көрсетеді. Жобалар экологиялық және қаржылық тұрақты 

болуы керек. 

Бағдарламаның немесе жобаның тұрақтылығын бағалау кезінде келесі 

мәселелерді қарастырған пайдалы: 

• Донорлық қаржыландыру тоқтатылғаннан кейін бағдарламаның немесе 

жобаның артықшылықтары қаншалықты жалғасады? 

• Бағдарламаның немесе жобаның тұрақтылығына қол жеткізуге немесе 

қол жеткізбеуге әсер еткен негізгі факторлар қандай? 
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2. МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАРДЫҢ ӘСЕРІН 

БАҒАЛАУДАҒЫ  ЖЕКЕ ЕЛДЕРДІҢ  ТӘЖІРИБЕСІНЕ ШОЛУ              

 

Жоғарыда келтірілген ДЭФ-ның  азаматтық қоғамының даму 

тенденцияларын талдау нәтижесінде қоғамдық өмірдің азаматтық, 

мемлекеттік және бизнес секторлары арасындағы шекаралар көбінесе 

халықаралық деңгейде ғана емес, сонымен бірге жекелеген елдер деңгейінде 

де бұлдыр болып келеді. Кейбір елдер, соның ішінде Ресей, кейде шетелдік 

ҮЕҰ қызметін реттеуді шектегенді жөн көреді. Бұл тәжірибе ерекше жағдай 

болып табылады және уақыт өте келе күшейе түседі. 

Әлеуметтік бағдарламалар (оларды дамыту және қаржыландыру) 

саласында Солтүстік Америка мен Еуропаның «центризмінен» ауытқуларына 

қарамастан, бұл елдер мен олардың жеке секторы капиталдың салыстырмалы 

түрде ұзақ жинақталуына және халықтың әл-ауқатының өсуіне байланысты 

(дәстүрлі түрде жан басына шаққандағы ІЖӨ деңгейінде байқалады). , 

әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру үшін, атап айтқанда үкіметтік емес 

жобаларды қолдау үшін көп ресурстарды жұмылдыруы  мүмкін. Олар мұны 

үйде де, бүкіл әлемде де жасайды. Мысалы, әлем халқының шамамен 7% 

тұратын ЕО әлемдегі әлеуметтік бағдарламалардың шамамен 50% 

қаржыландырады. Бұл ресурстардың көп бөлігі елдердің әлеуметтік 

бюджеттерін қаржыландыруға бағытталған, олар әдетте «ескі» Еуропада 

ЖІӨ-нің 20-дан 25% -н құрайды. «Жаңа» ЕО елдерінде бұл мемлекеттік 

шығындар деңгейі шамамен 20% құрайды. 

ЭЫДҰ-ның Халықаралық даму бюросының 2015 жылғы мәліметтері 

бойынша Еуропалық экономикалық аймақтың (ЕЭК) алты елі халықаралық 

қаржыландыруға ең ірі халықаралық донор болып табылатын АҚШ-қа 

қарағанда екі есе көп қаражат жұмсайды. 

 
Бұл деректер жеке қаржыландыру көздерін ескермейді. Сонымен қатар, 

ЕО елдері (және ЕЭК), АҚШ, Канада және Жапония БҰҰ-ның төменгі 

құрылымдық бағдарламаларына жұмсалатын шығындардың 50% -дан 

астамын қолдайды. 

Төменде біз «Батыс» Еуропа, Польша және Эстония елдерінің 

әлеуметтік және азаматтық жобалары бойынша жеке тәжірибелерді 

келтіреміз. 
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Жоғарыда айтылғандай, бұл рөл (донордың рөлі) ұзақ мерзімді 

экономикалық дамудың нәтижесі болып табылады, оны әлемнің аймақтарына 

бөліп, келесі сызбаға біршама түсінік береді. 

 

Әлемдегі жан басына шаққандағы ЖІӨ, Батыс және Шығыс 

Еуропа: 1890-2016 жж 

 
дереккөз: Our World in Data (Economic Growth). 

 

Екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында әлем елдерінің, соның ішінде 

Еуропаның осы екі аймағының әл-ауқаты шамамен бірдей деңгейде болды; 

Шығыс Еуропада және әлемде соғыстан кейінгі кезеңде даму артта қалып 

отыр, Шығыс Еуропада әл-ауқат деңгейі әлеммен салыстырғанда екі есе 

жоғары, бірақ 1980 жылдардың ортасынан бастап бұл елдердің жан басына 

шаққандағы ІЖӨ төмендеп келеді, ал 1990-шы жылдардың ортасы мен 

ортасының аяғында ол жаһандық деңгейден біршама төмен. . 90-жылдардың 

басындағы реформалар біртіндеп өркендеуді арттыруда және бүгінде бұл 

елдер бір адамға шаққандағы дүниежүзілік ЖІӨ-нен біраз бай. (Бірақ Батыс 

Еуропа мен АҚШ-қа қарағанда екі есе төмен). 

