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1. Бағалау не үшін қажет? 

Жалпы ҮЕҰ өздерінің мақсатты топтарының проблемаларын біледі және 

оларды шешу немесе азайту үшін жоба әзірлейді. ҮЕҰ -ның әлеуметтік 

мәселелермен күресуі олардың жағдайдың кейбір өзгерістеріне қатысқанын 

көрсетеді. Бірақ ҮЕҰ барлық нәрсені жақсы істеп жатырмын деп біржақты 

ойламау үшін абай болу керек, бірақ шын мәнінде бағалауды жүргізу кезінде 

айтылған мәселені шешуге қосқан үлесін өлшеуге тырысу керек және қалай 

жақсы әрекет ету керектігін түсіну керек. 

Әлеуметтік мәселені шешу арқылы біз жағдайды өзгертеміз. Кез келген жоба 

- бұл өзгеріс. Әлеуметтік шындықтың өзгеруі, адамның (адамдар тобының) 

жағдайының өзгеруі, адами құндылықтардың өзгеруі, қоғамдық 

қатынастардың өзгеруі. Яғни, біздің дизайн объектісі - адам, құндылықтар, 

қарым -қатынас. Демек, бізді қанағаттандырмайтын бастапқы жағдай және біз 

жобаның нәтижесінде қол жеткізгіміз келетін жағдай бар. Әлеуметтік дизайн 

процесінде біз қалаған болашақтың бейнесін, біз қол жеткізгіміз келетін 

өзгерісті қалыптастырамыз, яғни. мақсат, мақсатқа жету механизмі, біз 

жасағымыз келетін ресурстар мен уақыт шеңбері (толығырақ А. А. 

Москвинаның «Аймақтық субсидиялар бойынша конкурстарға қатысу үшін 

әлеуметтік дизайн ерекшеліктері» брошюрасын қараңыз (Солтүстік -Батыс 

федералды округінің мысалында) ) »). мақсаттар, қалаған болашақты құрды, 

қазірдің өзінде жобалау сатысында жобаның басталуына дейін және жобаның 

соңында біз нені өлшейтінімізді түсіну қажет. Басқаша айтқанда, біздің 

мақсатты топтың қандай параметрлері, қандай сипаттамалары, жобалау 

объектісін жобадан бұрын, жоба кезінде және жобаның соңында, мүмкін одан 

кейін өлшеу керек, яғни. бағалау жүйесін әзірлеу. 

Осылайша, жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдері - бастау, жоспарлау, 

іске асыру, аяқтау / есеп беру жобаны бағалау арқылы өтеді. 

Дегенмен, барлық ұйымдар жүйелі түрде жоба нәтижелерін бағалау мен 

бақылауды жүзеге асырмайды. 

1.1. Бағалау мақсаттары 

Біз сауалнама деректеріне келесі жауаптарды тізбектедік: 

• есеп беру (донорға дейін); 

• есептілік (клиенттер мен қызмет алушыларға жүктеледі); 

• қызметкерлер мен еріктілердің жұмысын бақылау; 

• жұмыс барысында не үйренуге болатынын білуге деген ұмтылыс; 

• жұмысты жақсарту және келесі жобалардың сапасын жақсарту; 
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• құзыретті жоба немесе бағдарламаны басқару; 

• ұйымды ілгерілету үшін дәлелдер келтіру; 

• жұртшылықпен байланыс және қаражат жинау; 

• ресурстар мен уақытты тиімді бөлу; 

• өзгерістерді анықтау және әлеуметтік әсерді өлшеу. 

Бағалаудың басым міндеттері көбінесе қандай құралдарды қолданған дұрыс 

екенін анықтайды. Мысалы, клиенттердің жауапкершілігін кері байланыс 

формалары немесе фокус -топтар көмегімен өлшеуге болады. Әсерді өлшеу 

үшін, жоба аяқталғаннан кейін сіздің әрекеттеріңізге қатысқандардан 

өзгерістер тарихын жинауға болады. 

Іс жүзінде, көпшілік ҮЕҰ жоғарыда аталған бірнеше мақсаттарға жету үшін 

мониторинг пен бағалау жүргізеді. Мақсаттардың әрқайсысына қандай екпін 

берілетіні көптеген себептерге байланысты: донорға есеп берудің талаптары 

мен формаларына, клиенттердің қажеттіліктеріне, КЕҰ қандай стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізгісі келеді және т.б. 

Көріп отырғанымыздай, әр түрлі клиенттерге қызмет көрсететін 

коммерциялық емес ұйымдар үшін олардың жұмысына баға берудің пайдалы 

болуының бірнеше себептері бар. 

Ең алдымен, содан кейін ұйым қызметкерлері мен менеджерлері жетістіктерге 

де, сәтсіздіктерге де назар аударады, яғни. суретті барлық жағынан көруге 

болады. Қызметкерлердің өзі бағалау үдерісіне қатыса отырып, оларды 

ұйымдастыруға қатысты объективті бола алады. Қызметкерлер мен 

тұтынушылар ұйымның «босқа кетпегенін» растайтын растау алады. 

Бағалаудың арқасында сіз «сыни нүктелер» деп аталатын - жұмыс сапасы мен 

тиімділігіне шешуші әсер ететін сәттерді таба аласыз; келешекте осы 

мәселелер бойынша әрекет ете отырып, ұйымның басшысы мен қызметкерлері 

маңызды оң өзгерістерге қол жеткізе алады, осылайша энергияны, уақыт пен 

ресурстарды үнемдейді. 

Қызмет тұтынушылар (бенефициарлар), донорлар, серіктестер - ұйым жұмыс 

істейтін орта тұрғысынан мұндай бағалау да маңызды мағынаға ие. Ағымдағы 

және әлеуетті донорлар мен клиенттермен келіссөздер кезінде ұйым фактілер 

мен салыстырмалы сипаттамаларды бере алады, бұл ұйымның қаншалықты 

тиімді жұмыс істейтінін түсінуге мүмкіндік береді. 

