
«EL ÚMITI» өркендеу онлайн платформасын жетілдіруге арналған 

идеялар байқауын өткізу Ережелері  

 

1. Жалпы Ережелер 

1.1. Осы Ереже «EL ÚMITI» өркендеуші онлайн платформасын 

жетілдіру үшін үздік идея таңдау байқауын өткізудің шарттары мен тәртібін 

анықтайды (бұдан әрі - Ереже). 

1.2. Атауы: «EL ÚMITI» өркендеу онлайн платформасын жетілдіруге 

арналған үздік идеяны таңдау байқауы (бұдан әрі – Байқау); 

1.3. Байқау ұйымдастырушысы: «Елбасы Академиясы» Корпоративтік 

қоры (бұдан әрі - Академия); 

1.4. Қатысушы - байқауға қатысу критерийлеріне сәйкес келетін және 

байқауға қатысу үшін осы Ережелердің барлық талаптарын орындаған тұлға; 

1.5. Жеңімпаз - осы Ережедегі жеңімпазды анықтау рәсіміне сәйкес 

байқау жүлдесін алуға құқық алған қатысушы; 

1.6. Байқаудың жүлде қоры 100 000 (жүз мың) теңгені құрайды, ол 1 

(бір) жеңімпазға «EL ÚMITI» өркендеу онлайн платформасын жетілдіруге 

арналған үздік идея үшін беріледі; 

1.7. Конкурстың мақсаты әлеуетті пайдаланушыларды «EL ÚMITI» 

өркендеу онлайн платформасымен таныстыру, сондай-ақ «EL ÚMITI» 

өркендеу онлайн платформасын (бұдан әрі - Портал) жетілдіру бойынша идея 

түрінде ұсыныстар қабылдау;    

1.8. Байқаудың міндеті: 

- Әлеуетті пайдаланушыларды порталдың функционалымен және 

мүмкіндігімен таныстыру; 

-  Порталды жетілдіру идеяларын алу; 

- Порталдың іске асырылуына баға алу. 

1.9. Байқауға 16 жастан асқан барлық тілек білдірушілер қатыса алады; 

1.10. Байқау ашық болып табылады және осы Ережеге сәйкес өткізіледі; 

1.11. Байқауды өткізу уақыты: 2020 жылғы 3 маусымнан 23 маусымға 

дейін (қоса алғанда); 

1.12. Байқауға «Елбасы академиясы» Корпоративтік қорының 

қызметкерлері қатыса алмайды. 

 

 

 



2. Байқауды өткізу тәртібі 

 

2.1. Конкурсқа қатысу үшін Ережемен танысу және қабылдау қажет, 

содан кейін конкурс өткізу кезеңінде (ағымдағы жылдың 3-23 маусымы 

аралығында) www сілтемесі бойынша орналастырылған сауалнама нысанын 

толтыру қажет https://fpp.kz/site/projects/view?id=14 

2.2. Байқауға қатысушылар сервисті тестілеу мақсатында Порталда 

тіркелуі және сауалнама сұрақтарына толық жауап беруі керек. 

 2.3. Порталды жетілдіруде қолданылатын идеяны таңдау жөніндегі 

байқау комиссиясының отырысы дауыс беру (ашық немесе жасырын) 

форматында байқау аяқталған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде өткізіледі. 

 

3. Сауалнама формасын толтыру талаптары  

 

3.1. Сауалнаманың бірінші бөлімі: 

Бұл бөлімде байқауды ұйымдастырушылардың порталды жетілдіру үшін 

қатысушының ұсынған идеясын (-ларын) пайдалануға келісімі, сондай-ақ 

дұрыс толтырылған сауалнама деректері болуы тиіс.   

3.2. Сауалнаманың екінші бөлімі: 

Бұл бөлімде портал сервистерін (функционалын) тестілеу қорытындысы 

бойынша жауаптардың нұсқаларын көрсетумен сұрау нысаны толтырылуы 

тиіс. Нысанды толтыру үшін 2-қосымшаға сәйкес маршруттық парақпен 

танысу қажет. 

