
 

Бизнестің тиімділігін арттыру 

2 

Жобалар компанияның ескіруін тоқтатады 



Компания 
дамудың 
қандай 
сатыларынан 
өтеді? 
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КОМПАНИЯНЫҢ ДАМУ САТЫЛАРЫ 

 

 

 

• Әрбір компанияның дамуы ұйымның 
өмірлік цикліне тәуелді. 

• Ұйымның өмірлік циклі – компания өтетін 
бірізділік сатылар (кезеңдер) жиынтығы. 

• Бір сатыдан екінші сатыға өту кездейсоқтық 
емес. 
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ТАПСЫРМА 

Компанияның даму сатыларын сипаттайтын критерийлермен 
танысыңыз және сатыларға атау беріңіз 

 
Сатылар Критерийлер 

1 ____ 
Компанияның жасы 10 жылдан аспайды; құрылымы, коммуникациялары 

бейресми; компанияны менеджер-меншік иесі басқарады 

2 ____ 
Сатулар деңгейі 15% астам; құрылымы қызметтік ұйымдастырылған; саясаты 

белгіленген 

3 ____ 
Сатулар деңгейі жоғары; тиімділікке назар қойылған; қатаң бақылау және 

жоспарлау жүйелері бар; құрылымы тұрақты, рольдер белгіленген 

4 ____ 
Сатулары шектелген, табысы төмендеген, кадр ағымы жоғары, даулардың 

ұлғаюы орын алған, орталықтандыру 

5 ____ 

Дамудың инновациялық тетігі табылған, қызметкерлері шоғырланған 

немесе  

компания қызметі тоқтатылған 
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КОМПАНИЯНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛІ 

Пайда болу, 
құрылу, 

қалыптасу 

Қарқынды өсу, 
даму 

Тұрақтылық, 
өрбу, көркею 

Ескіру, тозу, 
тұралау 

Қайта өркендеу 
/ жойылу 

I II III IV V 
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КОМПАНИЯНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ, 
ҚҰРЫЛУЫ, ҚАЛЫПТАСУЫ 

Осы сатыдағы басты мақсат – өмір сүру. 
Компания үшін тұтынушыға қажет болатын 
тауарды (қызметті) табу  маңызды.  

Мақсаттарды түсіну, 
шығармашылықтың нығаю 
кезеңі.  
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КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ӨСУІ, 
ДАМУЫ 

 

Компания нарықта бекітіледі, сатулары 
артады, кіріс көздері тұрақтандырылады, 
қызметкерлер, филиалдар саны, қызмет 
бағыттары артады және т.б. 

Компанияның миссиясы сезіледі және оның 
дамыту стратегиясы қалыптасады. 
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КОМПАНИЯНЫҢ ТҰРАҚТАНДЫРЫЛУЫ, 
ӨРБУІ, КӨРКЕЮІ  

Негізгі мақсаты – қызметтің әртүрлі 
бағыттары бойынша жүйелі теңгерімді 
өсу, нарықта орын алу, жеке имидж 
қалыптастыру.  

Тұрақты даму «тұрақты жай-күйге» айналып кетпеуі 
маңызды 

Еңбек бөлінісі және кооперациясы, өкілеттіктерді 
табыстау қолданылады. 
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КОМПАНИЯНЫҢ ЕСКІРУІ, ТОЗУЫ, 
ТҰРАЛАУЫ 

 

Компания өсуі баяу жүреді, 
табысы төмендейді. Басты 
мақсат – қол жеткізілген 
нәтижелерді сақтап қалу. Бұл 
компания тіршілігінің аса қиын 
сатысы. Ол дағдарысқа 
қарсылық танытады және 
одан шығу жолдарын іздейді.  

Қайта өрлеу (құрылу, 
қалыптасу).  
Жаңа цикл басталады 

Таратылу, жойылу 
сатысы 
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КОМПАНИЯНЫҢ ӨМІР СҮРУ ҚАБІЛЕТІ 

 Ескіру үдерісі компания үшін мүлдем үмітсіз 
жағдай емес.  

 Егер ол өз бейімділігі мен 
басқарушылығы арасында 
қажетті теңгерімді ұстап тұрып, 
өзін тұрақты негізде жасартып 
тұрса, ол ұзақ уақыт бойы өрлеу 
сатысында қалуы мүмкін.  
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Бизнесте 
табысқа жетуге 
қандай 
факторлар  
әсер етеді? 
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БИЗНЕСТЕГІ ТАБЫСТАРҒА ӘСЕР ЕТУШІ 
ФАКТОРЛАР 

Ішкі 
 

Сыртқы 
 

Компанияның өзіне 
байланысты: 
экономикалық 
сипаттамалар және ішкі 
ұйымдастыру 
 

Компанияға тәуелсіз 
жағдайларға байланысты 
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СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР 

Нарықтағы бәсекелестік деңгейі 

Мемлекет саясаты (экономика жағдайы, 
саяси тұрақтылық, заңнама және 
басқалары) 

Жабдықтаушылардың саясаты 

Бәсекелестіктің деңгейі 

14 



ІШКІ ФАКТОРЛАР 

Технологиялар 

Өнім өндірісі мен оны өткізу 

Маркетинг 

Қызметкерлер 

Басқару 
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ІШКІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ 

 Технологиялар (алдыңғы қатарлы өндірістік құрал-
жабдықтарды пайдалану, жаңа тауарларды әзірлеу және 
енгізу, өнімдегі көшбасшылық); 

 Өнім өндірісі мен оны өткізу (бағадағы көшбасшылық, 
өндірілетін өнім сапасы, компанияның орналасуын сәтті 
таңдауы, кең бөлшектік және көтерме желілер, клиенттермен 
жұмыс істеу); 

 Маркетинг (нарықты білу, нарықтық конъюнктураны болжау 
ептілігі, билік органдарымен  және ықпалды тұлғалармен 
қарым-қатынастар); 

 Қызметкерлер (топтың болуы және оның құзыреті, 
(жоспарланған стратегияның болуы, тиімді корпоративтік 
мәдениет). 
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КОМПАНИЯНЫҢ ӨМІР СҮРУ ҚАБІЛЕТІ 

Жоспарланған стратегияның 
болуы – компанияның едәуір 
ұзақ уақыт тиімді және табысты 
болуына мүмкіндік беретін 
фактор. 

 

Компания стратегиясын шебер іске асыру 
компаниядағы өзгерістерді, жаңалықтарды 
енгізуді, яғни дамыту жобаларын орындауды 
бағамдайды. 
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Компания 
қызметінің 
түрлері 
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КОМПАНИЯДАҒЫ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН 
СТАНДАРТТЫ БӨЛУ 

Ұйым қызметі 

Операциялық  

80 % 

Жобалық 

20 % 

ИСО 9000 
ИСО 9001 
ИСО 14001 
ИСО  50001 
ИСО  31000  
ИСО  27001 және т.б. 
 

ИСО 10006 

 

ИСО 21500 
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ТАПСЫРМА 

Компанияның операциялық және жобалық 
қызметтерінің ұқсастығын және айырмашылығын 
анықтаңыздар 
 

Ұқсастығы Айырмашылығы 

1. 1.  

2.  2. 