Өз ойымызды қорытындылай келе, әлеуметтік жобаларды бағалау ұйымдағы 

істердің нақты жағдайын көруге, табыстарды шоғырландыру мен 

кемшіліктерді түзету жолдарын анықтауға көмектеседі деп айта аламыз. 

Бағалау нақты сұрақтар туғызады және жобаға қатысатын әр түрлі адамдардан 
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жүйелі түрде ақпарат жинайды. Осы мәліметтер негізінде процестің сапасы 

мен жобаның нәтижелері туралы қорытынды жасауға болады.  

1.2. Бағалау проблемалары немесе неге бағалау жүргізілмейді 

Үлкен де, кіші де көптеген НПО -лар бағалауды қиын және ауыр деп санайды. 

Төменде бағалау жүргізілмеуінің кейбір себептерінің тізімі берілген. 

• Кейбір КЕҰ әсер етуін өлшеу қиын күрделі бағдарламаларды іске қосады. 

• Мекемелер жабық болғандықтан кейбір клиенттерден пікір жинау қиын. 

• Көптеген донорлар бағалауды әзірлеу мен жүзеге асыруды 

қаржыландырмайды. 

• Қаржыландыру мен жобаны іске асыру кезеңінде күштердің шоғырлануы, 

бағалауға ресурстар қалмайды. 

• ҰЕҰ қызметкерлері тоқтап қалу мен ойлану үшін өздерін ағымдағы істермен 

тым бос сезінеді. 

• жайлылық деңгейін сақтауға деген ұмтылыс және олардың жеткіліксіздігін 

ашудан қорқу. 

• Бағалаудың құндылығын түсінбеу және оның тиімділігін дәлелдеу 

қажеттілігі. 

Шынында да, жобаларды бағалау мен бақылаудың құзыретті жүйесі 

айтарлықтай байсалды және көп уақытты қажет ететін бизнес болып 

табылады, бірақ оны енгізуден алынатын бонустар тек қана қамтуы мүмкін. 

шығындар. Ол үшін жобалауды жоспарлаудың, ұйымдастырудың және 

жүргізудің негізгі ережелерімен танысып, ұйым үшін бағалаудың ең оңтайлы 

әдісі мен моделін таңдау қажет. 

Сондықтан, бағалауға кіріспес бұрын, ұйым: «Біздің бағалауды жүргізудің 

негізгі мақсаты қандай? Бізге не үшін қажет?». 
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2. Бағалау деген не? 

Әрі қарай, біз бағалау кезінде қолданылатын негізгі терминдерді түсінуге 

тырысамыз. 

2.1. Бағалау және бақылау 

Бағалау - бұл жобаны басқару функцияларының бірі және жаңа білімді алу 

құралы. Біз кейінгі жұмысты жақсарту үшін не болғанын бағалаймыз. 

Өзгерістерді бағалау, талдау және түсіндіру бізге көмектеседі: 

• жоспарланған мақсаттарға қалай жеткенімізді анықтау; 

• болған оқиға туралы болжамдардың қаншалықты дұрыс екенін түсіну; 

• жұмыс нәтижелерінің тиімділігін, тиімділігін және тұрақтылығын бағалау. 

Бағалауды анықтау Бағалау тағайындау 

Қалай екенін анықтауға тырысатын процесс 

мүмкін жүйелі және объективті, мән немесе 

әсер ету тұрғысынан жобаның құны 

әлеуметтік мәселе. Бұл үкім негізделген 

сәйкестік сияқты жалпы «бағалау 

критерийлері» бойынша, 

тиімділік, тиімділік, әсер ету және 

тұрақтылық. 

 

Бағалау сенімді және пайдалы болуға тиіс 

жинақталған тәжірибе қашан ескерілетіні 

туралы ақпарат бағдарлама серіктестері мен 

донорлардың шешім қабылдауы. 

 

Назар аударыңыз, мұнда «объективті» сөзі 

талдауда тепе-теңдіктің қажеттілігін көрсету 

үшін қолданылады. Яғни, әр түрлі тәсілдер 

бар екенін есте ұстау қажет, ескеріңіз 

мүдделі тараптардың перспективалары (әркім 

бағдарламаға қызығушылық бар және ол 

кімге әсер етеді негізгі бенефициарлардың 

саны, 

мүдделі тарап) және әр түрлі қолданылатын 

ақпарат көздері мен әдістері. 

• жобаның немесе 

бағдарламаның сапасын 

жақсарту, әдістер мен 

нәтижелерді жақсарту; 

 

 

 

 

• білім алу, әсіресе басқа 

жобаларда, 

бағдарламалар мен 

жағдайларда қолдануға 

болатын тәжірибе 

туралы; 

 

 

• жобаның немесе 

бағдарламаның 

нәтижелері іс жүзінде 

алынғанын дәлелдеу. 

 

Мониторингті жобаның барлық қызмет ету мерзімі ішінде мәліметтер мен 

ақпаратты жинаудың үздіксіз және әдістемелік процесі ретінде анықтауға 

болады. Жиналған ақпарат жобаны жүйелі түрде бағалау үшін қолданылады;  
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Осылайша сіз, жұмысты тоқтатпастан жобаны түзете аласыз. Мониторинг 

сонымен қатар жағдайды жүйелі түрде бақылау және тенденцияларды анықтау 

үшін қолданылады. Мысалы, сіз қоршаған ортаның өзгеруін немесе ерекше 

қажеттіліктері бар адамдардың жағдайын бақылай аласыз. 

 

Бағалауды анықтау Бағалау тағайындау 

Нені қадағалау немесе өлшеу процесі 

болады. 

Мониторингтің екі түрін қамтиды: 

• мониторинг нәтижелілігі жағдайға 

араласудың бастапқы жоспарына 

(мысалы, бағдарламалар, стратегиялар) 

және нақты мақсаттарға жету дәрежесіне 

қатысты нақты процестің барысын 

өлшеуді қамтиды; 

• жағдайды бақылау белгілі бір 

параметрдің немесе параметрлер 

жиынтығының жоба барысында қалай 

өзгеретінін немесе өзгермейтінін 

өлшеуді қамтиды (мысалы, балалар мен 

әйелдердің жағдайы, немесе жалпы 

елдегі жағдай). 