Сауалнаманы өз бетінше өту керек, өту уақыты 50 минутты құрайды. 

  

3.3.  Сауалнаманың үшінші бөлімі: 

Порталды жетілдіру бойынша ұсыныстарды төмендегідей түрде жолдау 

керек:  

- Идеяны мәтін түрінде сипаттау – міндетті; 

- Ұсынылатын мысалға сілтеме – болған жағдайда; 

- Порталды жетілдіруге арналған идеялар көрсетілген pptx (power point) 

форматындағы презентация – болған жағдайда. 

Байқауға қатысу  үшін сауалнама нысаны осы Ереженің  №3 

қосымшасына сәйкес. 

 

 

https://fpp.kz/site/projects/view?id=14


4. Байқау комиссиясы 

 

4.1. «EL ÚMITI» порталын жетілдіру үшін үздік идея таңдау байқауын 

өткізу үшін Академия директорының бұйрығымен кемінде 3 (үш) адамнан 

тұратын байқау комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) құрылады. 

Конкурстық комиссия мынадай құрамда жиналады: Байқау комиссияның 

төрағасы - Академия директорының орынбасары, комиссия мүшелері - 

Академия қызметкерлері. Қажет болған жағдайда Комиссия құрамына 

тәуелсіз сарапшылар енгізілуі мүмкін; 

4.2. Байқау комиссиясының ұйымдастырушылық қызметін комиссияның 

хатшысы қамтамасыз етеді. Байқау комиссиясының хатшысы комиссияның 

мүшесі болып табылмайды және комиссияның шешім қабылдауы кезінде 

дауыс беруге құқығы жоқ; 

4.3. Байқау комиссиясының шешімі дауыс беру (ашық немесе жасырын) 

арқылы қабылданады; 

Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші 

дауыс болып табылады. 

Байқау комиссиясының отырысында комиссияның хатшысы хаттама 

жүргізеді, онда қабылданған шешімдер және конкурс жеңімпазын анықтау 

бойынша дауыс беру нәтижелері тіркеледі. Байқау комиссиясының 

отырысының хаттамасына отырысқа қатысқан Комиссияның барлық мүшелері 

қол қояды. 

4.4. Комиссияның отырысы жалпы құрамның кемінде 2/3 бөлігі болған 

жағдайда өткізіледі. 

4.5. Байқау комиссиясының отырысы байқауға қатысушылардан 

порталды жетілдіру үшін кемінде 2 сауалнама нысаны болған жағдайда 

өткізіледі; 

4.6. Ақпараттандыру, сондай-ақ кез келген өзге коммуникация байқауға 

қатысушының сауалнамалық деректерінде көрсетілген электрондық пошта 

мекенжайы бойынша тиісті хат жіберу жолымен жүзеге асырылады. 

4.7. Комиссия конкурсқа қатысушының іс-әрекеттерінен туындаған, 

оның ішінде үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарының бұзылуы 

салдарынан конкурстық комиссияға үшінші тұлғалар шағым берген жағдайда 

жауапты болмайды. 

4.8. Комиссияның шешімдеріне қарсылық білдірілмейді. 



4.9. Комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы Академия 

директорына қарауға және бекітуге беріледі. 

4.10. Комиссия отырысының бекітілген хаттамасы Байқауға қатысушыға 

жүлдені беру үшін негіз болып табылады. 

 

5. Байқау жүлдесін алу тәртібі мен шарттары  

 

5.1. Байқаудың әрбір қатысушысы порталдың www.fpp.kz ресми сайтында  

байқау жеңімпаздарының тізімімен танысуға мүмкіндігі болады; 

5.2. Порталды жетілдіру үшін үздік идея таңдау кезінде байқау комиссиясы 

конкурсқа қатысушының сауалнамалық деректерінде көрсетілген E-mail-ның 

Порталда тіркелген пайдаланушылар базасымен сәйкестігін, сондай-ақ 

сауалнаманың толық толтырылуын тексереді. 