… … 
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Ұқсастықтары:  

Адамдармен орындалады 

Ресурстардағы шектеулік 

Жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау кезеңдерінен 
өтеді 

Мақсаты болады 

Негізгі айырмашылықтары: 

Операциялар үнемі орындалады және қайталанады 

Жобалар уақытша және бірегей болады 

 

КОМПАНИЯНЫҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖОБАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ ЖӘНЕ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ 
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ МЫСАЛДАРЫ 
Операциялық қызмет 

Негізгі бизнес-
үдерістер 

нан-тоқаш 
өнімдерінің 
өндірісі 

жарма өндірісі 

қаржы қызметі 

Қамтамасыз етуші 
үдерістер 

құқықтық 
қызмет көрсету 

компанияның 
қызметін IT-
қолдау 

жарнама 
қызметі 

Басқарушы  
үдерістер 

жоспарлау және 
есептілік 

кадрларды 
басқару 

Менеджмент 
және сапа жүйесі 
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ЖОБАЛАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЫСАЛЫ 

Жобалау қызметі 

бизнес-жобалар 

жаңа 
технологиялық 
бағыташу 

сатып алушылар 
сұранысын арттыру 

ілгері жүру 
жобалары 

жаңа өнімді 
«сынау»  

шетелдік 
серіктестермен 
қызметтесу 

дамыту 
жобалары 

компания 
филиалын ашу 

компанияның 
басқару жүйесін 
жетілдіру  
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Жобаларды басқару 
аспектілері 
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Жобаның басы, соңы және 
мақсаты болады 



«Жоба»  
дегеніміз не  
және  
«жобаны 
басқару» нені 
білдіреді? 
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«Жоба» дегеніміз не 

ТАПСЫРМА 

«Жоба» ұғымына анықтама беріңіз 
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ЖОБАНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ 

 
 

  

бұл бірегей өнімдер, қызметтер немесе 
нәтижелер алуға арналған уақытша кәсіпорын. 

бұл әрекет етуші жүйені өзгерту немесе реформалау, 
сонымен қатар өзгеріс мақсатқа, ресурстар базасына, 
уақытша шеңберде, қорытынды нәтижені болжауға және 
оған қойылатын талапқа ие. 

бұл қойылған мақсат, уақыт, қаржы, кадрлық және өзге де 
шектер сияқты жағдайлар жиынтығының бірегейлігімен, 
сондай-ақ басқа да бастамалардан шектеулермен және 
жобамен негізделген ұйымдық нысанмен елеулі дәрежеде 
сипатталатын бастама. 
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ЖОБА БЕЛГІЛЕРІ 

 міндетті кешенді, инновациялы, бірегей орнату; 
 күнделікті өндірістік үдерістерден шектеу; 
 тұжырымдалған мақсат; 
 ресурстық базасы: қаржылық және кадрлық шектеулер; 
 уақыт шектері: анықталған бастау және аяқталудың 

жоспарланған уақыты; 
 бірнеше мамандардың немесе бөлімдердің пәнаралық 

ынтымақтастығы; 
 жеке ұйымдық нысан; 
 тапсырыс беруші – сыртқы немесе ішкі (кәсіпорын ішінен); 
 бірегей соңғы нәтиже (өнім) және оған қойылатын белгілі 

талаптар. 
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ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ 

 

Бұл жобаға әдістерді, 
құралдарды және 
дағдыларды  қолдану. 
 

ISO 21500 
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МӘЛІМЕТ ҮШІН 

Бірінші. Жобалар өз мәнісі бойынша кешенді. 
Оларды іске асыру үдерісіне сыртқы ортаның 
әртүрлі жағдайлары әсер етеді.  

Екінші. Жоба міндеті, әдетте, топпен шешіледі. 

Үшінші. Шешу жолдары жиі айқын болып 
табылмайды және алдын-ала жоспарланбайды.  

Төртінші. Жобалар әдеттегі кәсіби қызмет 
шеңберінен тыс жатады. 

Бесінші. Жобалар, әдетте, көп шығынды талап 
етеді, ал нәтижесі жиі белгісіз болады. 
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ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА ҚАТЫСТЫ  

ТЕРІС ҚАТЫНАС ТҮРЛЕРІ  

«Жоба құмарлығы» 
барлық тапсырыстар, 

қызметтер – бұл жобалар 
болып табылады 

 

«Кездейсоқ» 
ЖБ бойынша білімі жоқ, 

алайда жобалар орындалады 
 

 
«Жалтару» 

ЖБ қажеттігі жоқ, өйткені 
оның қолданылуы қайта 

құрылымдауды және 
өкілеттіктерді қайта бөлуді 

талап етеді 
 

«Мойындамау» 
Жобалар жоқ, өйткені 

«барлығы онсызда жұмыс 
жасайды» 
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МӘЛІМЕТ ҮШІН 

А үлгісі 
Бағалау кестесі: Жобаны басқару – иә немесе жоқ?  
 
  
 

 

Жұмысқа жоба мәртебесін беру қажет пе? Иә Жоқ 

1 Мұндай міндетпен біз бірінші рет кездесіп 

отырмыз 

2 Шешу жолдары анық емес 

… … … 
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Жобаның үш 
басымдылығы 
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мазмұны 

ҚҰДІРЕТТІ  ҮШБҰРЫШ 
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Жоба дамудың 
қандай 
сатыларынан 
(кезеңдерінен) 
өтеді?  
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      ЖОБАНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛІ  
 

- бұл жобаның пайда болу сәті мен оның жабылу 
сәті аралығындағы кезең. 
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Жаңа ұшақты құру бойынша жобаның  

өмірлік циклі - оны жобалаудан бастап, оны 
пайдалануға беруге дейінгі кезең аралығы. 

МЫСАЛ 
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ЖОБАНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛІНІҢ САТЫЛАРЫ 

Бастамалау 
 
 

Мониторинг 
және бақылау  

 
 

Аяқтау  
 
 
 

Жоспарлау 
 
 
 

Жүзеге 
асыру 

38 



ЖОБАНЫ БАСТАМАЛАУ 

Бастапқы саты. Жобаны іске қосу 

туралы шешімді қабылдау үшін 

қажетті алдын-ала жұмыстар 

жүргізіледі: ұйымның ағымдағы 

жағдайы туралы мәліметтерді  
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жинау, оларды талдау, жаңа жобаны іске қосу 
қажеттігі, оқиға дамуының ықтимал сценарийлері 
бағаланады, жобаның жалпы тұжырымы бекітіледі. 



ЖОБАНЫ ЖОСПАРЛАУ 

Жобаны әзірлеу сатысы. Назар 
қабылданған жоба тұжырымының 
және оның бөлек аспектілерінің 
дамуына аударылады. 
Жұмыстарды басқару және жүзеге 
асыру үдерісі фазаларға бөлінеді, 
жұмыстарды 
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орындаудың егжей-тегжейлі жоспары әзірленіп, 
бекітіледі, қаржылық, адами және техникалық 
ресурстар бөлінеді, жобаны орындау үшін жауапты 
тұлғалар тағайындалады. Жоспарлау жобаны іске асыру 
сатысында да орын алады. 



ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

 

 

 

 

Бұл жобаны іске асыру, жүзеге асыру сатысы. 
Жоспарланған жұмыстар орындалады, ресурстарды 
және жұмыстарды тиімді басқару 
ұйымдастырылады. 
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ЖОБАНЫҢ МОНИТОРИНГІ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУЫ 

Бақылау сатысы. Алдыңғы сатымен 
қатар жүзеге асырылады. Жоба 
басқарудың тиісті құрладарының 
көмегімен бақылауда болады. 
Жобаны іске асыру бойынша 
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ағымдағы мәліметтер жоспарланған мәліметтермен 
салыстырылады. Жоспарға және жобаны орындау 
барысына түзетулер енгізу жөнінде шешімдер 
қабылданады. 



ЖОБАНЫ АЯҚТАУ 

Осы сатының мазмұны қойылған 
мақсаттарға түпкілікті қол жеткізу, 
жобаның алынған нәтижесін 
(өнімді, қызметті) тапсырыс беруші 
талаптарына сәйкестігін сынақ 
арқылы тексеру және оны 
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тапсырыс берушіге табыстау, қорытындылар жасау, 
сабақ алу, қорытынды құжаттаманы дайындау және 
жобаны жабу болып табылады. 
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ҮДЕРІСТЕР ТОПТАРЫ 



Жобаның 
құрылымы 
қандай? 
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Жобалар үдерістерден тұрады.  