• жұмыстың жоба жоспары 

бойынша жүргізілуін 

қамтамасыз ету; 

• жобаның орындалуын 

жақсарту; 

• жобаны қашан тез бейімдеу 

керектігін анықтау, әсіресе 

дағдарыс пен тұрақсыздық 

кезінде; 

• бағалау үшін ақпарат көзі 

ретінде қызмет етеді; 

• стратегия мен 

бағдарламаларды өзгерту 

қажеттілігін негіздеу үшін 

ақпарат беру (әсіресе 

жағдайды бақылау). 

 

Бақылау мен бағалаудың негізгі айырмашылықтары Кесте №1-де көрсетілген. 

Алайда, мониторинг пен бағдарламаны бағалаудың негізгі айырмашылығы 

талдаудың тереңдігі бақылауға қарағанда айтарлықтай жоғары. Бағалау терең 

талдауды ұсынады, ал мониторинг - бұл тек ағымдағы «суретті» қадағалау. 

Мониторинг  Бағалау 

Үздіксіз жүргізіледі Бағдарламаны іске асырудың негізгі 

кезеңдерінде өткізіледі 

Жоба қазіргі күйінде өзгертусіз 

қабылданады 

Жоба оңтайландыру / жетілдіру үшін 

талданады 

Жоспарланған нәтижелер мен 

әрекеттер нақтымен 

салыстырылады 

Жоспарланған нәтижеге жету немесе 

жетпеу себептері талданады 

Алынған ақпарат жоба бойынша 

жұмысты жақсарту үшін 

қолданылады 

Алынған ақпаратты осы жоба 

бойынша жұмысты жақсарту үшін де, 

болашаққа жоспарларды нақтылау 

үшін де қолдануға болады. 
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Техникалық тұрғыдан алғанда, мониторинг пен бағалаудың негізгі 

айырмашылығы мынада: 

- мониторинг - бұл тұрақты жүйе, ал бағалау мезгіл-мезгіл жүргізіледі; 

- мониторинг жүйесі тек көрсеткіштердің мәндерін өлшеуге негізделген, ал 

бағалау мониторинг деректерін (көрсеткіштердің мәндерін) ескере отырып 

жүргізіледі, бірақ олармен шектелмейді. 

Сондықтан мониторинг пен бағалау жүйелері бір -бірін толықтырады, бірақ 

бір -бірін ешнәрсемен алмастыра алмайды. 

2.2. Бағалау түрлері 

Жобаның қай сатыда тұрғанына байланысты бағалаудың әр түрлі түрлері 

туралы айтуға болады. 

 

 

Жобаның әр кезеңінде біз бағалаудың әр түрін жүргіземіз. Әр кезең үшін 

сұрақтар бар. 

Мониторинг жүйесін енгізгенде немесе бағалауды жүргізгенде, жобаның 

нақты қатысушылары үшін бағалаудың үш үлкен сұрағы бар. 

• «Біз істеуіміз керек нәрсені істеп жатырмыз ба?» - жауап бағдарлама 

менеджерлеріне техникалық тапсырманың (өзін-өзі бақылаудың) орындалуын 

тексеру үшін қажет. 
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• «Біздің әрекеттеріміз өзгеріске алып келе ме?» - жауап барлық мүдделі 

тараптарға қажет, бірақ бұл ақшаның тиімді жұмсалуына көз жеткізу үшін 

әсіресе донорларға қажет болады (әлеуметтік әсер). 

• «Біз дұрыс істеп жатырмыз ба?» - жауап ұйым басшыларына стратегиялық 

дұрыс бағыт (стратегиялық туралау) табу үшін, біздің қызметіміз маңызды ма 

және біз көшіп жатырмыз ба деген ақпарат береді. 

Алғашқы екі сұрақ жобаның өмірлік цикліне тікелей қатысты. Үшінші сұрақ 

кеңірек уақыт шеңберінде. Бұл әдетте ұйымды стратегиялық жоспарлау 

кезінде сұралады. Бұл брошюра жалпы ұйымға емес, жобаны бағалауға 

бағытталғандықтан, бұл жағдайда нақты сұрақтар қандай болуы мүмкін екенін 

егжей -тегжейлі қарастырайық. 

Жобаның сараптамасы (алдын ала бағалау). Жоба қаржыландыру үшін 

конкурс түрінде жазылып, рәсімделгеннен кейін донор жобаны бағалау үшін 

сарапшыларды тартады.Мұндай бағалау жобаның мәселені шешуге қалай 

жақындайтынын және мақсатты топтардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыратынын анықтайды. Сарапшылар жобаның өзін және онда 

көрсетілген әрекеттерді ғана емес, сонымен қатар ұйымның кадрлармен 

қаншалықты қамтамасыз етілгенін, сондай -ақ жоспарланған іс -шаралардың 

қаржылық және ұйымдастырушылық мүмкіндіктерін бағалайды. Бұл бізге 

жобаның шынайылығы мен ықтимал табысын бағалауға мүмкіндік береді. 

Олардың ішінде мыналар бар: 

• ғылыми зерттеулермен, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаумен 

расталған жоба мақсаттарының сәйкестігі мен сәйкестігі; 

• жоспарланған жоба нәтижелерінің қойылған мақсаттарға сәйкестігі; 

• жобаны іске асыру тетіктерінің жаңашылдығы, ол басқалармен қатар оны 

іске асыру шығындарын азайтуға мүмкіндік береді; 

• жобаны іске асыруға бұқаралық ақпарат құралдарын тарту; 

• жобаны іске асыруға еріктілерді тарту; 

• ұйымда жобаны іске асыру үшін қажетті ресурстар бар ма; 

• ұйымның донорлық ұйымдардың кепілдік хаттарымен расталған жобаны 

қаржыландырудың қосымша көздері бар. 

Әркім жергілікті жағдайдың ерекшеліктерін ескере отырып, іріктеу 

критерийлері мен байқаудың басым бағыттарын егжей -тегжейлі қарастыруға 

мүмкіндік алады. Көптеген өңірлерде сараптамалық комиссияның 

отырысынан басқа, жобаларды қоғамдық қорғау қазір сарапшылар ғана емес, 
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басқа ҮЕҰ әріптестері де, басқа да мүдделі тұлғалар қатыса алатын 

конкурстарда өткізіле бастады. 