5.3. Конкурс жеңімпазын марапаттау байқау  комиссиясының отырысынан 

кейін 20 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады; 

5.4. Байқау жеңімпазы ұйымдастырушыларға жеке басын растайтын 

құжаттарды, ақшалай жүлдені аудару үшін қажет жеңімпаз атына ашылған 

банк шотының нөмірін ұсынуға міндетті. Жеңімпазда жеке банктік шот 

болмаған жағдайда, заңды өкілмен/қамқоршымен туыстық екенін растайтын 

құжаттарды, сондай-ақ заңды өкілдің/қамқоршының атына тіркелген банк 

шотының нөмірін ұсыну қажет.  

5.5. Жеңімпаздың паспорттық деректері (қатысушының тегі, аты, әкесінің 

аты, жеке басын куәландыратын құжатта туған күні) осы Ереженің 5.3-

тармағында сипатталған және конкурс жүлдесін алу үшін қажетті, сондай-ақ 

байқау комиссиясының отырысынан кейін 10 жұмыс күніне дейінгі мерзімде 

қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда, жүлде Жеңімпазбен талап етілмеген 

болып саналады және ұйымдастырушы байқау жеңімпазы деп екінші орын 

алған қатысушыны тануға құқылы. 

 

  

 

 



1-Қосымша 

 

«EL ÚMITI» өркендеу онлайн платформасын жетілдіруге арналған ең 

үздік идеяларды таңдау жөніндегі байқау комиссиясының Хаттамасы 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                         «__»________20__ ж. 

 

1. Ұйымдастырушы: (атауы)__________________________________ 

2. Тұрғылықты орны: (Ұйымдастырушының 

мекенжайы)________________________ 

Байқау мәнінің атауы: _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Байқау комиссиясының құрамы «Елбасы Академиясы» 

корпораитвтік қорының директорымен «__» _______ 20__ жылы № ___ 

бұйрықпен бекітілген.   

4. Байқауға қатысу үшін толтырылған сауалнама нысандарын қарау 

бойынша байқау комиссиясының  отырысына қатысқандар: 

АЖТ                                                                   Лауазымы (рөлі) 

АЖТ                                                                   Лауазымы (рөлі) 

АЖТ                                                                   Лауазымы (рөлі) 

АЖТ                                                                   Лауазымы (рөлі) 

АЖТ                                                                  Лауазымы (рөлі) 

Отырыста комиссия құрамының  ___% қатысты.  

5. Байқауға қатысу үшін сауалнама формасын толтырғандар:  

АЖТ  

АЖТ  

АЖТ  

АЖТ  

 

6. Байқауға қатысуға байқаудың келесі қатысушылары жіберілді: 

АЖТ  

АЖТ  

АЖТ  

АЖТ  

7.  Қарауға ұсынылған құжаттардың негізінде, ұсынылған сауалнама 

нысандарын бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша байқау 

комиссиясы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1) келесі қатысушының сауалнама нысаны байқау жеңімпазы деп 

танылсын: (жеңімпаздың АЖТ көрсету)___________________________________ 



Егер сауалнама нысандарын қарау, бағалау және салыстыру кезінде  

барлығы да қабылданбаған болса, тиісті себебін көрсету керек. 

2) байқау жеңімпазы қандай да бір себептермен 100 000 (жүз мың) теңге 

жүлде қорынан бас тартқан жағдайда, екінші орын алған қатысушының 

сауалнама нысаны байқау жеңімпазы деп танылады: (жеңімпаздың АЖТ 

көрсету)___________________________________ 

3) «EL ÚMITI» өркендеу онлайн платформасын жетілдіру үшін үздік 

идея (- лар) иегеріне 100 000 (жүз мың) теңге жүлде қорының сомасын 

аударылсын. 

 

Байқау комиссиясының төрағасы ______________________________АЖТ 

 

Байқау комиссиясының хатшысы ______________________________АЖТ 

 

Байқау комиссиясының мүшелері ______________________________АЖТ 

______________________________АЖТ 

______________________________АЖТ 

______________________________АЖТ 

______________________________АЖТ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№2-Қосымша 

 

Бағыттық қағаз  

 

1. Пайдаланушының тіркелу функционалын тексеру: 

1 тәсіл. 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша өту; 

2) «Тіркелу» батырмасын басу; 

3) тіркеу нысанында барлық бөлімдерді толтыру; 

4) «Тіркелу» батырмасын басу. 