Үдерістер – бұл нәтижеге әкеліп соғатын, өзара 
байланысты әрекеттер мен операциялардың сериясы. 
 

 

 

 
КІРУ 

Құралдар мен 
әдістер ШЫҒУ 

      ЖОБАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ  
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ҮДЕРІСТІҢ ҮЛГІСІ 

 

Құралдар мен 
әдістер Кіру 

 
Шығу 

 

Үдеріс 

Бұл кірулерді шығуларға айналдыру үшін 
ресурстар пайдаланылатын кез келген 

қызмет. 
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Жобаны басқару жоспарын әзірлеу үдерісі 

МЫСАЛ 

Кіру Шығу 

1. Жоба мазмұнының 
алдын-ала сипаттамасы 
2. Сыртқы орта 
факторларының 
талдамасы 
3. Компания активтерінің 
талдамасы 
 

1. Жобаны басқару 
жоспары 
 



Жобаның тікелей 
қатысушылары 
кімдер болып 
есептеледі? 
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 Жобаның тапсырыс берушісі – жобаның жүзеге асырылуына 
және оның мақсаттарына қол жеткізілуіне мүдделі тарап. 
Жоба нәтижелерінің болашақ иесі. 

 Жобаның иесі – жобаны іске асыратын ұйым. 

 Жобаның жетекшісі (демеуші) – ұйымның қызметкері (топ-
менеджері) – жобаның иесі. Жалпы бақылауды жүзеге асыра 
отырып және оған ресурстық қолдау көрсете отырып, жобаға 
жетекшілік етеді.   

 Жобаның менеджері (басшысы) – жоба тобын басқарады 
және жобаның мақсаттарына бекітілген бюджет шеңберінде, 
уақытылы және талап етілетін сапа деңгейіне қол жеткізілуі 
үшін жауапты болады. 

ЖОБАНЫҢ ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 
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 Жоба тобы – жобаны жүзеге асыру 
үшін құрылатын уақытша ұйымдық 
құрылым. Ол жоба жұмыстарын 
орындауға тартылған бөлек 
мамандарды, топтарды және/немесе 
ұйымдарды біріктіреді. Оған ішкі және 
сыртқы орындаушылар мен кеңес 
берушілер кіруі мүмкін. 

ЖОБАНЫҢ ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 

 Жобаны басқару тобы жобаны басқаруға және 
басқарушылық шешімдерді қабылдауға тікелей тартылған 
жоба тобының мүшелерін біріктіреді. 
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 Жоба инвесторы(лары) – жобаға инвестициялық салым 
жасайтын  тарап болуы мүмкін, мысалы, несиелер арқылы 

 Жабдықтаушы(лар) – жеткізілімді (материалдар, құрал-
жабдықтар, көлік құралдары және т.б.) жүзеге асыратын тарап 

 Тұтынушы(лар) – пилоттық режимде өндірілетін өнімге және 
көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптарды анықтайтын, 
жоба нәтижесін пайдаланушылар 

 Билік органдары – жобаны жүзеге асырумен байланысты 
экологиялық, әлеуметтік және басқа да қоғамдық және 
мемлекеттік талаптарды қоятын және қолдайтын тараптар 

ЖОБАНЫҢ ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 
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Жобаның менеджері 
дегеніміз кім?  
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ЖОБАНЫҢ МЕНЕДЖЕРІ 

Оның өкілеттіктері: 

 ол жобаның ұйымдық құрылымын және жобаны басқару тобын 
қалыптастырады;  

 жобаға ресурстарды тарту мәселелерін  шешеді;  

 қызметкерлерді іріктеуге, дайындауға және негіздеуге   қатысады;  

 жауапкершілікті, жұмыстар мазмұнын және топтың әрбір 
қатысушысының мақсатын анықтайды; 

 күнтізбелік жоспарды, бюджетті, тәуекелдерді басқару жоспарын, 
коммуникациялар жоспарын, мүмкін, басқа да элементтерді қоса 
алғанда, жоба жоспарын әзірлейді, келісім жасайды және 
орындалуын  қамтамасыз етеді; 

 

Жоба менеджері – әмбебап роль. 
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ЖОБАНЫҢ МЕНЕДЖЕРІ 

 жобада шарттарды жасасу бойынша жұмыстарды үйлестіреді және 
оларға қатысады және олардың уақытылы орындалуын  және жабылуын 
бақылайды;  

 барлық қажетті коммуникациялық байланыстарды орнатады;  

 жобада тиімді ақпараттық ағымдардың қалыптасуын, есептіліктің 
әзірленуін және ұсынылуын қамтамасыз етеді; 

 тапсырыс берушімен тұрақты байланысты сақтайды, туындаған барлық 
мәселелерді шешеді және одан жоба бойынша жұмыстардың сапалы 
орындалуы үшін барлық қажетті ақпаратты алуды қамтамасыз етеді;  

 жоба бойынша жұмыстардың ағымдағы жағдайын бақылайды және 
талдайды, ықтимал мәселелердің болжамын жасайды және түзету 
әрекеттерін қабылдайды; 

 барлық қатысушылардың қызметтерін үйлестіреді және өзгерістерді 
бақылайды;  

 жобаның толық және уақытылы жабылуын  қамтамасыз етеді. 
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Жобаның дұрыс бастамасы 
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Дұрыс бастама – дұрыс жоба 



Жобаның мақсаты 
қалай анықталады?  
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ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫН (ТАРЫН) АНЫҚТАУ 

 Көпшілік жобаларда бірнеше мақсат қойылады. 

 

 Кем дегенде, жобаның бір мақсаты міндетті 
түрде анықталған болуы тиіс. 

 

Жобаның анық және нақты мақсатын анықтау – 
жобада жүзеге асырылатын қажетті әрекет. 
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 Жобаның  

«нақты анықталмаған мақсаты”  

“белгісіз нәтижелерге”  

әкеліп соғады. 
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Web-жүйе әзірленуде 
 

Жобаның мақсаты «Web-жүйені әзірлеу»  

деп аталуы тиіс деген ой туындайды. 

Алайда, егжей-тегжейлі талдау кезінде аталған  жүйе 
әртүрлі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін екені 

анықталды:  

Ұйымның ішкі құралы;  

Жаңа қызметкерлер үшін арналған оқыту мысалы;  

Сыртқы тапсырыс берушіге арналған үлгі;  

Ұйымның мүмкіншіліктерін көрсетуге арналған  
маркетингтік құрал. 

МЫСАЛ 
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Дұрыс тұжырымдалған мақсат 

Ірі жобаны бастамас бұрын өндірістік бөліммен ішкі 
қолдануы үшін арналған қосымша Web-жүйені 
әзірлеу және (белгілі бір) мерзімге дейін ашу 

 
**** 

Оңай түсінетін және жаңғыртылатын терминдерді 
қолдану маңызды. 

МЫСАЛ 



SMART ҚАҒИДАЛАРЫ БОЙЫНША  
МАҚСАТТАР ТҰЖЫРЫМЫ 

Жобаның мақсаттары келесідей болуы тиіс: 
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• жобаны іске асыру барысына, топтың 
немесе ұйым менеджерінің жүріс-
тұрысына ықпал ету үшін. 

нақты (Specific) 

• нәтижеге қол жеткізу дәрежесін және жоба 
барысын бағалау мүмкіндігі үшін. 

өлшемді (Measurable)  

• реалистік, түсінікті және жүзеге асырылатын, қол 
жеткізу ниетін ынталандыратын. қол жетімді (Achievable)  

• жобаның нақты өнімдерімен және оларды 
іске асыру нәтижелерімен байланысты. 

нәтижеге бағытталған 
(Result–oriented) 

• нәтижеге жақындауды қадағалау мүмкіндігі 
үшін уақытпен шектелген. 