Біз мұнда  тәжірибесін түйіндеген   барлық елдер белгілі бір дәрежеде 

немесе басқа ЭЫДҰ-ның N&O талаптарын ұстанады (ұйымның мүшелері 

ретінде), бірақ олардың әрқайсысының өз сипаттамалары бар, олар туралы 

ойлау пайдалы. Батыс Еуропадағы көптеген елдер БҰҰ-ның даму 

бағдарламаларына ЖІӨ-нің кемінде 0,7% бөлу туралы ұсынысын орындайды. 

Жалпы алғанда, жаңа Еуропа елдері ұлттық бағдарламаларды қолдауға орта 

есеппен екі есе көп қаражат жұмсайды. 

Голландия мен Ұлыбритания жаһандық көшбасшы, Польша мен 

Эстония нақты тәжірибелерімен ерекшеленеді. 

Әлеуметтік жобалар, оларды Батыс елдеріндегі мониторинг және 

бағалау: Нидерланды, Ұлыбритания. 

Осы топтың барлық таңдалған елдері әлемдегі ең бай елдер санатына 

енеді және адам дамуы, экономикалық еркіндік және заңдылық көрсеткіштері 

бойынша көшбасшы болып табылады. Ұлыбритания мен Германияның 

халықаралық бағдарламалар үшін бюджеті Біріккен Ұлттар Ұйымының 
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жылдық шығындарынан жоғары. Бағдарламалық қаржыландыру ЖІӨ-мен 

салыстырылатын болса, Батыс Еуропаның барлық дерлік елдері АҚШ-қа 

қарағанда көбірек шығындалады. Швеция ЖІӨ-нің 1,41% -ын бөліп, осы 

көрсеткіш бойынша көшбасшы болып табылады және 2016 жылы даму 

шығындарының осы деңгейін қолдайтынын мәлімдеді. 

 

 

2.1. Нидерланды тәжірибесі 

 

Нидерланды 2019 жылы ЖІӨ деңгейі бойынша әлемдегі 17-ші ел. 2015 

жылы халықаралық бағдарламаларға жұмсалатын қаражат (бұл соңғы 

жарияланған мәліметтер) ЖІӨ-нің 0,76% құрайды (2015 жылы ЖІӨ 0,9 трлн 

АҚШ долларын құрады). 

Қаражат халықаралық дамудың жеке қорында шоғырланған, бұл 

Голландиялық Аймақтық серіктестік қоры - MATRA (MATRA). Оны елдің 

сыртқы істер министрлігі басқарады. Сыртқы істер министрлігінде N&A 

арнайы бөлімі құрылды. MATRA-дан басқа салық төлеушілердің 

қаражаттары басқа қорлармен бөлінеді, бірақ бұл негізінен голландиялық 

төтенше қорларды басқаратын қорлар. 

MATRA-ның ерекшелігі - оның эго бағдарламалары азаматтық 

қоғамның қатысуымен демократиялық дамуды қолдауға бағытталған. 

Еуропалық Одақтың мүшелігіне үміткер елдер, аталатын елдер басымдықты 

елдер болып табылады. Шығыс серіктестігі, б.а. ынтымақтастық туралы 

келіскен бұрынғы КСРО елдері. Осы елдермен қатар Голландия Араб 

Шығысындағы демократиялық дамуды қолдайды. 

Латын Америкасы, Африка және Азияның тағы жиырма елі 

халықаралық көмекке арналған басқа қордың бағдарламаларына кіреді - 

адамдарды жедел дамытуды ғана емес, жалпы адамзаттық дамудың 

басымдықтарын қамтитын «Жылдам реакция бастамасы». Министрлік 

«Тақырыптық бағдарламалар» бойынша қаражатты басқарады, ол үшін 

дамушы елдерде бірлесіп қаржыландырудың әртүрлі әдістері қолданылады. 

H&O ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері: 

- Бұл СІМ арнайы бөлімінің жұмысы; 

- Әдетте, бағалауды осы салада, аймақта немесе елде мамандандырылған 

сыртқы сарапшылар, университеттер, жеке институттар және ҮЕҰ өкілдері 

жүргізеді; 

- Бұл үшін ЭЫДҰ әдістемелік ұсынымдары пайдаланылады, ал голланд 

бағалаушылары көбінесе ЭЫДҰ есептерінің авторлары болып табылады; 

- тәсіл көбінесе таза прагматикалық, әдіснаманың өзі бағдарламаның 

өзіне байланысты болады; 

- Жыл сайын Сыртқы істер министрлігінің барлық бағдарламалары 

бойынша шығындар сметалары жарияланады. 