Жобаны бағалау туралы айта отырып, жобаны алдын ала бағалаудың тағы бір 

нұсқасын атап өту қажет. Ұйым конкурсқа жобаны жіберер алдында өз 

бағасын бере алады 

конкурстық құжаттамада жарияланған критерийлерге сәйкес жобаны жүзеге 

асыру немесе сараптамаға сырттан сарапшыларды тарту, мысалы, ҮЕҰ -ның 

аймақтық ресурстық орталығынан кеңес алу. 

Бақылау және аралық бағалау. Жобаны іске асыру сатысында үздіксіз 

жүргізілетін мониторингтен басқа аралық бағалау да жүргізіледі. Оның 

барысында, әдетте, аралық нәтижелер шығарылады, және қабылданған 

қадамдардың қалай дұрыс екендігі анықталады және жобаның сәтті 

аяқталуына әкеледі. 

Мұндай бағалаудың нәтижелері стратегияны түзетуге және жобаның келесі 

кезеңінде белгілі бір әрекеттерді таңдауға көмектеседі. 

Субсидия есебінен қаржыландырылатын жобалар да орта мерзімді бағалауға 

ие. Көбінесе бұл функция субсидияның соңғы бөлігін төлеуге қажетті негіз 

болып табылатын аралық есеппен орындалады (егер бұл шартта көзделген 

болса). Дәл осы кезеңде ұйым шығын баптарын өзгертуді талап ете алады - бұл 

жоба біраз уақыт бұрын жазылған, жағдай болуы мүмкін.Өзгерту немесе 

жобаны жүзеге асырушылар жоспарланған нәтижеге жету үшін ресурстарды 

пайдаланудың неғұрлым тиімді әдісін ұсына алады. 

Орта мерзімді бағалау сұрақтарын әзірлеу кезінде сіз алдымен жоба бойынша 

қандай ақпарат маңызды екенін шешуіңіз керек. Төменде аралық бағалау 

кезінде қолдануға болатын сұрақтар тізімі берілген. 

• Жобаның белгілі бір өнімдері немесе қызметтері оның бенефициарларына / 

клиенттеріне / осы қызметтерді тұтынушыларға қажет деген шешім қандай 

негізде қабылданады? 

• Орындаушылар / жоба қызметкерлері нақты клиентке қандай қызметтер 

ұсынылатынын қалай шешеді? 

• Жобаны іске асырушылардан осы өнімдерді немесе қызметтерді ұсыну үшін 

не қажет? 

• Осы қызметтерді ұсынатын немесе осы өнімдерді әзірлейтін / дайындайтын 

жоба орындаушылары / қызметкерлері қалай оқытылады? 

• Клиенттер жоба туралы қалай біледі және оған қол жеткізеді? 



11 
 

• Клиенттерге / жоба қызметтерін пайдаланушыларға қандай талаптар 

қойылады? 

• Жобаның жалпы алгоритмі қандай, яғни. клиенттер жобамен бірінші 

байланысқан сәттен бастап қызмет алғанға дейін және одан тыс өтетін 

процесс? 

• Клиенттер тұрғысынан жобаның күшті жақтары қандай? 

• Жобаның орындаушылары тұрғысынан қандай күшті жақтары бар? 

• Бағдарламаны іске асырушылар мен клиенттерден қандай шағымдар жиі 

кездеседі? 

• Жобаны жетілдіру бойынша оның орындаушылары мен клиенттері қандай 

ұсыныстар ұсынады? 

• Жобаның өнімдері мен қызметтері енді қажет емес деген шешімнің 

қабылдануына не негіз болды? 

Қорытынды бағалау жобаның соңында жүргізіледі. Қорытынды бағалаудың 

мақсаты оның атауынан туындайды. Ол жобаның нәтижелерін қорытындылау 

үшін қолданылады. Бағалаудың соңғы нәтижелері маңызды жобалық есептің 

негізін құрайды. Субсидиялар бойынша бәсекелестік жағдайында мұндай есеп 

жоспарланған нәтижелерге қол жеткізуді ғана емес, сонымен қатар 

ресурстардың жұмсалуының орындылығын да көрсетуі керек. Мемлекеттік 

органдар конкурстық қаражаттың мақсатты жұмсалуын бақылауға үлкен көңіл 

бөледі. Барлық конкурс туралы хабарландырулар қаражаттың мақсатсыз 

жұмсалуы керек екенін көрсетеді 

Әсерді бағалау (әсер ету), әдетте, жоба аяқталғаннан кейін біраз уақыттан 

кейін жүргізіледі. Мұндай бағалау жоба нәтижелерінің қаншалықты тұрақты 

екендігін, жобаның әрекеттері проблемаға қалай әсер еткенін және жобаның 

клиенттерінің / бенефициарларының әл -ауқатында өзгерістер болғанын 

тексереді. 

Байқауға қайтып оралғанда, мемлекет ҮЕҰ-дан мұндай бағалауды талап 

етпейді, бірақ инвестицияланған бюджеттің әлеуметтік-экономикалық 

кірістігін анықтау үшін сараптамалық немесе зерттеу ұйымдары жүргізетін 

бағалауды тапсырыс беруге болады. қаражат. 

Бағалаудың бұл түрін әдетте ұзақ мерзімді бағдарламалары бар ұйымдар 

қабылдайды, ал субсидияланған жоба осындай бағдарламаның бөлігі болып 

табылады. Әсерді бағалау көбінесе тренингтер мен білім беру бағдарламалары 

үшін жүргізіледі. Осылайша, тренингке қатысушылардың алған дағдылары 

мен білімдерін практикада қолданатынын көруге болады. Тағы бір жағдай - 
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донордың өтініші бойынша әсерді бағалауды жүргізу. Субсидиялау 

конкурстары туралы есеп беруде әсерді бағалау тікелей талап етілмейді. 