уақытпен шектелген  
(Time - bound ) 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

Әріп Мағынасы Түсініктеме 

S 

Sp
ec

if
ic

 

(Н
ақ

ты
) Неге қол жеткізу қажеттігі түсіндіріледі. Мысалы, 

«өз кәсіпорнының таза пайдасын арттыру». 

M 

M
ea

su
ra

b
le

 

(Ө
л

ш
е

н
ет

ін
) Нәтиже немен өлшенетіні түсіндіріледі. «Граммен 

қанша өлшеу қажет?» Егер көрсеткіш сандық 

болса, онда өлшем бірлігін анықтау қажет, ал егер 

сапалы болса, онда …  

… … … 

Б үлгісі 
SMART қағидалары бойынша мақсаттар тұжырымы 
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Жобаның 
мақсаттарына 
міндеттерді 
тұжырымдау  
қажет пе? 
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ЖОБАНЫҢ МІНДЕТТЕРІН АНЫҚТАУ 

Міндеттер – мақсатты қолдайтын нақты тұжырымдар.  

 

Олар масаттарды нақтылайды, бөліктерге бөледі, 
жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті әрекеттердің 
нақты бағыттарын анықтайды. 

 

Жобаның мақсаты – «не?» 

Жобаның  міндеті – «қалай?» 
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Жобаның мақсаты: 
 
Емделушілер дәрігерге кіру кезегінде 1 сағаттан 
ұзақ күтпейді 
 

 

 

МЫСАЛ 

Кызметкерлер 
деген қажеттілікті 

бағалау 

Дәрігерге жазылу 
кестесін құратын 
жаңа ақпараттық 
жүйені сатып алу 

Жазбаларды 
мақұлдау кестесін 

белгілеу 



Сіздің жобаңыздың  
мақсаттары мен міндеттері  

қандай? 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 

Оқыту жобасын таңдаңыз, оған атау беріңіз және 
жобаның мақсаты(тары) мен міндеттерін 
анықтаңыз. 
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Жоба қалай 
заңдастырылады?  
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ЖОБАНЫҢ ЖАРҒЫСЫ 

Жоба туралы мәліметтерді қамтитын негізгі құжат. 
Қажеттілігінің үш себебі: 
 жобаны ресми түрде қуаттайды;  
 жоба менеджеріне өкілеттіктер береді; 
 тапсырыс берушімен өзара келісімдерді бекітеді. 
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Жарғы мазмұны жобаның типіне, түріне, күрделігіне және ауқымына 
байланысты болады. Кез келген жарғы келесі тараулардан құрылуы тиіс :  

  
     

 - жобаның атауы; 

 - жобаның мерзімдері; 

 - жобаның мақсаттары 
мен міндеттері; 

 - күтілетін нәтижелер; 

 - кеңейтілген бюджет;     

 - АТӘ, жоба менеджерінің 
жауапкершілігі мен 
өкілеттігінің деңгейі; 

 - негізгі мүдделі тұлғалар 



 Жоба миссиясы: Бүкіл әлемді бақытты ете отырып ақша табу. 

 Жоба мақсаты: Дүниежүзілік талаптарға сәйкес келетін, жылына бір 
миллиард ауа шарларын шығаратын, кәсіпорын салу. 

 Осы жобаны таңдап алудың себептері: қазіргі кезде ТМД аумағында 
шарларға сұраныс үлкен, бәсекелестік жоқ. Сондықтан да біз темекі 
өнімдерін емес, шарлар өндірісін іске қосып отырмыз. 

 Күтілетін нәтижелер: Белгіленген мерзімде салынған фабрика. 
Қызметкерлері іріктелген.  

 Мерзім: 2016 ж. қараша. 

 Ресурстар: Құрылыс үшін 2 млн доллар, бір куб тақта, бір жәшік шеге 
және  ұсташы Тынышбай аға қажет. 
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«Ауа шарларын өндіру бойынша фабриканы құру» 
жобасы үшін арналған Жарғы 

МЫСАЛ 



ЖОБА ЖАРҒЫСЫ 
Жарғыға қосымша келесі тараулар да енгізілуі мүмкін: 

 жобаны іске қосу себептері; 

 жобаның сипаттамасы; 

 жоба өнімінің жалпы сипаттамасы; 

 жобаның негізгі бақылау нүктелері (оқиғалар және/немесе 
нәтижелер); 

 жоба сәттілігінің критерийлері; 

 жобаның негізгі тәуекелдері; 

 жобаның шектеулері мен жол берулері (болжамдар); 

 жобаның ерекшеліктері; 

 жоба бойынша жұмыстардың кеңейтілген мазмұны; 

 жобаны іске асыру үшін қажет болатын ресурстар. 
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ТАМАША СЕГІЗДІК 

Жобаның жақсы әзірленген жарғысы келесі 8 сұраққа жауап беруі тиіс: 

1. Біз жобадан бас тартсақ не болады? Осы жобаны іске асырмасақ, біз 
қанша ақша жоғалтамыз? 

2. Жобаны біз не үшін жүзеге асырамыз? Біздің мақсаттар қандай? Басқаша 
айтқанда, осы жобамен біз қанша ақшалай табыс көреміз және/немесе 
шығын шығармаймыз? 

3. Мақсаттарға қалай қол жеткіземіз? Біздің жобаның экономикалық 
тиімділігі қандай? 

4. Жоба шеңберінде біз не істейміз және нені істемейміз? 

5. Біздің жобада мерзімдер, бюджет және жұмыстар көлемі бойынша 
шектеулер қандай?  

6. Осы жобаны іске асыру үшін жуық шамамен қанша уақыт қажет? 

7. Осы жобаны іске асыру үшін жуық шамамен қанша ақша қажет? 

8. Осы жоба қандай тәуекелдерге әкеліп соғуы мүмкін? 
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Жобаның үлгілі жарғысы 
Жобаның атауы: 
                    
Жобаның мақсаттары: 
 
Жобаның міндеттері: 
 
Жобаның күтілетін нәтижелері: 
 
Жобаның бюджеті: 
 
Жобаны іске асыру мерзімдері: 
 

 
 
 
 

 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 
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Оқу жобасы үшін жарғы әзірлеңіз 
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МӘЛІМЕТ ҮШІН 
В үлгісі 

                                        Жобаның жарғысы 

 

  

 

 

I Жалпы ақпарат 
Жобаның атауы: 
Жобаның мерзімдері: 
Жобаны дайындаған: (АТӘ) 
Байланыстағы тұлғалар 
 
II Жобаның тағайындалуы 
1. Жобаны іске қосу қажеттігінің (алғышартының) жалпы сипаттамасы 
2. Жобаның мақсаттары 
3. Жобаның міндеттері 
 
III Жобаның сипаттамасы 
1. Жобаның жалпы сипаттамасы (іске асыру жолы, пайда және жобаның арнайы 
шешімдері) 
2. Жобаның барлық өнімдері мен негізгі нәтижелерінің жалпы сипаттамасы 
3. Жобаның негізгі бақылау нүктелері (оқығалар және/немесе нәтижелер) 
… 



Жобаға  
кімдер  
мүдделі? 
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ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫ 

76 

Жоба  

демеушісі 

Жоба басшылығы 

Жобаны басқару 

тобы 

Жобаның ұйымдық 

құрылымы 

Тұтынушылар 

Жоба  

жетекшісі 

Жоба тобы 

Жоба кеңсесі 

Арнайы топтар 

Қоғам 

Қызметкерлер 

Іскерлік 

серіктестер 

Жабдықтаушылар 

Акционерлер 

Қаржы 

ұйымдары 
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ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫ 

Сыртқы Ішкі 
Жабдықтаушылар Жобаның тікелей қатысушылары 

Бәсекелестер 
 

Жобаны орындайтын ұйым 
қызметкерлері 

Банктер 

Саяси ұйымдар 

Қоғамдық бірлестіктер 

Шіркеу 

Бұқаралық ақпарат өкілдері 



ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫН БАСҚАРУ 

• мүдделі тұлғалар  тізімін (тізілімін) әзірлеу 

• олардың жобадағы мүдделерін анықтау 

• жобаға ықпалын тигізу дәрежесін анықтау 

• МТ қарым-қатынас стратегиясын әзірлеу 
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МӘЛІМЕТ ҮШІН 
Д үлгісі 

Жобаның мүдделі тұлғаларын анықтау үшін 
арналған сұрақтар тізімі 
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1. Жобаны жүзеге асыру бойынша қызмет кімге 
бағытталған? 