Тақырыптық бағдарламалардың Н & O бойынша ең егжей-тегжейлі 

нұсқаулар жасалынған. Төмендегілерге баса назар аударылады: 
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- Есеп беру - донорларға, бенефициарларға және іске асырушы 

серіктестерге шығындар, іс-әрекеттер мен нәтижелер келісімге сәйкес 

келетіндігін немесе осындай жағдайда ақылға қонымды күтуге 

болатындығын көрсету; 

- жедел басқаруды қолдау - алға қойылған мақсаттарға жету үшін 

қажетті адами, қаржылық және материалдық ресурстарды бағыттау, 

үйлестіру және бақылау үшін қажетті басқарушылық ақпаратпен қамтамасыз 

ету; 

- стратегиялық басқаруды қолдау - мақсаттарға, міндеттер мен 

стратегияларға қол жеткізу және түзету, сапа мен тиімділікті арттыру 

процестерінде ақпарат пен көмек көрсету; 

- «білім банкін» құру - әрі қарай жұмыс істеуге, осы және басқа 

бағдарламаларды жетілдіруге ықпал ететін жаңа идеяларды қалыптастыру 

үшін қорытындылар мен практикалық ұсыныстар; 

- Тәжірибе тарату және бағдарламаларды басқаратын мемлекеттік 

органдарға көмек және мемлекеттік емес бағдарламаларды жүзеге 

асырушыларға ақпарат беру. 

 

 

2.2. Ұлыбритания тәжірибесі 

 

Мемлекет 2011 жылдан бастап шығындардың осы деңгейін сақтай 

отырып, халықаралық даму бағдарламаларына ЖІӨ-нің 0,71% жұмсайды. 

Ұлыбританияның ЖІӨ 2,8 триллион доллар (2019 жылға болжанған) - 

әлемдегі экономикасы бойынша жетінші орында. 

Ел тәжірибесінде бірнеше тарихи ерекшеліктер бар, атап айтқанда: 

- Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ұлыбритания әлемдегі ең үлкен 

сыртқы қарызы бар ел болып табылады, әскери несие бойынша 

міндеттемелерді түпкілікті төлеу тек 2005-2006 жж. аяқталды; Осыған  ұқсас 

қиындықтарға қарамастан, Ұлыбритания әрқашан экономикалық және 

әлеуметтік даму саласындағы халықаралық көмек саласындағы 

көшбасшылардың бірі болды; 

- Халықаралық даму департаменті (Халықаралық даму департаменті, 

DFID) 1940 жылдардың соңында құрылды және Британдық Достастықтан 

тыс елдердің дамуына ықпал ететін ең тәжірибелі мемлекеттік органдардың 

бірі болып табылады; 

- Америка Құрама Штаттарымен бірге ЭЫДҰ мүшелері арасында ең 

үлкен ерікті секторы бар ел бизнес, жеке тұлғалар мен ҮЕҰ-ның ерікті 

қатысуына сенім артады. 

Нидерланды сияқты, Ұлыбритания ЭЫДҰ тәжірибесіне сүйенеді және 

өзі H&O әдістері бойынша озық тәжірибелерді жинақтаудың көзі болып 

табылады. 

DFID веб-парағында сіз халықаралық бағдарламаларды бағалау туралы 

көптеген есептерді таба аласыз. 
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Бұл веб-парақтың ерекшелігі - оны экономикалық және әлеуметтік даму, 

елдер мен бюджетті жоспарлау кезеңдеріндегі бағалау мен талдау 

тәжірибесін бақылау үшін оңай қолдануға болады. Сонымен қатар, парақта 

осы саладағы саясатты жақсартуға ықпал еткен М & О туралы бірнеше 

ондаған аналитикалық материалдарды таба аласыз. 

DFID халықаралық серіктестермен жұмыс істейді: 

- елдерге жоғары сапалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 

мүмкіндіктерін күшейтуге көмектесу; 

- бағалау тәсілдерін басқа көмек агенттіктерімен келісу; 

- халықаралық саясат стандарттарын әзірлеу және ең үздік H&O 

тәжірибесін жүйелеу. 

H & O саясатына қатысты саяси құжат 2013 жылдың мамырында 

қабылданды, онда халықаралық және британдық тәжірибе талданған, 

тұжырымдар ДЭФ талдауларымен сәйкес келеді. 

Ұсынылған бағалау тәжірибесіне келетін болсақ, Ұлыбританияның 

ерекшелігі: 

- бағалау - кез-келген ұйымның халықаралық экономикалық және адам 

дамуы саласындағы міндеттері; 

- Көмектерді тәуелсіз бағалау комиссиясы құрылды; 

- оның жұмысында байқалатын құндылықтар егжей-тегжейлі 

сипатталған - тәуелсіздік, кәсібилік, қоғам мен бенефициарлардың 

қажеттіліктеріне сезімталдық, ашықтық, жаңашылдық пен адалдық; 

- H & O тұжырымдамалары, принциптері мен әдістерінің толық 

анықтамалары келтірілген; 

- Осы бағытта жұмыс істейтіндердің этикалық кодексі жазылды 

- бақылау, зерттеу, талдау, бағалау және бағалау стандарттары енгізілді; 

- Тәуекелдер әр түрлі әлеуметтік жағдайларда, әсіресе әлеуметтік немесе 

халықаралық қақтығыстар өршіген немесе бұрын болған елдерде талданады; 

- Бағдарламаларды қолдану кезінде серіктестерді бағалаудың және 

бағалаудың сапасын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар анықталған. 
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2.3. Эстония тәжірибесі 

 

1980-1990 жылдардағы дағдарыстардан жақында қалпына келген 

ЭЫДҰ-ның «жаңа» елдері дамуды қолдаудың халықаралық бағдарламаларын 

«ескі» ЕО және ЭЫДҰ елдері ретінде алуға өтініш бере алмайды. Жалпы, 

олардың тәжірибесі аз, бөлінген мемлекеттік қаражаттың көлемі шектеулі. 