Мемлекеттік бақылаудың негізгі бағыты қаражатты мақсатты пайдалануға 

бағытталған. Ал бұл жерде екі сұрақ қою заңды. Бірінші: жобаны іске асыру 

кезінде қандай нәтижелерге қол жеткізілді және олар жоспарланған 

нәтижелерге сәйкес келе ме? Ал екінші сұрақ: нақты ақшалай дәрежеде. 

Шығындар гранттық келісімшарт жасасу кезінде анықталған шығындарға 

сәйкес келе ме? Есеп беру формаларына сәйкес мемлекеттік органдар екені 

түсініктібилік екінші сұраққа жауап алуға үлкен көңіл бөледі. Және бұл 

қаржылық есептілікке қатысты. 

Бағалау түрлері туралы толығырақ 

Бағалауды кім жүргізетініне байланысты ішкі немесе сыртқы бағалау туралы 

айтуға болады. 

• Ішкі бағалауды ұйымда жұмыс жасайтын адамдар жүргізеді. 

• Сырттай немесе тәуелсіз бағалауды келген сарапшы жүргізеді. 

Сонымен қатар, ол сіздің ұйымда жұмыс істемеуі ғана емес, сонымен қатар 

мүдделер қақтығысы деп санауға болатын қарым -қатынаста болмауы да 

маңызды. 

2.3. Әсері, нәтижесі мен әрекеті 

Келесі кестеде әсер, әрекеттер мен жоба нәтижелерінің арасындағы 

айырмашылықтар көрсетілген. Әр жағдайда не өлшенетіні және жетістік 

көрсеткіші болып табылатыны түсіндірілді. 

 Не өлшенеді Индикаторлар 

Іс-қимыл Шығындар (күш, 

уақыт, ресурстар) 

Іс-шара өткізу 

Нәтиже Тиімділік 

 

Жоба өнімдерін 

пайдалану және 

тұрақты 

жобаның 

бенефициарларының 

жеңілдіктерді қайта 

өндіруі 

Әсер (әлеуметтік әсер) 

Жобаның ұзақ мерзімді 

әсері (мысалы, өмір 

сапасының өлшенетін 

өзгерістері, төмендеуі) 

Өзгерістер 

 

Қазіргі жағдай мен 

түпнұсқаның 

айырмашылығы 
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Әрекеттерді, нәтижелер мен әсерлерді сипаттау мысалы 

Іс-әрекет: Жеткілікті емделмеген науқастарға профилактикалық 

медициналық қызмет көрсету. 

Нәтижелер: 

• Аз қамтылған емделушілердің ресми медициналық мекемелерге бару саны 

өсті; 

• Денсаулық сақтау жүйесімен тиісті түрде қамтылмаған науқастардың жедел 

жәрдем бөліміне бару саны азайды. 

Әсері: Жеткізілмеген науқастардың медициналық қызметтерге шығындары 

төмендеді. 

3. Бағалауды қалай жоспарлау керек 

Бағалау құралдары туралы айтқанда, біз көбінесе сарапшылар жасаған 

әдістемелер туралы ойлаймыз. Бұған «Ең маңызды өзгерістер» әдісі немесе 

Project Logframe сияқты құралдар кіреді. Дегенмен, органикалық құралдар да 

көп. Оларды мамандар әзірлеген жоқ, олар біздің ойлау тәсілімізге қатысты. 

INTRAC -тан Макс Пибоди оларды «ақыл -ой құралдары» деп атайды - біз кез 

келген мониторингті немесе бағалауды жоспарлаған сайын өзімізге қоятын 

негізгі сұрақтар. 

Үш негізгі сұрақ 

Кез келген бақылау мен бағалау қызметін жоспарламас бұрын үш қарапайым 

сұраққа жауап беру пайдалы болады. 

• Біз кімді бағалаймыз? Біз жоба тобын бағалаймыз ба? Ұйымның басқармасы 

немесе қамқоршылар кеңесі үшін? Донорлар үшін? Немесе бұл бағалау 

жобадан пайда табатындарға - бенефициарларға қажет пе? Өйткені, олар біздің 

жұмысымыздың негізгі мүдделі тараптары (қызығушылық топтары). 

• Біз нені бақылаймыз немесе бағалаймыз? 

Мүдделі тараптар қызығушылықтары мен басымдықтарына байланысты 

бағалаудың әр түрлі нәтижелеріне қызығушылық танытады. Нәтижелерді 

бағалау кезінде әр түрлі мүдделі тараптар үшін сәттілік критерийлері басқаша 

көрінуі мүмкін. Мысалы, жергілікті өзін-өзі басқару органдары аймақтың 

әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының мақсаттарына жетуді 

басшылыққа ала алады. Кішкентай ауылдардың әйелдері жобаны табысты деп 

атауы мүмкін, егер бұл олардың күнделікті өмірін жеңілдетсе. 

• Біз қалай бақылап, бағалаймыз? 

Бізде қандай ресурстар бар: уақыт, ақша және адам ресурстары? 
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Бағалауды жүргізудің әдістемесі, қосымша ресурстарсыз бірнеше күнде 

жасалуы керек, бірнеше ай бойы жүргізілуі қажет, үлкен бюджет пен кәсіби 

бағалаушылар тобы бар бағалаудан өзгеше болады. 

Осы сұрақтарға жауап бергенде ғана біз бақылау мен бағалау процесі туралы 

ойлана бастай аламыз. 

3.1. Бағалау процесі 

Бағалау мен бақылауды жоспарлауды бастамас бұрын, бағалауды жүргізу 

кезінде орындалуы қажет барлық қадамдарды қарастырсақ, ыңғайлы болады: 

 

• жоспарлау; 

• деректер жинау; 

• деректерді талдау; 

• есеп жазу. 

 

 

 

 

3.2. Жоспарлау 

Бағалауды жүргізу - аралық, қорытынды немесе әсерді бағалау - әрқашан 

мұқият дайындықты және жеткілікті ресурстарды (басқарушылық, қаржылық, 

адамдық және технологиялық) қажет ететін өте күрделі іс. Сондықтан 

жоспарлау келесі қадамдарды қамтитын маңызды қадам болып табылады. 