2. Жобаға кім қатысады? 
3. Жобаға тағы кімдер қатыса алады? 
4. Жобаның іске асырылуы кімге байланысты, өзге 

тұлғалардың қайсысы жобаға қатысы бар негізгі 
шешімдерді қабылдайды? 

5. Осы шешімдерді іске асыру кімге байланысты? 
… 



Жобаға 

мүдделі 

тұлғалар 

Мүдделер 

             

Жобаға 

әсері 

Қолдауды 

қамтамасыз ету 

немесе кедергілерді 

азайту стратегиясы 

Тапсырыс 

беруші 

Мақсатқа қол жеткізу 

Қалай да құқықтық 

жауапкершіліктен жалтару 

Сатуларды арттыру 

        В + 

       

        В  

        В + 

Жетекші Клиенттің мәселелерін сәтті шешу 

Компанияда өзінің орнын бекіту 

Жаңа нарыққа шығу 

        С + 

        В + 

        В + 

… … … 

В – жоғары әсер ету; С – орташа әсер ету; Н – төмен әсер ету 

МӘЛІМЕТ ҮШІН 
Г үлгісі 

Жобаға мүдделі тұлғалар талдамасының матрицасы 
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ТОПТЫҚ ЖҰМЫС  

Мүдделі тұлғалардың тізілімін дайындаңыз, оқыту жобасы үшін 
олардың талдау матрицасын құрыңыз және МТ қарым-қатынас 
стратегиясын әзірлеңіз.  
 
  
 

 Жобаның мүдделі 
тараптары 

Жобадағы 
мүдде(лер) 

Әсер етуді 

бағалау 

Өзара қарым-
қатынастар 
стратегиясы 

1 

2 

… … … 

В – жоғары әсер ету; С – орташа әсер ету; Н – төмен әсер ету 
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Жобадағы жоспарлау 
«Жоспар – ештеңе емес, жоспарлау – барлығы» 

(Эйзенхауэр) 



Жоспарлаудың 
қажеттігі 
қандай?  
 
Жоспарға не 
енгізу қажет? 



ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫНЫҢ МӘНІ 

Мұқият жоспарлау – жоба табысының өзекті факторы.  
Бірақ бұл бөлімді жоба басшысы жиі мойындамайды. 



Жобаны басқару жоспары – жоба 
қалай орындалатыны, мониторингті 
қалай жүргізуді және жобаны 
басқаруды, жоба қалай аяқталатыны  
көрсетіліп, бекітілген ресми құжаттар 
топтамасы . 

ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ 

Мақсаты – бастапқы 
идеяны қозғалысқа 

келтіру. 



ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ 

Жоспар не үшін қажет емес: 

 

• Жоспар үшін  
жоспар 

Мақсаттың 
өзі 

• Орындамасаң – 
ескерту ал Жазалау 

құралы 



ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ 
Жоспар не үшін қажет: 
еме: • Жоспарды орындау кезінде білгілі 

бір маңызды нәрсені ұмытпау  үшін 
Жобаны жүзеге 

асыру, қадағалау 
және басқару 

• Топтың кез-келген мүшесі 
менеджерді «түрткілемей» , кез- 
келген уақытта «қазір өзі не 
жасайтынын» ТҮСІНУ үшін   

Нәтижеге қол 
жеткізу бойынша 

топ бейімділігі 

 
• Тілдесу үшін Коммуникация 



МЫСАЛ 

 Топ мүшесінің айқындаулары:  ол әрі қарай қандай жұмысқа 
кірісуі керек? 

 Топ мүшесінің амалсыз әрекетсіздігі: мен  интерфейсті жасаған 
шығар деп ойласам, енді бейсенбіде жалғастырамыз,  
сондықтанда, мен өз жұмысыммен айналыстым.  

 Жобаның екінші айында жоба бойынша бірде бір нәтижені әлі 
көрмеген тапсырыс беруші  наразылық танытып, түртұлғаны 
көрсетуді талап етеді. 

Түйіндеме: жоспарды жоққа шығарады, немесе 
оларды ешкім оқымайды, немесе шынайы 
маңызды құжат деп қабылдамаудың белгісі.  

Нашар жоспарлау нәтижелері 



ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
мазмұнын 

мерзімдерін 

құнын 

сапасын 

қызметкерлерін 

коммуникациясын 

тәуекелдерін 

мүдделі тұлғаларын 

сатып алуларын 

Басқару 
жоспары 

 «Қалайжоспарлау қажет»  
жалпы қағидасын суреттеу 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 
Ж үлгісі 

Жобаны басқару жоспарын дайындаудың мүмкін 
алгоритмі 

 

 

 

1 қадам. Жоспарлау қалай құрылатынын анықтау. 
2 қадам. Талаптарды жинау және талдау. 
3 қадам. Тұжырымдама құру. 
4 қадам. «Нені сатып алу» шешімін қабылдау? 
5 қадам. Топты анықтау. 
6 қадам ИЖҚ құру (иерархиялық жұмыстар 
құрылымы). 
… 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

 Құжат туралы ақпарат 

 Жоба жұмысының иерархиялық құрылымы (қажетті нақтылау 
дәрежесі бар  жоба жұмысының иерархиялық құрылымының графикалық 
немесе кестелік бейнесі) 

 Жобаның бақылау нүктесі (Жобаның бақылау нүктелерінің тізімі.  
Жобаның өзекті оқиғасын, алынуға тиісті күндерін және нәтижелерін 
берілген күндегі жағдайы бойынша анықтайды) 

 Жобаның күнтізбелік жоспары (басталған және  аяқталған күндері  
белгіленген барлық бақылау нүктелерін және  жұмыстарды, сонымен қатар 
міндеттердің өзара байланысын   сипаттайтын жоба жұмысының жоспар-
кестесі 

 Жобаның жоспар құны (жобаның ақшалай қаражатын пайдалануына 
бақылау жүргізетін уақытқа байланысты бөлінген бюджет) 

 … 

 

 

 З үлгісі 

Жобаны басқару жоспары  

 

 

 
 



Жобаны орындау 
үдерісінде 
жоспардан 
ауытқулар орын 
алған кезде 
қандай шаралар 
қабылдау қажет? 



Жобаларды басқару жоспары – 
бұл қатаң қағида емес, ол 
болжам. 
Жоспар жобаны іске асырудың 
барлық кезеңінде  түзетіледі. 

ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ӨЗГЕРІСІ  

Жоспарға өзгерістер 

енгізілуі мүмкін және тіпті 
қажет. 



ЖОБАНЫ МОНИТОРИНГІ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ  

Жұмыс барысын қадағалуды, есепті, 
жоспармен жобаның нақты орындалуын 
салыстыру туралы есептерді жасауды және 
саралауды және қажетті өзгерістер туралы 

шешімдерді қабылдауды қарастырады. 

Жобаны бақылау 
және  мониторинг  Өзгерістер  

Нақты ағымдағы нәтижелерді есеп түрінде орындаушы қамтамасыз етеді. 



жоба персоналының 
немесе ұйымның 

ауысуы 

жобаға қажетті 
ресурстар құнының 

қымбаттауы 

жоспарлау барысында  
қандай да бір 

олқылықтар болуы 
мүмкін… 

ЖОБА МОНИТОРИНГІ 

Мониторингтің негізгі қызметі – жобаны іске асыру 
барысында болып жатқан оқиғаларға және 
факторлардың өзгеруіне тәуелсіз (!), қойылған міндетті 
орындауды қамтамасыз ету.  