Бірақ олар ЭЫДҰ-ның басқа елдерінің, атап айтқанда, АҚШ пен 

Ұлыбританияның тәжірибесіне сүйенеді. 

Елдің ерекшеліктері әлеуметтік даму бағдарламалары мен 

бағдарламаларын ұйымдастыруда және үкіметтік емес ұйымдардың 

қатысуында, бақылау мен талдаудың әдістері мен стандарттарында емес. 

Эстония - бұл негізінен ЕО, Дүниежүзілік банк және БҰҰ арқылы 

халықаралық көмек көрсетуге қатысатын елдердің бірі. 

Эстония қоғамдастығын дамыту бағдарламалары: 

- Ішкі істер министрлігінің құзырына кіреді; 

- Осы бағыттағы халықаралық іс-қимыл Сыртқы істер министрлігінің 

міндетіне жатады, бірақ іс жүзінде ол төтенше жағдайлар кезінде көмек 

көрсетуге түседі; 

- Ішкі істер министрлігі азаматтық қоғамды дамыту стратегиясын 

әзірлейді және өткізеді; 

- осы кезеңдегі стратегия негізінде үкіметтік емес ұйымдарға арналған 

бағдарламалар мен оларға қойылатын талаптар айқындалады; 

- бағдарламаларды жоспарлау мен жүргізудің барлық кезеңдерінде ЖАО 

қажет, бірақ тәсіл прагматикалық - жетекші халықаралық тәжірибені, 

заманауи технологияларды қолдану күтіледі; 

- жеке сектордың бағдарламаны қаржыландыруға, сондай-ақ 

еріктілердің қатысуына ұсынылатын және күтілетін елеулі қатысуы; 

- Даму стратегиясында қатысушылардың ашықтығы мен бірігуіне 

қойылатын талаптар бар. 
 

2.4. Польша тәжірибесі 

 

Польша бірнеше жағынан ерекше. 

Бұл ЭЫДҰ-ға мүше болған «шығыс» Еуропаның алғашқы елі, бұл 1996 

жылы халықаралық донор мәртебесіне өткен алғашқы ел, ол экономикалық 

қалпына келу кезеңінде болса да, және ол 2017 жылы Еуропаның осы 

бөлігіндегі бай елдердің «клубына» кірген алғашқы ел. (Дүниежүзілік 

банктің әдіснамасы бойынша). 

Поляк тәжірибесінің ерекшеліктерін келесідей қорытындылауға болады: 

- Польша, Эстония сияқты, ЭЫДҰ принциптерін ұстанады; 

- 90-жылдардың ортасында Будапешттегі Аймақтық экологиялық 

орталықтың қаражатынан қоршаған ортаны қорғау саласында 

бағдарламаларды бағалаудың алғашқы халықаралық тәжірибесі алынды; 

- Польшаның қатысуымен халықаралық бағдарламалардың регионализмі 

дәстүрге айналды, поляктар - қаржыландыру және басқару мағынасында - 
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бағдарламалар Беларуссияда, Украинада және Балқанда қолданылады; 

көбінесе бұл ЕО және басқа халықаралық ұйымдардың бағдарламалары 

бойынша орын алды және алуда; 

- Экономикалық даму саласында Польша өтпелі кезеңдегі барлық дерлік 

елдерде сарапшы донор ретінде көрінді, сонымен қатар - бұрынғы қаржы 

министрлері Германия, Ирак, Египет, Танзания және өтпелі кезеңдегі барлық 

елдердегі экономикалық және монетарлық реформаларды басқарды немесе 

оларға ықпал етті; 

- Көбінесе бұл қызметті халықаралық ұйымдар қаржыландыратын; 

- 2016 жылдан бастап Польша СІМ-нің арнайы поляктық көмек бөлімі 

бар; 

- 2017 жылдан бастап елдің халықаралық даму бағдарламаларына 

қатысуы туралы есептер жарияланды; 

- Ал 2016 жылы Польшаның халықаралық ынтымақтастығын 

дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған көп жылдық бағдарламасы 

қабылданды. 

 

 

2.5. Халықаралық ұйымдардың тәжірибесін енгізу 

 

Көріп отырғанымыздай, халықаралық ұйымдар үлкен тәжірибеге және 

бағалаудың жаңа әдістеріне ие. Бірақ бұл әдістерді әр елде қолданудың 

тәжірибесі бар ма? Сөзсіз. Экономикалық ынтымақтастық және даму 

ұйымының елдері ЭЫДҰ-ға өте бай бағалау әдістерінің ең жақсы әлемдік 

тәжірибелерін сәтті қолдануда. Төменде біз Финляндияның бағалаудың ең 

жақсы әдістерін қолданудың мысалын қарастырамыз. 