1. Бағалаудың мақсатын анықтау. 

2. Ұйымда / жобада бұрыннан бар ақпаратты анықтау және ақпараттық 

олқылықтарды анықтау. 

3. Бағалау кезінде жауаптары күтілетін сұрақтар әзірлеу. 

4. Деректерді бағалаудың, жинаудың және талдаудың мүмкін болатын 

тәсілдерін анықтау, жаңа ақпарат көздері және т.б. 

5. Ішкі немесе сыртқы бағалау болатынын шешу; бағалауды жүргізу үшін 

жеке бағалаушыға немесе топқа қажет дағдылар мен дағдыларды анықтау. 

6. Болжалды кесте мен шығын сметасын құру. 
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Бағалауды жоспарлаудың мысалдары. 

Ақпарат көздері мен мәліметтерді жинау құралдары 

Ақпарат көздері 

 

Мәліметтерді жинау 

құралдары 

Конференцияға қатысушылар 

 

Сауалнама 

Сұхбат 

ҰЕҰ жобалары туралы жылдық есептер мен 

деректер, 

оның қызметкерлері конференцияға қатысты 

 

Мазмұнды талдау 

Қызметкерлері қатысқан ҮЕҰ жұмысы 

конференциялар 

 

Қосылған бақылау 

Тақырып бойынша оқиғалар мен 

конференциялардың күнтізбесі 

Мазмұнды талдау 

Тақырып бойынша конференциялар мен іс -

шараларға қатысушылар 

Сауалнама 

 

ҮЕҰ әлеуетті донорлары мен іскер серіктестері, 

оның қызметкерлері конференцияға қатысты 

 

Сауалнама 

Сұхбат 

Белсенді донорлар мен іскерлік серіктестер Сауалнама 

 

Жобаның тікелей орындаушылары және 

орындаушы ұйымның қызметкерлері 

 

Топтық талқылау 

Сұхбат 

Жобалық құжаттама (бюджет, жазбаша 

апта сайынғы кездесу есептері, бағдарлама 

конференциялар, іс -шараға қатысушылардың 

профильдері 

кейінгі сапалық талдау, нәтижелер 

ішкі қорытынды жиналыс 

конференциялар, пресс -релиз, 

қатысушылардың пікірлері және 

сарапшылар) 

Мазмұнды талдау 

Бағалау өткізу кестесі 

Бағалау 

кезендері 

1-2 апта 3-4 апта 5-6 апта 7-8 апта 

Жоспарлау, 

оқу 

тапсырмалары, 

әдістерді 

таңдау 

    



16 
 

 

Құралдарды 

дайындау, 

әзірлеу және 

сынау 

 

    

Деректер 

жинау 

 

    

Деректерді 

талдау 

 

    

Дайындық 

баяндама, 

презентация 

 

    

Талқылау және 

өзгерістер 

 

    

Есепті 

нақтылау және 

қорытынды 

құжатты 

дайындау 

 

    

 

3.3. Деректер жинау 

Бағалау үшін ақпаратты жинаудың, жазудың және талдаудың көптеген 

әдістері бар. 

Олардың көпшілігі келесі негізгі деректерді жинау әдістеріне негізделген: 

• сұрақ қою; 

• сұхбат; 

• бақылау; 

• құжаттаманы зерттеу. 

Әр түрлі әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері 

Әдіс Артықшылықтар Кемшіліктер 

Сауалнама • Үлкен қамту 

• Стандарттау 

• жеткілікті жауап 

алудың қиындығы 
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• Мәліметтерді өңдеудің 

ыңғайлылығы 

•Анонимділікке 

кепілдік беріледі 

• Дирижерлік процесте 

«фокусты» өзгертуге 

болмайды 

• Біз не 

сұрамайтынымызды 

білмейміз 

Интервью • Толық ақпараттың 

үлкен көлемі. 

• процесінде 

«фокустауды» өзгерту 

мүмкіндігі 

• Сұрақтар мен 

жауаптарды нақтылау 

мүмкіндігі 

• Кейбір жағдайларда 

бұл істің нақты 

жағдайын білудің 

жалғыз жолы 

• жоғары еңбек 

сыйымдылығы 

(ұзақтығы) 

• үшін арнайы шарттар 

қажет 

• Психологиялық 

байланысқа тәуелділік 

және 

қатысушылардың 

эмоционалды жағдайы 

• Деректерді өңдеу ұзақ 

уақытты алады 

Бақылау • Бағдарлама өмірі 

жанама емес, сол 

күйінде зерттеледі 

• Жаңа, жоспарланбаған 

және күтпеген 

мәліметтерді алу 

мүмкіндігі 

• Жоба бойынша 

арнайы жағдайлар 

жасауды немесе 

қосымша әрекеттерді 

талап етпейді 

• Бақылаушының әсері 

мүмкін, бұл қиын 

алып тастау 

• Этикалық шектеулер - 

бағалау үшін 

маңыздылардың 

барлығын байқауға 

болмайды 

• Деректерді тіркеу мен 

өңдеудің күрделілігі 

уақытты қажет етеді 

Құжаттарды зерттеу • Ақпараттың 

өзгермейтіндігі, бір 

құжатқа бірнеше рет 

кіру мүмкіндігі, қайта 

тексеру 

• Арнайы жағдай 

жасауды қажет етпейді: 

оны ыңғайлы және 

ыңғайлы жерде 

жүргізуге болады 

• Ресми көзқарасты 

көрсетуі мүмкін, 

сонымен қатар 

нормалар мен 

• Жобаны әрдайым 

жеткілікті түрде 

көрсетпейді 

• «қажетсіз» ақпараттың 

тым көп болуы 

• Зерттеудің күрделілігі 

• Әр түрлі 

тасымалдағышта 

құжаттармен жұмыс 

жасаудың 

ыңғайсыздығы 

• Құпиялылыққа 

байланысты кейбір 
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стандарттарды қамтуы 

мүмкін 

құжаттарға қол жеткізе 

алмау 

 

3.4. Деректерді талдау 

Жиналған деректерді талдау - бұл деректерді зерттеу, пайдалы ақпаратты алу 

және қорытынды ұсыну процесі. Сандық деректерді талдауды жеңілдететін 

статистикалық бағдарламалар бар, соның ішінде SPSS және Excel сияқты 

бағдарламалар. 