 

 Жоспар көрсеткіштерінің нақты нәтижелеріне сәйкестігі 
диагностика арқылы арнайы анықталған индикаторлар және 
көрсеткіштер негізінде салыстырылады. Мысалы, 
жоспарланбаған шығындар. 

Өзгеріс мысалдары  



ЖОБА МОНИТОРИНГІ 
Көрсеткіш 

Уақыт 

Жобаның 
басталуы 

1 тексеру 2 тексеру 3 тексеру Жобаның аяқталуы 

1 мәні 

 2 мәні 

3 мәні 

 4 мәні 

Қорытынды 
көрсеткіш 

Көрсеткіштің  
жоспарланған  
өзгерісі 

Көрсеткіштің  
нақты (1)  
өзгерісі 

Көрсеткіштің  
нақты (2)  
өзгерісі 

 



ЖОБА МОНИТОРИНГІ 
М

о
н

и
то

р
и

н
г •Жұмыс жоспар 

бойынша 
жалғастырылады 

Ауытқушылықтар 
жоқ немесе  

шамалы  

•Жобаны басқару 
жоспарын қарастыру, 
өзгерістер енгізу  

Мәнді 
ауытқушылық 
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Мониторинг 
қорытындысы 
бойынша ағымдағы 
сәтке жобаның 
ахуалы туралы 
жиынтық есеп 
жасалады 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

Мәселелер  Иә Жоқ  

1. Жұмыс көлемі өзгерді ме? 

2. Жобаның бақылау нүктесі бойынша қалыс қалу бар 
ма? 

3. Жоспарлауда проблемалар бар ма? 

4. Техникалық проблемалар бар ма? 

5. … 

Жоба ахуалы туралы есеп  

Есептік кезең:  ________ бастап __________ қоса алғанда 

Жоба (атауы) 

Жобаның өзекті мәселелері 

К үлгісі 
                                     

«ИӘ» жауабы бар сұрақтар бойынша түсіндірмелер қажет 
(түсіндірме беріледі)… 



Жоба жұмыстарын басқару 
Жұмыстардың иерархиялық құрылымы – 

жоба жүрегі 

 



Жұмыстар 
құрамы қалай 
анықталады?  



ЖОБА МАЗМҰНЫ  

Жоба мазмұны – оның сәтті 
орындалуы үшін қажетті 
және жеткілікті жұмыстар 
жиынтығы. 

Мазмұн – жобаның 
үш шектеулерінің 
біреуі болып 
табылады.  
 



ЖОБА МАЗМҰНЫН БАСҚАРУ 

5 үдеріс 

Жоба мазмұнын 
басқару 

1. Талаптарды жинау 

2. Мазмұн сипаттамасы 

3. Жоба жұмыстарының  
иерархиялық 

құрылымын құру 
4. Мазмұнды мақұлдау 

5. Мазмұн өзгерістерін 
бақылау 



ЖОБАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Қажетті жұмыстарды анықтау және 
жоспарлау үшін жобаға қойылатын 
талаптарды жинау қажет. 

Талаптар – бұл жетекшінің, тапсырыс 
берушінің және жобаның басқа да МТ 
сандық анықталған және 
құжаттандырылған қажеттіліктері мен 
күтулері болып табылады. 



Талаптарды жинау – жобаның 
мақсаттарына қол жеткізу үшін 
жобаның мүдделі тұлғаларының 
қажеттіліктерін анықтау және 
құжаттандыру үдерісі. 

ТАЛАПТАРДЫ ЖИНАУ  

Талаптар жобаны іске асыру 
бойынша жұмыстар басталмас 

бұрын алынуы тиіс. 



ТАЛАПТАРДЫ ЖИНАУ  

КЕШЕ жіберілген қателіктер үшін және 
БҮГІН енгізілген түзетулер үшін,  
ЕРТЕҢ жауап беруге тура келеді.   

Кенеттен 
қабылданатын 
шешімдер дұрыс 
бола алмайды. 

Жүйені  қосымша жүйелер мен 
құрамдауыштарға қалай 

«бөлуге» болады? 
Тапсырыс  беруші 
не алғысы келеді? 

Жүйенің 
пайдаланушысы кім 
болады? 

Кім және нені 
әзірлейді? 

Тартылыс интерфейстері  
туралы ұмытпау… 



 Талаптарды қанағаттанарлықсыз қалыптастыру, талдау, басқару 
және бақылау себебінен барлық жобалардың жалпы санының 
жуық шамамен 60-70% теріс нәтижемен аяқталады (Meta Group, 
2003).  

 Қателіктердің шамамен 80% талаптарды құру сатысында жіберіледі 
(NASA, 2006). 

ТАЛАПТАРДЫ ЖИНАУ  

Нашар анықталған талаптар 
қосымша жұмыстарға 
түзетулер енгізуге, 
жобалардың төмен 
сапасына, кідірістеріне және 
жобаның күйреуіне әкеліп 
соғады.  



Анықталған барлық талаптар мен 
күтілетін нәтижелер құжатта 

бекітіледі, содан соң, олардың 
қайсысы жобаға енгізілетіні 

шешіледі.  

Мұндай шешім негізінде осы талаптар қалай, 
қандай жолмен іске асырылатыны анықталады, 
яғни, қажетті жұмыстар тізілімі құрастырылып, 

сипатталады. 

ТАЛАПТАРДЫ ЖИНАУ  



Аталған құжат жобаның 
жарғысында қамтылған 
жұмыстар мазмұнының 
кеңейтілген сипаттамасын 
нақтылайды.   

 

 

 

 

ЖОБА МАЗМҰНЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ   

Жоба мазмұнының сипаттамасы – жобаның 
мақсаттары, міндеттері, ерекшеліктері, оның 
нәтижелері (өнімдер, қызметтер), сондай-ақ 

оларды алу әдістері сипатталатын құжат.  



ЖОБА МАЗМҰНЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  

• Жобаның мақсаттары 

• Өнім мазмұнының сипаттамасы  

• Өнімді қабылдау белгілері 

• Жоба нәтижелері 

• Жобаның ерекшеліктері  

• Жобаның шектеулері  

• Жобаның жол берулері  

Құжат келесі тараулардан 
тұрады: 



 
Жоба мазмұнының сипаттамасы жобада 

ерекше маңыздылыққа ие болады.  
 Кейінгі барлық жоспарлар мен 

шешімдер үшін түпнегіз болады. 
 

ЖОБА МАЗМҰНЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 



Жұмыстардың 
құрамын 
құрылымдау не 
үшін қажет?  



ЖОБА ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ  
ИЕРАРХИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Жоба жұмыстарының  иерархиялық 
құрылымы (ЖИҚ) – бұл жоба нәтижесіне 
бағытталған, жұмыс тобымен орындалуы тиіс 
жұмыстардың  иерархиялық декомпозициясы. 