2 тәсіл. 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша өту; 

2) «Тіркелу» батырмасын басу; 

3) «Тіркелу» нысанында белгішені (Facebook, Google, Yandex, VKontakte) 

басу; 

4) таңдалған сервисте авторизациялаудан өту. 

2. Пайдаланушының электрондық мекенжайына сілтеме арқылы «парольді 

қалпына келтіру» функциясын тексеру: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша өту; 

2) «Кіру» батырмасын басу; 

3) авторизация нысанында «Парольді ұмыттыңыз ба?» батырмасына басу; 

4) парольді қалпына келтіру нысанында пайдаланушының электрондық 

поштасының мекенжайын және қауіпсіздік кодын енгізу; 

5) «Қалпына келтіру» батырмасын басу; 

6) көрсетілген поштаға кіріп, «Парольді қалпына келтіру» хатын ашу; 

7) хатта көрсетілген сілтеме бойынша өту; 

8) парольді қалпына келтіру нысанында «Жаңа пароль» және «Парольді 

қайталау» бөлімдерінде жаңа пароль енгізу; 

9) «Парольді ауыстыру» бастырмасына басу. 

3. Әлеуметтік желілердегі «Бөлісу» қызметін тексеру (Facebook, VK, 

Telegram, WhatsApp, Twitter, Однокласники, Мой мир) «Жаңалықтар»/ 

«Медиа»/жоба парақшаларынан/іс-шаралар аңдатпасы/»байқаулар»/сторис 

жазбаларымен/порталдың қызметтік парақшаларымен/«Менің парақшам» 

мазмұнымен/жаңалықтар бөлімінің контентімен  анысу, тексеру: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша өту; 

2) тиісті бөлімге өту; 



3) жарияланымды таңдау; 

4) «Бөлісу» өрісінде қажетті әлеуметтік желіні таңдау; 

5) «Жіберу» батырмасын басу. 

4. Қауымдастыққа кіру: қауымдастықты таңдауға, оған кіруге, мазмұнымен 

және функционалымен танысу үшін "Қауымдастық" сервисін пайдаланыңыз. 

1-ТӘСІЛ – бастырманы басу арқылы: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторозациядан өту; 

2) пуркурталас алаңына кіру; 

3) «Қауымдастықтар» бөліміне өту; 

4) «барлығы» бөлімін таңдау, онда барлық Қауымдастықтар шығады. 

4.1) Ашық қауымдастықтар үшін «Қосылу» бастырмасын басу керек, 

осыдан кейін пайдаланушы Қауымдастық қатысушысы атанады. 

4.2) Жабық қауымдастықтар үшін «Өтінім қалдыру» бастырмасын басу 

керек, Берілген өтінім қауымдастық әкімшісімен қаралады.  

2-ТӘСІЛ қауымдастыққа сілтеме арқылы кіру:  

1). 1-пайдаланушыдан алынған  қауымдастық сілтемесі бойынша 

https://www.fpp.kz сайтына өту; 

2) ашылған модальдық терезеде авторизациялаудан/тіркеуден өту; 

3) бұдан әрі экранда: 

3.1) егер сілтеме ашық қоғамдастыққа болса - "кіру" бастырмасын басу 

қажет қоғамдастықтың мазмұны бейнеленеді және пайдаланушы 

қоғамдастықтың қатысушысы болады; 

     3.2) егер сілтеме жабық қоғамдастыққа болса - "өтінім беру" батырмасын 

басу қажет, қоғамдастықтың алдын ала қарау модальдық терезесі бейнеленеді. 

Берілген өтінімді қоғамдастық әкімшісі қарайды. 

5. Қауымдастықтарды іздеу:  

1). https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) қауымдастықтар тізімінде хэштегтер мен атаулар бойынша іздеу өрісі 

бар; 

5) таңба арқылы # хэшегті енгізу; 

6) қоғамдастықтың атауын енгізу. 