ЕО-мен ынтымақтастықты кеңейту аясында Еуропалық Одақтың 

мониторинг және бағалаудың соңғы принциптері енгізілді. Финляндияның 

бағалау әдістемесі кедейлікті төмендету, қоршаған ортаны қорғау, теңдікті, 

демократияны және адам құқықтарын қамтамасыз ету бағдарламасының 

бөлігі ретінде енгізілді. Енгізілген әдіс бар проблемаларды шешуге қалай 

әсер етуі мүмкін? 

1. Кедейлікті төмендету 

Кедейлер олардың өміріне әсер ететін шешімдерге қатыса алуы керек. 

Бұл бенефициарлардың өздері ең қажет деп санайтын кедейліктің негізгі 

себептеріне назар аударуға көмектеседі. 

Жобаның кедейлікке әсерін талдау сенімді көрсеткіштерге негізделген 

және жүйелі түрде жүргізілетін жүйелік бағалауға негізделуі керек. Қажет 

болған жағдайда сметалар қосымша зерттеулермен толықтырылады. 

2. Қоршаған ортаны қорғау. 

Жүзеге асырылған жобалар мен бағдарламаларда қоршаған ортаға әсерді 

бағалау қажет. Қоршаған орта тек экология ғана емес. Табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдаланумен және табиғи жүйелерді қорғаумен қатар, ол құнды 

өндірістік ортаны сақтауға да қатысты. 

3. Адам құқығы, теңдік және демократия. 
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Адам құқығы кең, тұрақты және жүйелі дамудың негізін құрайды. 

Финляндия адам құқығының бұзылуын білдірсе, мәдени релятивизмді 

қабылдамайды. 

Әр түрлі әлеуметтік топтар мен жыныстар арасындағы теңдік адам 

құқықтарының ажырамас бөлігі болып табылады және оны дамыту қажет. 

Мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайына да көп көңіл бөлінеді. 

Демократия - тұрақты, әділетті және тең құқықты қоғамның дамуының 

қажетті шарты. 

 

• жоспарлау, бақылау және бағалау 

БҰҰДБ тәжірибесі сияқты Финляндия өзінің әдістемесінде жоспарлау, 

бақылау және бағалаудың өзара байланысты болуын ұстанады. 

Жоспарлау кезінде жобаны бірнеше кезеңге бөлу ұсынылады. Бұл әр 

кезеңдегі мүдделі тараптарды дәл анықтауға және олардың рөлдерін 

анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жоспарлау кезінде жобаның 

тұрақтылығын анықтау қажет. Егер тұрақтылықты талдау теріс болса, бұл 

жобадан бас тартуға негіз болады. Қаржы-экономикалық тұрақтылықты 

талдауға ерекше көңіл бөлінеді: қаржылық талдау, экономикалық талдау, 

пайда мен шығындарды талдау, экономикалық тиімділікті талдау. 

Институционалды негіздерге тұрақтылықтың көп мөлшері беріледі. Егер 

жобаның тұрақтылығы үшін қажетті институционалдық негіз болмаса, олар 

құрылуы керек. Сонымен қатар, Финляндия, басқа жерлерде сияқты, 

гендерлік теңдік мәселелеріне үлкен көңіл бөледі. 

Қолданылатын тәсілдер: 

- әлеуметтік қолайлы 

- саяси тұрғыдан қолайлы 

- Соңғы пайдаланушыларға қол жетімді 

- локализацияланған,  қолда бар адами ресурстармен және қажетті 

құралдармен үйлесімді. 

- масштабталатын 

- тұрақты 

Сонымен қатар, Финляндияда жобаны жоспарлау кезінде проблемалық 

қазық, мақсат схемасы, сыртқы факторларды бағалау қолданылады. 

• жоспарлау, мониторинг және бағалау критерийлері. 

Финляндия бізге бұрыннан белгілі критерийлерді қолданады: 

маңыздылық, нәтижелі, тиімділік, әсер ету, тұрақтылық. Тәуекелдерді 

басқаруға ерекше назар аударылады. 

• Бағалаудың тәуелсіздігі 

Бағалау процесі әділ және тәуелсіз болуы керек. Ол шешімді қабылдау 

процесінде алынған сабақтардың қосылуына мүмкіндік беретін сенімді және 

пайдалы ақпарат беруі керек. 

• Бағалау түрлері 

Бағалаудың екі түрі анықталған: бағдарламаны бағалау және жобаны 

бағалау. Бағалау түріне байланысты нақты логикалық шеңбер жасалады. 

• Тұрақтылық факторлары 
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Финляндия бағалау үшін тұрақтылықтың сегіз факторын анықтайды: 

1. Саясат. Жоба саяси, экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және 

мәдени ортаға сәйкес бағалануы керек және бұл өз кезегінде жоба 

мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етуі керек. 

2. Экономикалық және қаржылық негіздеу. Жобаның қаржылық-

экономикалық негіздемесін бағалау қазіргі уақытта пайдаланылатын 

ресурстардың тиімді пайдаланылуын және жоба аяқталғаннан кейін 

артықшылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған. 

3. Институционалды қабілеттілік. Институционалды мүмкіндік елге өз 

ресурстарын тиімді пайдалануға және басқаруға мүмкіндік береді. Жобаны 

іске асыру барысында институционалды қабілет нәтижелердің 

тұрақтылығына әсер етуі мүмкін немесе әсер етуі мүмкін. 