Мәтіндік көздерден ақпаратты алу және жіктеу арқылы сапалы мәліметтер әр 

түрлі өңделеді. 

Мәліметтердің сипаты мен көлеміне қарамастан бағдарламаны бағалаудың 

жалпы талдау схемасы келесідей. 

• Не табылды? Фактілер мен бақылау деректері ұсынылған. 

• Мұны қалай түсіндіруге болады? Бұл фактілер мен олардың арасындағы 

байланыс талқыланады, түсіндіріледі, мағынамен толтырылады. 

• Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Түсіндірулерге сүйене отырып, 

қорытынды жасалады, үкім шығарылады: жақсы немесе жаман, көп немесе аз, 

оң жақта 

бағыт дамып келеді немесе дамымайды және т. 

•  Енді не істейміз? Ұсыныстар нәтижелерге сүйене отырып жасалады. 

3.5. Бағалау есебі 

Әр түрлі мүдделі тараптарға бағалау нәтижелерін хабарлаудың және 

таратудың көптеген әдістері бар. Әр ұйым мониторинг пен бағалаудың әр 

түрлі деңгейлері үшін әр түрлі есеп беру форматтарын іздейді. Мысалы, жас 

аналарға арналған есеп болады. 

Ірі холдинг директорына корпоративті қолдау бағдарламасы бойынша есептен 

мүлде өзгеше. Кейбір есептер жобада қандай әрекеттер жасалғанын сипаттай 

алады. Басқа есептерде үлкен бағдарламаның донорына ақпарат беретін 

күрделі аналитикалық деректер болуы мүмкін. 

Есептің мақсаты қандай болса да, ол жақсы жүйеленіп, орындалған 

әрекеттерді және қол жеткізілген нәтижелерді сипаттап, талдау жасауы керек. 

Әр есепте мыналар болуы керек: 

• жасалған әрекеттер немесе қол жеткізілген нәтижелер тізімі; 

• әрекеттердің немесе әрекеттердің маңыздылығын түсіндіру; 
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• ұсынылған ақпараттың фактілеріне немесе нәтижелеріне баға беру; 

• шешімдердің нәтижелерін немесе жобаны іске асырудың таңдалған 

стратегиясын талқылау; 

• қорытынды; 

• ұсыныстар. 

Есеп нақты, қысқа, түсінікті, жақсы құрылымдалған болуы керек. 

Көптеген есептердің маңызды бөлігі - жоба аясында болған өзгерістердің 

сипаттамасы. Көптеген ұйымдар бұл салада өте күшті емес. Міне, жиі 

кездесетін қателер. 

• Жобаның нәтижесінде болған өзгерістерді сипаттауға арналған есептер 

нәтижелерге немесе әрекеттерге бағытталған. 

• Есептер қажет өзгерістерді немесе күтілмеген, бірақ болмаған өзгерістерді 

сипаттамай, тек оң өзгерістерге бағытталған. 

• Есептер өзгерістердің жобалық әрекеттердің нәтижесінде болғанын, 

сонымен қатар олар сыртқы факторлардың әсерінен де болуы мүмкін екендігін 

көрсетеді. 

Кейде бұл дәлсіздіктер өзгерістерді қабылдамайтын дұрыс емес бағалау 

жүйесінен болады. Алайда, бұл көбінесе өзгерістер қалай сипатталатыны 

туралы мәселелер. Жобамен жұмыс кезінде өзгеріске әкелген әрекеттерді 

сипаттау үшін есепте қанша ақпарат ұсыну керектігін бағалау қиын болуы 

мүмкін. 

Егер сіз тым көп жазсаңыз, онда өзгерістердің сипаттамасы есеп беттерінің 

астына көмілуі мүмкін. Егер сіз аз жазсаңыз, онда ұйымның қызметін жан -

жақты бақыламаған адамдар үшін өзгерістердің маңыздылығын немесе 

өзектілігін елестету қиын болады. Сіз сыртқы аудиторияға есептер жіберген 

кезде (сіздің жобаңызда жұмыс жасамайтын адамдар үшін), сіз қажетті 

ақпаратты беруіңіз керек 

Сіздің жұмысыңыздың нәтижесінде болған өзгерістер туралы. Төмендегі 

тізімде болған өзгерістерді сипаттау кезінде ескеру қажет кейбір жайттар 

сипатталған: 

Жағдай өзгерді ме? Негізгі мәселе - бұл жобаны шешуге бағытталған мәселе 

не болды? Өзгерістер оң немесе теріс болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда 

күтілген, бірақ болмаған өзгерістерге назар аударған жөн. 
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Өзгеріс қаншалықты маңызды болды? Кейбір өзгерістер салыстырмалы түрде 

аз, ал басқалары өмірді өзгертуі мүмкін. Болады ма, жоқ па, соны шешкен жөн 

есептің өзгеруінің маңыздылығына назар аударыңыз. 

Өзгеріс қанша адамға әсер етті? Кейде олар адамдар тобына әсер еткен 

өзгерістер туралы айтады. Басқа жағдайларда, сіз есепке бір немесе екі адам 

пайда болатын жағдайлық есептерді қоса аласыз. Қалай болғанда да, өзгеріс 

қанша адамға әсер еткенін және оларға қалай әсер еткенін сипаттау пайдалы. 

Өзгеріс қандай мақсатты топтарға әсер етті? Әр түрлі мүдделі топтардағы 

өзгерістер біркелкі емес. Кейбір бенефициарлар басқаларға қарағанда 

артықшылықтары көрінеді. Есептен өзгеріс қай мақсатты топтарға әсер еткені 

анық болуы керек. 