ЖИҚ ҚҰРАСТЫРЫЛУЫ 

Жоба 

1-ші деңгейдің 1-
элементі 

1-ші деңгейдің 2-
элементі 

2-ші деңгейдің 
2.1-элементі 

2-ші деңгейдің 
2.2-элементі 

3-ші деңгейдің 2.2.1-
элементі 

2.2.1.1 

жұмыстар 
пакеті 

2.2.1.2 
жұмыстар 

пакеті 

3-ші деңгейдің 2.2.2- 
элементі 

4-ші деңгейдің 
2.2.2.1 элементі 

2.2.2.1.1 жұмыстар 
пакеті 

2.2.2.1.2 жұмыстар 
пакеті 

2.2.2.2 жұмыстар 
пакеті 

2-ші деңгейдің 2.3-
элементі 

1-ші деңгейдің 3-элементі 

2-ші деңгейдің 3.1- 
элементі 

3-ші деңгейдің 
3.1.1 элементі 

3-ші деңгейдің 
3.1.2-элементі 

3.1.2.1 жұмыстар 
пакеті 

3.1.2.2 жұмыстар 
пакеті 

3.1.2.3 жұмыстар 
пакеті 

3-ші деңгейдің 
3.1.3-элементі 

2-ші деңгейдің 3.2- 
элементі 

1-ші деңгейдің n-
элементі 



Жоба – online 
дүкен 

Басқару 

Жоспарлау 

Кеңесулер 

Әкімшілендіру 

Талаптар 

Дүкен 
сайты 

Төлем 
жүйесі 

Қойма 

Жобалау 

Дизайн 

Құрылым 

Мәліметтер 
базасы 

Әзірлеу 

Қызметтік 
интерфейс 

Клиент 
интерфейсі 

Қосымшалар 
сервері 

Тестілеу 

Енгізу 

Оқыту 

Интеграция 

Сүйемелдеу  

МЫСАЛ 



ЖИҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ… 

ЖИҚ 

 
Коммуникацияларды  

басқару 

 

 
Қызметкерлерді 

басқару 
 

 
Мерзімдерді  

басқару 
 

 
Жұмыстардың  
иерархиялық  

бірізділігін 
 

 
Құнды басқару 

 

 
Жұмыс мазмұнын  

нақтылау 
 

Тәуекелдерді  
басқару 

Мүдделі  
тұлғаларды  

басқару 



ЖИҚ МАҢЫЗДЫЛҒЫ 
Жұмыстардың иерархиялық құрылымы – 

кезкелген жоба табысының маңызды элементі.  

Ж
И

Қ
 

жоба мазмұнын нақтылайды, егжей-тегжейін көрсетеді 

топтың назарын жоба нәтижесіне шоғырландырады 

жобаның күтілетін нәтижесінің толық және бір мезгілде 
айқын көрінісін  елестету мүмкіндігін береді 

көптеген жобаларды сәтсіздіктен құтқарады, ал кейде 
әлеуетті сәтсіз жобаны құтқаруға мүмкіндік туғызады 



ЕСКЕРТПЕ 

         ЖИҚ топ мүшелерімен бірлесіп құрылады! 
         Бұл жоспарлардың дұрыстығын арттырады 
және топты жұмылдырады. 

 ЖИҚ әзірлеу барысында назарды істерге,  

жұмыстарға, операцияларға емес,  

жоба нәтижесінің құрамдауыштарына аудару маңызды. 

Барлығына белгілі «Мен жаттадым, бірақ жаттап 
алмадым...»  оқиғасында жұмыс бар, ал нәтижесі – жоқ. 
Бірқатар жұмыстар тізімін жай ғана орындау жеткіліксіз,  
жұмыстың нәтижесі болған кезде ғана жобаның мақсатына 
қол жеткізіледі. 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

1. ЖИҚ-қа енгізілмеген жұмыстар, осы жобаның жұмыстары болып 
табылмайды. 
2. ЖИҚ бірнеше деңгейден тұруы мүмкін. Деңгейлер саны қажеттілігіне 
қарай анықталуы тиіс.  
3. ЖИҚ-ң төменгі деңгейі жұмыстар пакетінен тұрады. 
4. Әрбір элементтің атауы және бірегей сәйкестендіруші индикаторы 
болуы тиіс.  
5. Құрылымның жоғарғы деңгейінде әрқашан кеңейтілген жұмыстар 
орналасады. Одан төмен тұрған деңгейде – кішігірім жұмыстар. Бірінші 
және екінші деңгейлер ең маңызды болып саналады.  
6. Әрбір жаңа деңгей ЖИҚ-қа  неғұрлым егжей-тегжейлі элементтерді 
қосады. 
7. «Еншілес» элементтердің әрқайсысы тек біреуімен байланысты…  
… 
 

 

 

Л үлгісі 
Жобаның ЖИҚ құру ережелері 



ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 
Оқыту жобасы үшін жұмыстардың иерархиялық 
құрылым әзірлеңіз 
 
  
 

 

Оқыту 
жобасы 



Жұмыстардың 
орындалуы қалай 
қадағаланады?  



Мазмұнды басқару бұл: 
 

Ү
д

е
р
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Мазмұнды әзірлеу 
(жоспарлау сатысы): 

Мазмұнды басқару  
(мониторинг және бақылау 

сатысы): 

Жобаға қатысты 
талаптарды жинау 

Мазмұнды мақұлдау 

Мазмұнды сипаттау  Мазмұн өзгерістерін 
бақылау 

ЖИҚ әзірлеу 



ЖОБА МАЗМҰНЫН МАҚҰЛДАУ 

Бұл  жобаға 
қатысушылармен 

жобаның мазмұнын 
толығымен емес, аралық 
нәтижелер түрінде ресми 

қабылдау үдерісі. 

Осындай аралық 
нәтижелер ретінде 

жұмыстардың 
иерархиялық 
құрылымның 
элементтерін 

пайдалануға болады.  

Бұл орайда, мәселе нәтиженің сапасын тексеру емес, 
жоспарланған нәтижені алу фактісі туралы қозғалып отыр. 



ЖОБА МАЗМҰНЫН МАҚҰЛДАУ 

Мақұлдауды өткізу 
үшін аралық 
нәтижелер 

қолданылатынын 
анықтап алу қажет.  

 

 

Мысалы, «Online-
дүкен» жобасында 

келесілер болуы 
мүмкін: әзірленіп 

отырған сайтқа 
қойылатын талаптар, 

дизайны, сайт контенті, 
қызметкерлерді 

сайтпен жұмыс істеуге 
оқыту және т.б. 

 



ЖОБА МАЗМҰНЫНЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІ 

Жоба мазмұны өзгертілуі мүмкін. 
Мазмұн өзгерістерінің себептері мыналар болуы мүмкін: 

мазмұнды 
сиппаттау 
барысындағы 
қателіктер 

жаңа 
технологиялардың 
пайда болуы 

Мысалы бизнес-
қажеттіліктердің 
өзгеруі 

тәуекелдердің 
туындауы 

Мысалы 

Мазмұнның өзгерістері жуық шамамен 80% жағдайларда жобалар 
сәтсіздігінің себебі болып табылады.   
Жоба мазмұнының өзгерістерін бақылау қажет. 

 



 Мазмұнның өзгеруін бақылау – 
жобада болуы мүмкін 
өзгерістерді жалпы бақылаудың 
бөлігі болып табылады. 
 

 Мониторинг жүргізу жолымен 
қамтамасыз етіледі. 
 
 
 
 

ЖОБА МАЗМҰНЫНЫҢ  
ӨЗГЕРІСТЕРІН БАҚЫЛАУ 

Әдетте, мазмұндағы өзгерістер елеулі болады 
және жобадағы қалған  

барлық жоспарларға әсер етеді. 



Жобаның сапалы 
нәтижесіне қалай 
қол жеткізуге 
болады?  



ЖОБАНЫҢ САПАСЫ 

Жобаның сапасы – бұл жобаның қалыптасып 
жатқан нәтижесі (өнім, қызмет) тапсырыс 
берушінің талаптарын қанағаттандыратын, 
жұмыстарды орындау деңгейі 

Жобаның сапасын басқару жоба оған 
қойылған талаптарды қанағаттандыруы үшін 
қажетті 

Ал бұл, жоба жұмыстары қажетті сапаны 
қамтамасыз ететіндей жоспарланған болуы 
тиістігін білдіреді 



ЖОБАНЫҢ САПАСЫН БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ 
Жоспарлау сатысында міндетті түрде жобаны 
басқару жоспарының құрамдас бөлігі ретінде 

сапаны басқару жоспары әзірленеді:  

қолданылатын стандарттар сипаттамасын, сондай-ақ, 
сапаны бақылау үшін қолданылатын өлшемдерді 
өлшеу әдістерін, анықтамасын құрайды. 