4. Әлеуметтік-мәдени аспектілер. Бұл аспектілер жобаның 

тұрақтылығына ықпал етіп, оған кедергі келтіруі мүмкін. 

5. Қатысу. Мүдделі тараптардың қатысуы жобаның олар үшін 

қаншалықты маңызды екенін және оның қаншалықты тұрақты болатындығы 

туралы түсінік бере алады. 

6. Гендерлік атрибут. Тиімді және тұрақты дамудың жалпы мақсаты 

жобаларды жоспарлау мен іске асыруда әйелдер мен ерлердің қажеттіліктері 

мен рөлдері толық танылған жағдайда ғана қол жеткізіледі. 

7. Қоршаған орта. Барлық жобалар табиғи немесе жасанды ортаға 

тікелей немесе жанама әсер етеді. Тұрақтылық жоспарлаушылардан, шешім 

қабылдаушылардан, жобаларды орындаушылардан және бағалаушылардан 

бұл әсерлерді түсініп, соған сәйкес әрекет етуді талап етеді. 

 

8. Технология. Енгізілген технологиялар жобалардың тұрақтылығына 

тікелей әсер етеді. Егер жобада жаңа технологиялар енгізілмесе, жобаның 

тұрақтылығы күмән тудырады. 

 

• Тұрақтылық факторлары 

Жобаның тұрақтылығына әсер ететін барлық факторлар үш түрге 

бөлінеді: 

1. Жобаның жалпы мақсаттарына, міндеттеріне немесе нәтижелеріне 

тікелей байланысты факторлар. 

2. Тұрақтылыққа оң әсер ететін факторлар 

3. Тұрақтылыққа теріс әсер етуі мүмкін факторлар. 

 

• бағалау критерийлері және жобаның тұрақтылығы. 

Жоғарыда сипатталған бағалау критерийлері (өзектілік, тиімділік, 

тиімділік, әсер ету, тұрақтылық) жобаның тұрақтылығына тікелей әсер етеді. 

Бұл төмендегі диаграммада көрсетілген: 
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Финляндия бағалау кезінде осы өлшемдерге үлкен мән береді. 

• Бағалау процесін әзірлеу және жоспарлау 

Бағалау үшін техникалық тапсырма жасалады, оған мыналар кіреді: 

- Бағалаудың мақсаттары мен көлемін анықтау 

- Бағалауда қолданылатын әдістердің сипаттамасы 

- бағаланатын стандарттарды анықтау 

- бағалауға қатысатын адамдардың шеңбері, олардың рөлдері мен 

міндеттері 

- Бағалау жоспары 

- бағалауды жүргізуге қажет уақыт пен ресурстарды анықтау. 

• Бағалаушы қызметкерлердің біліктілігі 

Бағалау арнайы білімді, кейбір жағдайларда ғылыми көзқарасты қажет 

етеді. Ғылыми көзқарас ақпараттың сапасын жақсартады, бірақ кейде уақыт 

шектеулеріне, бағалау сипатына және т.б. байланысты оны негіздеуге 

болмайды. Сонымен қатар, ғылыми көзқарас негізделген кезде, бағалау ең 

алдымен шешім қабылдау құралы болып табылатындығын, сонымен қатар 

шешім қабылдаушылар тұжырымдалған нысанда нәтижелер, тұжырымдар 

мен ұсыныстарды қажет ететінін ескеру қажет. 

Сонымен қатар, бағалаудың сенімділігі бағалаушының тәжірибесі мен 

біліктілігіне байланысты. 

Бағалау үшін мәліметтерді жинау және талдау 

Бағалаушылардың біліктіліктерінен басқа, бағалау сапасына деректерді 

жинау және талдау әдістері тікелей әсер етеді: ақпаратты жинаудың сандық 

немесе сапалық әдістері және т.б. Бағалау үшін мәліметтер жинау жобаның 

барлық бенефициарларын сирек қамтуы мүмкін, сондықтан сіз ең маңызды 

бөлшектерге назар аударуыңыз керек. Кейбір жағдайларда жоба нәтижелерін 

бағалау үшін жоба бенефициарларының бақылау тобын құру ұсынылады. 

• Мүдделі тараптарды тарту. 
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Халықаралық ұйымдардың тәжірибесі бойынша Финляндия мүдделі 

тараптардың қатысуы бағалау сапасын жақсартатынын мойындайды. 

Мүдделі тараптарды бағалаудың барлық кезеңдеріне тарту ұсынылады. 

• Бағалау туралы есеп - тек бастамасы. 

Алғашқы бағалау есебін жасағаннан кейін кері байланысты жинау және 

есеп сапасын жақсарту бойынша шаралар қабылдануда. Есеп мүдделі 

тараптарға бекітуге жіберіледі, семинарлар мен пікірталастар 

ұйымдастырылады. Бағалаудың негізгі міндеттерінің бірі қолданыстағы және 

жаңа араласуларға арналған ұсыныстарды қолдану болып табылады. Кері 

байланыс алғаннан кейін әрі қарай дамыту үшін ұсыныстар жасалады. Кері 

байланыс формасына қарамастан, есеп бағалаушылар әзірлеген ұсыныстар 

мен мүдделі тараптар ұсынған ұсыныстарды ажыратып, содан кейін олармен 

бірлескен шешімдер іс жүзінде қолданылатын болады. 