Топтар немесе кіші топтар үшін ұзақ мерзімді нәтиже қандай болды? Егер 

ақпарат жеткілікті болса, есепте әр түрлі мақсат үшін кез келген нюанстарды 

бөліп көрсету маңызды 

Мысалы, топтар кейбір өзгерістер қыздарға қарағанда ұлдарға немесе тек 

мүгедектерге ғана әсер етуі мүмкін. Егер біз мақсатты топтарды жалпы 

сипаттайтын болсақ, онда есеп барлық өзгерістерді көрсетпеуі мүмкін. Бұл 

өзгеріс жоспарланған ба? Мұндай сипаттама болашақ үшін сабақ сабақтары 

үшін өте құнды ресурс бола алады. Кейде ең терең өзгерістер - бастапқыда 

жоспарланбаған өзгерістер. 

Өзгерістердің бұл түрінің сипаттамасы болашақ жобаларды жоспарлау үшін 

өте пайдалы болады. 

Өзгеріс қалай пайда болды? Есептегі өзгерістің сипаттамасы өз алдына 

қызықты. Алайда, егер мұндай сипаттамада бұл өзгерістің қалай болғанын 

немесе өзгеріске әкелген негізгі процестердің тарихы болса, басқалары 

сипатталған әлеуметтік технологияны қолданып, жұмысты жаңғырта алады 

(немесе теріс өзгерісті сипаттайтын болсақ, қателіктерден аулақ боламыз). 

Есепті өзгертуге әкелген негізгі процестер, сонымен қатар бұл өзгеріс біздің 

жұмысымыздың нәтижесі екенін дәлелдеуге көмектеседі. 

Өзгеріс адамдардың өмірінің жақсаруына қалай әкеледі? Кейде өзгерістің мәні 

сыртқы оқырмандарға түсініксіз (жобаға қатыспаған). Егер 

Сіз әлеуметтік әсерді сипаттайсыз - адамдардың өміріндегі ұзақ мерзімді, 

тұрақты өзгеріс - әдетте олардың қандай артықшылықтарға ие болғаны 

түсінікті. Дегенмен, сіз сипаттаған кезде 

нәтижелер - сіздің жұмысыңызда болған тікелей өзгерістер - өзгерістің мәні 

барлығына түсінікті болмауы мүмкін. Мысалы, сіз өз есебіңізде аймақтағы 
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халықтың жергілікті өзін -өзі басқаруға азаматтық қатысуын арттырғанын 

жазасыз. Анау 

Сіздің жобаңызға кім қатысты, бұл өзгерістің салдарын түсінуге болады. 

Сыртқы оқырман үшін бұл өзгерісті неге маңызды деп санайтыныңызды және 

қандай ұзақ мерзімді нәтижелерге қол жеткізгіңіз келетінін түсіндірген жөн 

болар. 

Бастапқы жағдайға байланысты қандай өзгерістер болды (жоба бағытталған 

мәселе)? Егер сіз жас мүгедектердің 50% -ы еңбекті қолдау жүйесінің 

арқасында жұмыс таба алатынын жазсаңыз, бұл өте маңызды өзгеріс деп 

санауға болады. Екінші жағынан, жағдай өткен жылмен салыстырғанда нашар 

болуы мүмкін! Өз есебіңіздегі өзгерістерді сипаттау кезінде, мүмкін болған 

жағдайда, адамдар өзгерістің қаншалықты маңызды немесе маңызды екенін 

түсінуі үшін бастапқы жағдайдың сипаттамасын қосыңыз. Бұл сандық және 

сапалық көрсеткіштерге қатысты. 

Болған өзгерістер күтілген өзгерістермен қалай салыстырылады? Егер сіз 

өңірдегі кәсіпорындарда кемінде 15 кәсіподақ тіркелгенін жазсаңыз, бұл оң 

өзгеріс екені даусыз. Алайда, егер сіз осындай 100 топ сіздің көмегіңізбен 

ұйымдастырылады деп жоспарласаңыз, бұл ақпарат бізге басқа қырынан 

ашылады. 

Сондықтан, адамдар сіздің күтулеріңізге қатысты өзгерістердің ауқымын 

көруі үшін, бастапқыда жоспарланған нәрсені сипаттау жиі пайдалы болады. 

Өзгерісті сипаттау үшін қандай дәлел келтіресіз? Бұл, мүмкін, болған 

өзгерістерді сипаттау кезінде сіздің есепке қосатын ең маңызды аспект. Біз 

кәсіби түрде жүргізілген ауқымды зерттеудің нәтижелері мен бірнеше ауыл 

тұрғындарымен әңгімелесу нәтижелерін әр түрлі сипаттайтын боламыз. Бұл 

ретте дәлелдемелердің сипаттамасы жан -жақты болмауы керек. «Үшке 

бөлінген фокус -топтардың нәтижелері ауылдар көрсеткендей ... «немесе» 

бейресми деректерге сәйкес, бұл болжалды ... «немесе» мемлекеттік органдар 

жүргізген тәуелсіз зерттеу табылды». Мұндай презентация оқырманға сіздің 

дәлелдеріңіздің құндылығы туралы өзіндік пікір қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Есепке өзгерістің анекдоттық дәлелдерін енгізбеуге ешқандай негіз 

жоқ. Егер есептен өзгерістің дәлелі қатаң деректерді жинауға және талдауға 

негізделмейтіні анық болса, өзгеріс әсерлері әлі де пайдалы болуы мүмкін. 

Қауіп, расталмаған ақпарат қосымша тексеруге болатын алдын ала 

қорытындыларға емес, сенімді дәлелдерге негізделген сенімді тұжырым 

ретінде хабарланған кезде туындайды. 

Әрине, сіз есеп беруде осы өзгерістердің барлығын қамтымауыңыз керек. 

Әйтпесе, сіздің есептеріңіз жүздеген беттен тұрады және оларды ешкім 
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ешқашан оқымайды! Дегенмен, сіз оқырмандарға сіз сипаттайтын 

өзгерістердің мәні мен маңыздылығы туралы өз тұжырымдарын жасау үшін 

жеткілікті ақпарат беруге тырысуыңыз керек. Есептегі беттер санын 

қысқартудың тағы бір тәсілі - қызығушылық танытқандар жасай алатындай 

бастапқы деректерге нақты сілтемелерден қосымша ақпарат алыңыз. 
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