6. Қауымдастық тақырыбының пікіріне жауап беру функциясы: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 



3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) пайдаланушы құрған қауымдастықты таңдау; 

5) қауымдастық мазмұнында, құрылған тақырып блогында мәтін немесе 

тақырып атауын басу; 

6) пайда болған терезеде тақырып мазмұны пайда болады; 

7) басқа Пайдаланушының қалған пікіріне "жауап беру" батырмасын 

басу»; 

8) түсініктеме мәтінін енгізу; 

9) "Сақтау"батырмасын басу. 

7. Қауымдастықта тақырыптар іздеу: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) қауымдастықты таңдау; 

5) қауымдастық мазмұнында тақырыптың атауын іздеу өрісі бар; 

6) тақырыптың атауын енгізу. 

8. Қауымдастықта тақырыпты ұсыну: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) қауымдастықты таңдау; 

5) қауымдастыққа кіру (егер ашық қоғамдастық болса), "өтінім жіберу" 

(егер жабық қоғамдастық болса); 

6) қауымдастық мазмұнында тақырыптың атауын іздеу өрісі бар; 

7) тақырыпты ұсыну үшін «тақырыпты ұсыну» бастырмасын басу; 

8) тақырып толтыру, қысқаша сипаттама, бөлім таңдау, хештег 

тағайындау; 

9) "Жіберу" батырмасын басу; 

10) тақырып модерациядан кейін жарияланады. 

9. Қауымдастықтарды құру: егер сіз пайдалы қауымдастықтың иесі 

болғыңыз келсе және қосымша даму үшін пайдалы ақпаратты ұсынғыңыз 

келсе, сондай-ақ қауымдастықты модерациялайтын болсаңыз, осы тармақты 

пайдаланыңыз. Сынақ қауымдастықтары модератормен жойылады. 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 



4) "қауымдастықты құру" батырмасын басу»; 

5) қоғамдастық құру нысанында: 

1-қадам: «Қоғамдастық атауы», «қоғамдастық сипаттамасы», 

«қоғамдастықтың қысқаша сипаттамасы» бөлімдеріне  рұқсаттама базасына 

енгізілген сөздерді қамтитын мәтінді енгізу, фотосуретті бекіту, тізімнен 

санатты таңдау.  

2-қадам: хэштег енгізу, галереядан фон таңдау, қатысушылардың максималды 

санын көрсету, қоғамдастықтың қол жетімділігін (жабық/ашық), сондай-ақ 

өзге қолданушыларға көріну статусын (барлығына/ешкімге) таңдау. 

6) «Қауымдастықты құру» батырмасын басу. 

10. Бөлімдер құру: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) пайдаланушы құрған қауымдастықты таңдау; 

5) оң жақ блокта "бөлімді қосу" бастырмасына басу; 

6) бөлім құру нысанында бөлімнің атауы мен сипаттамасын көрсету. 

11. Тақырыптар жасау: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "қауымдастықтар" бөліміне өту; 

4) пайдаланушы құрған қауымдастықты таңдау; 

5) қауымдастық мазмұнында "тақырыпты қосу" батырмасын басу; 

6) тақырыпты құру түрінде келесі өрістерді қосу: 

- тақырып атауы; 

- сипаттамасы; 

- хэштегтер; 

- бөлім; 

- фото, бейнеге сілтемелер, файлдарды бекіту. 

7) "Сақтау"батырмасын басу. 

12. Сандық петицияны құру: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "петициялар" бөліміне өту; 

4) "петиция Жасау" батырмасын басу; 

5) Мына өрістерді толтырыңыз: атауы, сипаттамасы, суреті/құжаты; 



6) "Сақтау" батырмасын басу. 

13. Сандық петицияға қосылу: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "петициялар" бөліміне өту; 

4) одан әрі "барлық петициялар" қойындысында петицияны таңдау; 

5) қажетті ақпараты бар блок бейнеленеді; 

6) авторизацияланған пайдаланушы "қосылу" батырмасын басады; 

7) батырманы басқаннан кейін "сіздің дауысыңызға рахмет" деген 

хабарлама шығады. 