Бағалау нәтижелерін тарату. 

Финляндия сонымен қатар бағалау нәтижелерін кеңінен тарату 

қажеттілігін мойындайды. Нәтижелер жаңа бағдарламалар мен саясатты 

әзірлеуге қолданылады. 
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3. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫМДАР 

 

Жалпы, соңғы отыз жыл ішінде даму бағдарламаларын қолдану 

тәжірибесі біртіндеп қоғамнан жеке меншік секторға өтті. Бағдарламаларды 

жоспарлау, жүргізу және бағалаудың бүкіл процесі тек мемлекеттік 

органдардың ісі болып табылатын халықаралық ұйым жоқ. 

Субсидиарлық қағидаты осы бағдарламаларға қолданылады: 

проблемаларды жергілікті жерде шешуден алыс және бенефициарлардың 

қатысуынсыз ұйымдар мен құрылымдар әлдеқайда тиімсіз және ақшаны 

негізсіз және қажетсіз жобаларға жиі жұмсайды. 

Даму бағдарламаларын қаржыландырудың негізгі көзі - «бай елдер». Бұл 

жағдай біртіндеп басқа елдерді байланыстыратын «орталықсыздандыру» 

бағытында дамуда, бірақ бұл процесс әлі де капиталды және тәжірибені 

жинақтаумен байланысты. АҚШ, Ұлыбритания, Нидерланды сияқты 

елдердің, сондай-ақ БҰҰ, БҰҰДБ, ЭЫДҰ, Дүниежүзілік банк және Азия 

даму банкі сияқты халықаралық ұйымдардың тәжірибесі соғыстардан, 

азаматтық қақтығыстардан, эпидемиядан кейінгі төтенше жағдайларды 

дамыту бағдарламаларын қолдану тәжірибесінен жинақталған. экономикалық 

дағдарыс пен кедейлік кезеңдері. 

Сондықтан осы елдер мен ұйымдардың H&O тәжірибесі өз 

тәжірибелерін жинақтаудың баға жетпес көзі болып табылады. 

• Н & О бағдарлама әзірлеудің алғашқы сатыларынан басталады және 

оларды іске асырудың барлық сатыларымен бірге жүреді; 

H&O жұмысының барлық кезеңдерінде ақпараттың ең адекватты 

жиынтығы берілуі және шешілуі керек мәселелердің мәнін түсінетін адамдар 

қатысуы өте маңызды; 

• Көбінесе өткен кездегі шешімдер мен бағдарламалардың 

жеткіліксіздігі қазіргі проблемалардың көзі болып табылады. Мұндай 

жағдайлардың алдын алу үшін H&O процесі бағдарламаларды өзгертуге 

және тәжірибе алмасуға мүмкіндік беруі керек; 

• Бағалау мен бақылауды өз іс-әрекеттерін бағалау кезінде субъективті 

болуы мүмкін адамдардың мүдделер қақтығысына жол бермей, мүдделі емес 

сарапшылар жүргізуі керек; 

• Тәжірибе негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша 

нұсқаулықтар әзірленді, бағалаудың тиімділігін қамтамасыз етудің 

тұжырымдамалары мен принциптерінің анықтамалары, дамушы 

бағдарламаларды іске асырумен айналысатын бағалаушылар мен ұйымдар 

үшін моральдық жауапкершілік кодексі қабылданды; 

• Іс жүзінде барлық жерде бағдарламаны іске асырудың барлық 

кезеңдерінде бағалаудың барынша жариялылығы тәжірибесі қолданылады; 

• Сарапшылардың оқу бағдарламалары онлайн режимінде қол жетімді 

және үнемі жаңартылып отырады. 
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Ұсыныстар: 

H&O принциптері мен тұжырымдамаларын қолдануға қатысты: 

• ЭЫДҰ тәжірибесіндегі ең терең дамыған қағидаттар мен анықтамалар; 

барлық дерлік елдер өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын осы ұйымның 

ұсынымдары негізінде жасайды; 

Бұл тұжырымдамалар мен қағидаттарды әр бағдарламаның көлеміне 

және мақсаттарына сәйкес бөліп көрсету ерекше маңызды; 

• экономикалық және әлеуметтік бағалаудың сенімді әдістерін қолдану 

H&O әр кезеңінде, әсіресе нәтижелер мен әсерлерді талдаудың соңғы 

кезеңдерінде қажет; 

• Іс жүзінде барлық жерде ғылыми-зерттеу саласындағы мемлекеттік 

және азаматтық сарапшылар үшін арнайы оқу бағдарламалары құрылды және 

жетекші университеттерде және мамандандырылған ҮЕҰ-да бағалауға 

қатысатын мамандар дайындалуда. 