14. «Менің жеке парақшамда» пікір жазу: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "Жаңалықтар таспасы" бөліміне өту; 

4) пост атауын басу; 

5) түсініктеме қосу түрінде рұқсатнамалар базасына енгізілген сөздерді 

қамтитын мәтінді енгізу; 

6) "жариялау" бастырмасына басу. 

15. Жаңалықтар бөлімінде Жеке кабинеттегі барлық мәндерге түсініктеме 

беру: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "Жаңалықтар таспасы" бөліміне өту; 

4)мәннің атауына басу (пайдаланушылардың посттары, 

пайдаланушылардың ойлары, қоғамдастық тақырыптары, жаңалықтар, 

конкурстар); 

5) пайда болған модальды терезеде, сурет/бейне және файлдарды тіркей 

отырып, мәтін түрінде түсініктеме қосу; 

6) "жариялау" бастырмасына басу. 

16. Іс-шараға қатысу: 

1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "іс-шаралар" бөліміне "барлық іс-шаралар" қойындысына өту; 

4) тізімнен қажетті іс-шараны таңдап, "қатысуға"бастырмасын басу 

қажет. 

17. Іс-шараны іздеу: 



1) https://www.fpp.kz сілтемесі бойынша жүйеде авторлану; 

2) пікірталас алаңына кіру; 

3) "іс-шаралар" бөліміне өту; 

4) "іс-шараны іздеу" жолында іс-шараның атауын енгізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №3-Қосымша  

 

Байқауға қатысу үшін сауалнама формасы 
 

1. Сауалнаманы толтырыңыз: 

Аты-жөні: ______________________________________________ 

Туған күні: _____________________________________________________ 

Жынысы: Еркек / Әйел 

Облыс: __________________________________________________________ 

Елді мекен: __________________________________________________ 

Электрондық пошта (порталда тіркелу кезінде көрсетілген): _______________ 

Байланыс телефоны: ________________________________________________ 

Заңды өкілдің/қамқоршының аты-жөні (Егер сіздің жасыңыз  16 жастан 18 

жасқа дейін болса) _________________________________________________  

______________________________________________________________ 

Порталды жетілдіру үшін байқауды ұйымдастырушылардың өзі ұсынған 

идеяны (ларды) пайдалануына қатысушының келісімі. 

2. Портал сервистерін (функционалын) тестілеу қорытындысы бойынша 

жауап нұсқаларын көрсету арқылы сұрау нысанын толтырыңыз. Нысанды 

толтыру үшін қосымшаға сәйкес маршруттық парақпен танысу қажет 

1. Пайдаланушының "тіркелу" функциясын тексеру 
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

2. «Парольді қалпына келтіру» функциясын тексеру   
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

  

3. «Бөлісу» функциясын тексеру  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

   

4. Пікірталас алаңында "Авторизация" функциясын тексеру 
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 



o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 
 

5. Қауымдастыққа кіру мүмкіндігін тексеру  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

6. Қауымдастықта тақырыпқа комментарий қалдыру функциясын тексеру 
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

   

7. Қауымдастықтағы тақырыптарды іздеу функциясын тексеру  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

  

8. Жеке парақшада "жарияланымды қосу" функциясын тексеру 
 (жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 
 

9. Жеке парақшада  "достарыңызбен ой бөлісу" функциясын тексеру  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

o  

10. "Іс-шаралар" және іс-шараға қатысу ("қатысу" батырмасы») сервисімен 

танысу  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o сәтті 

o сәтті емес 

o сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

  



11.  Сіз «порталдың интерфейсі (дизайны) мейірімді, түсінікті» дегенмен 

келісесіз бе?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Толығымен келісемін 

o Келісемін 

o Бейтарап 

o Келіспеймін 

o сынаймын 
 

12.  Порталда сервистер (функционал) жеткілікті ме? 

(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Иә, сервистер жеткілікті 

o Негізгі серфистер (функциялар) жеткілікті, бірақ қосымша 

жетілдіру артық болмайды 

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

13. Порталдағы мазмұн (Ақпарат мазмұны) Сізге қызықты ма?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

 

o Өте қызықты 
o Қызықты 
o Бейтарап 
o Қызық емес 

o Дым да қызық емес 

 

14. Сіз порталыңызды таныстарыңызға ұсынасыз ба?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

 

o Ұсынамын және өзім де қолданамын  

o Ұсынамын, Портал маған қызықты  

o Жоқ 

o Бұл сұраққа жауап бере алмаймын    

o Нақты ұсынбаймын 

 

15.  Біздің портал туралы ойлаған кезде ойыңызға  не келеді?  

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы  

 

 

 

 

 

 

 



16. Біздің порталда сізге ең аз/ең көп не ұнайтыны 

 (әр тармақта 1 ден 11 ге дейінгі шкала бойынша бағалау қажет, мұндағы 1-ең аз, 

11-ең көп)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Басты бет o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Stories 

(маңызды 

ақпаратпен) 

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Пікірталас 

алаңы 
o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Қауымдастық o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ісшара o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Бағыттар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Жаңалықтар                               o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Байқаулар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Жобалар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Медиа o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Статистика o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

 

17. Порталға сіздің алғашқы реакцияңыз қандай болды?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

Очень доволен 

o Ішінара қанағаттандырады 

o Бейтарап  

o Қанағаттандырмады 

o Риза емеспін 

 

18. Өнім сіздің күтулеріңізге қаншалықты жауап беред? 
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Маған порталды қызық   

o Порталға тағыда қосыламын 

o Дәл қазір жауап беру қиын  

o Білмеймін 

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы  



19. Сіз Порталда не істей аласыз?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Жаңалықтар оқимын 

o Жүзеге асырылатын жобалар туралы білгім келеді  

o Қауымдастыққа қатысу  

o Байқауларға қатысу  

o Білмеймін 

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы  

o  

20. Порталдың қай сервистері (функциялары) ең аз/ең маңызды болды? 
(әр тармақта 1 ден 10 ге дейінгі шкала бойынша бағалау қажет, мұндағы 1-ең аз, 

10-ең көп)  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stories (маңызды 

ақпаратпен) 
o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Пікірталас алаңы o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Қауымдастық o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Ісшара o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Бағыттар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Жаңалықтар                               o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Байқаулар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Жобалар o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Медиа o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Статистика o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

 

21. Ең күрделі болған не?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Тіркелу 

o Қажет ақпаратты табу 

o Жаңалықтармен танысу 

o Байқаулармен танысу 

o Медиа материалдарды қарау 

o Пікірталас алаңында бағдарлау 

o «қауымдастық» сервисін пайдалану 



o Ақпаратпен өзімнің әлеуметтік парақшаларым арқылы бөлісу 

o Комментарий қалдыру  

 

22. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша Портал қаншалықты қызықты және 

сұранысқа ие болды?  
(жауаптың бір нұсқасын таңдау керек, мұндағы 1- қызық және пайдалы емес, 5-

өте қызықты және пайдалы) 

o 1  

o 2 

o 3  

o 4 

o 5 

 

23. Сізге Порталмен танысу қызықты болды ма?  
(жауаптың 1 нұсқасын таңдау қажет) 

o Иә 

o Жоқ 

o Білмеймін 

o Жоқтан гөрі иә шығар 

 

3. Порталды жетілдіру бойынша идеяны ұсыну: 

o Идеяны мәтін түрінде сипаттау – міндетті; 

o Жүзеге асыру мысалдарына сілтеме  - болған жағдайда; 

o Порталды жетілдіруге арналған идеялар көрсетілген pptx (power 

point) форматындағы презентация – болған жағдайда. 

 

3.1. Жауап беру үшін маңызды емес сұрақтар: 

1. Адамдар Портламен қандай себептермен қолданбауы мүмкін ? 

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

2. Порталды әзірлеу әлі аяқталған жоқ. Финалдық нұсқада нені көргіңіз 

келеді?  

o Сіздің жауабыңыздың нұсқасы 

 

 