Елдер мен ұйымдардың тәжірибесіне тоқталсақ 

Ұлыбританиядағы N&O әкімшілік принциптері мен мемлекеттік 

тәсілдері барынша жетілдірілген, көптеген елдер (Голландия, Австралия 

және Жаңа Зеландия) британдық тәжірибені зерделеу негізінде өз 

құрылымдарын жасады; 

• Алайда Ұлыбританияның тәжірибесін зерделеу кезінде елдің 

мемлекеттік әкімшілік құрылымының ерекшеліктерін ескеру қажет: премьер-

министр сонымен қатар әкімшілік министрі болып табылады, ал мемлекеттік 

бағдарламаларды орындау мемлекеттік қызметшілермен келісім-шарттың 

негізін құрайды; 

• Дания сияқты кейбір елдер нақты даму бағдарламаларын ұсынуға 

маманданады - іскерлік ортаны дамыту, кедейлікпен күрес, денсаулық сақтау 

және эпидемиология, демократия, азаматтық қоғам және т.б .; 

• Халықаралық даму банктері мен БҰҰ-ның әмбебап тәжірибесі: 

жекелеген бағдарламалардың тақырыбы мен мақсаттарына байланысты осы 

ұйымдардың тәжірибесін зерделеу пайдалы. 

Дереккөздер туралы 

N&O туралы материал неғұрлым нақты болса, соғұрлым осы мақсаттар 

жиынтығы мен жобалардың бір бөлігі үшін оларды жүзеге асырудың өзіндік 

әдістемесін жасауға көмектеседі; 

• Халықаралық даму банктері мен БҰҰДБ Интернет-ресурстары, 

сондай-ақ Ұлыбританияда, Голландияда, Жаңа Зеландияда және Польшада 

ҒЗТКЖ жоспарлау мен өткізуге мерзімді шолулар нақты жобалардың 

байлығы жағынан өте маңызды; 

• Халықаралық ҮЕҰ, ДЭФ сияқты, азаматтық қоғамды дамытудың жаңа 

тенденцияларымен және ғылыми-зерттеу және қаржыландыру саласындағы 

инновациялармен танысу үшін пайдалы; 

• Бағдарламалардың тиімділігі туралы ақпарат алу үшін, жоғарыда 

аталған ұйымның көздерінен басқа Интернетте H&O тәжірибесіне ғылыми 

және теориялық шолуларды табуға болады, олардың кейбіреулері осы есепте 

қолданылады (Деректер тізімдерін қараңыз); 



35 

• Бағдарламалар жасағанда және экономикалық және әлеуметтік 

дамудың жаһандық тенденцияларын басшылыққа алғанда келесі дерек 

көздерін пайдалану пайдалы: Біздің әлемдегі деректер, Индекс Мунди, 

Адамның прогресі, Кноема, Жақсы ел индексі, Адамның дамуы туралы есеп, 

Әлеуметтік қорғау индексі, Мэнни штатының индексі, Ашық бюджет. 

Индекс, заңдылықтың индексі, дүниежүзілік басқару индикаторлары, адам 

бостандығы индексі, жаһандану индексі, ашық нарық индексі, қоршаған 

ортаның тиімділігі индексі, қылмыс индексі ел бойынша, ғаламдық 

терроризм индексі және т.б.; 

• Бұл индекстер әр түрлі елдер үшін сенімді ақпарат көзі ғана емес, 

олардан N&O әдістемесін де, әлеуметтік даму бағдарламаларын әзірлеу 

идеяларын да алуға болады. 

 

 

  



36 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл шолуда халықаралық ұйымдардың жобалары мен бағдарламаларын 

бағалаудың инновациялық тәсілдері, сондай-ақ бағалау мысалдары және елде 

бағалаудың тиімді әдістемесі енгізілді. Тиімді бағалау әдістерін қолдану 

теориясы мен практикасы туралы толық ақпарат алынды. Халықаралық 

ұйымдардағы бағалау әдістері өзіндік ерекшеліктерге ие, бірақ жалпы 

көзқараста ұқсас. 

Бағалау әдістеріндегі айырмашылықтар ең алдымен халықаралық 

ұйымдардың ішкі ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен байланысты. Бірақ 

мазмұндық бөлігінде қарастырылған әдістер ұқсас. Осы ақпараттық әдістерді 

қолдану Қазақстандағы бағдарламалар мен жобаларды бағалаудың жоғары 

тиімді жүйесін құруға көмектеседі. Зерттелген ақпаратты қорытындылай 

келе, Қазақстандағы бағалау әдіснамасына қойылатын келесі талаптарды 

бөлуге болады: 

• Мүдделі тараптарды бағалау процесіне тарту 

• тәуелсіздік пен бейтараптықты бағалау 

• Міндетті бағалау 

• Бағалаудың объективтілігі және мүдделер қақтығысын болдырмау 

Бағалау критерийлері: өзектілік, тиімділік, тиімділік, әсер ету, 

тұрақтылық. 

• Бағалау нәтижелерін кеңінен тарату және одан әрі пайдалану 

Бұл талаптар сізге жоба және бағдарламаны бағалау саласындағы 

барлық халықаралық стандарттарға сәйкес келетін бағалау әдістемесін құруға 

мүмкіндік береді. 
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