 

Жоба тобы сапа 
саясатын қалай 
жүргізуінің 
сипаттамасын, Б

ас
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•мазмұнды      •қызметкерлерді 
•мерзімдерді   •коммуникацияларды 
•құнды             •тәуекелдерді 
•сапаны          •сатып алуларды 
•мүдделі тұлғаларды 



ЖОБАНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ 

Жоба сапасын бақылау 

Жоба үдерістерінің 
жоспарда көзделген 

стандарттар мен 
үдерістерге сәйкестігі 

жүйелі тексерістермен 
қамтамасыз етіледі. 

Үзіліссіз үдеріс!  



ЖОБА САПАСЫН БАСҚАРУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

А 

• Тапсырыс берушіні қанағаттандыру. 

• Тапсырыс берушінің үстірт талаптарын, сондай-ақ, жоба нәтижесін 
соңғы пайдаланушыларының тұжырымдалмаған үміттерін қамтамасыз 
ету. 

В 

• Жоймас бұрын алдыналу. 

• Сапаны заманауи басқарудың түпнегізгі қағидаларының бірі – пайда 
болған ақаулықты жою емес, оның пайда болуының алдыналу. 

С 

• Үнемі жақсарту. 

• Бүкіл топ жоба бойынша жұмыстардың орындалуын жақсарту 
бойынша және оның өнімінің қажетті сапасына қол жеткізу үшін үнемі 
жұмыс істейді. 



Жобада сатып 
алулардың 
алатын орны 
қандай? 



ТАПСЫРМА 

Келесі жағдайда жобаның менеджері не істеуі қажеттігін 
анықтаңыз?  

 
Жобаның менеджері жоба сатыларының біреуінде елеулі тәуекелді анықтады. 
Оның осы тәуекелге қатысты стратегиясы: бағасы бекітілген келісім-шартты 
пайдалана отырып, қосмердігер шарттары негізінде жұмысты сыртқы 
мердігерге беру болып табылады. Жоба менеджері келесі әрекеттерді жүзеге 
асыруы тиіс : 

1. Жоба тобы сыртқы мердігерге 
(жеткізуші) онымен келісім-шартқа қол 

қоймас бұрын тәуекел туралы ақпар 
бермеуді қамтамасыз ету.  

2. Жеткізуші тәуекелді келісімге қол 
қойғаннан кейін ғана түсінуі үшін барлық 

әрекеттерді жасау. 

3. Жеткізуші келісімге қол қойғанға 
дейін тәуекелді түсінгенін тексеру. 

4. Тәуекел туындаған жағдайда жеткізушінің 
жұмысы дұрыс болғанын тексеру үшін 

жеткізушінің қызметін қадағалауды топ 
мүшесіне тапсыру. 



ЖОБАНЫҢ САТЫП АЛУЛАРЫН БАСҚАРУ 

Сатып алулар - жобаны орындаушы 
компаниядан тыс, әртүрлі сыртқы 
сатушылар мен жабдықтаушылардан 
тауарлар мен қызметтерді сатып алу. 

 

Термин-синонимдер: 
«жеткізулер», «қамту», 
«келісім-шарттар» 

Көптеген, мүмкін, көпшілік 
компанияларда сатып алулар – 
жоба менеджерлерімен 
меңгерілмеген сала. 



ЖОБАНЫҢ САТЫП АЛУЛАРЫН  
БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ 

Жобаны жоспарлау сатысында жобаны басқару 
жоспарының құрамдас бөлігі ретінде сатып алуларды 

басқару жоспары әзірленеді: 

 Жоспарда жоба барысында 
сатып алулар қалай 
жүргізілетіні және 
жабдықтаушыларды басқару 
үшін қандай жол 
қолданылатыны сипатталады.  

Ж
о
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д
ы

ң
 

та
р

ау
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ы

 сатып алу үдерісі уақыт шектеулері 

рольдер мен жауапкершілік жабдықтаушының үдерістері 

сатып алуларда деген  анықталған қажеттіліктер 

Б
ас

қ
ар

у 
ж

о
сп

ар
ы

 

 

•мазмұнды      •қызметкерлерді 
•мерзімдерді   •коммуникацияларды 
•құнды             •тәуекелдерді 
•сапаны           •сатып алуларды 
•мүдделі тұлғаларды 



ЖОБАНЫҢ САТЫП АЛУЛАРЫН БАСҚАРУ  

сатып алуларды 
басқару жоспары 

сатып алуларды 
жүзеге асыру 

сатып алу 
қызметін басқару 

Жеткізілімдерді 
жабу 

жабдықтаушылармен қарым-
қатынас, келісім-шарттардың 
орындалуын бақылау, 
қажеттігіне қарай оларға және 
жоспарға қажетті түзетулер  

келісім-шарттар 
бойынша барлық 
жұмыстар мен 
нәтижелер 
қабылданғаны туралы 
тиісті мақұлдау. 

енгізу, сондай-ақ, жеткізілімдердің шартта көзделген 
жабдықтаушы міндеттемелеріне сәйкестігіне 
тексерістер жүргізу. 



Жобаның мерзімдері мен кестесі 

 
 

                                  Әрбір жұмыс – өз уақытында,  
әрбір жоба – өз мерзімінде 



Жоба 
жұмыстарының 
кестесі қалай 
құрастырылады? 



МЕРЗІМДЕРДІ ЖОСПАРЛАУ 

 Жобаның мерзімдері жұмыстар 
кестесімен реттеледі 

 Кестені әзірлеу – жоба 
мерзімдерін басқарудың 
құрамдас бөлігі 

Б
ас

қ
ар
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•мазмұнды      •қызметкерлерді 
•мерзімдерді   •коммуникацияларды 
•құнды             •тәуекелдерді 
•сапаны           •сатып алуларды 
•мүдделі тұлғаларды 



КЕСТЕНІ ӘЗІРЛЕУ ТЕХНИКАСЫ 

Жұмыстар кестесі – бұл кез келген жобаларды 
жоспарлаудың міндетті элементі! 

картинка 

 

Кестені әзірлеудің 
әдеттегі техникасы 

Жобаларды басқарудағы кестені 
әзірлеудің техникасы 

 

1) жұмыстарды анықтау 1) жұмыстарды анықтау 

2) мерзімдерді анықтау 2) жұмыстардың бірізділігін анықтау  

3) жұмыстар ресурстарын бағалау 

4) жұмыстардың ұзақтығын бағалау 
содан соң ғана – 

5) кестені құрастыру 



ЖҰМЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ 

Жобада орындалуы тиіс барлық 
жұмыстар ЖИҚ-та анықталған. 
Олар ЖИҚ-ң төменгі деңгейінде 
орналасқан. 

Кестені әзірлеу кезінде олардың 
бірізділігі, ұзақтығы және 
ресурстары анықталып, 
бағалануға жатады.  



Жұмыстардың өзара байланысы анықталады 

ЖҰМЫСТАРДЫҢ БІРІЗДІЛІГІН АНЫҚТАУ  

Әрбір жұмыс қалай 
басқаларымен өзара 
байланысты? 

Қашан бірінші жұмыс 
аяқталып, екіншісі басталады? 

Жұмыстардың қайсысын, 
алдыңғысы  орындалмағанша, 
бастау мүмкін емес? 

Қандай жұмыстар өзара тікелей байланысты 
болмағандықтан бір мезгілде орындалуы мүмкін? 

F G 

D E 

A B C 

Финиш Старт 



Жұмыстарды орындау 
үшін қандай ресурстар 
пайдаланылуы тиіс? 

Ресурстар қандай 
мөлшерде талап 
етіледі? 

Осы ресурстар қол 
жетімді болатын уақыт 
аралығы қандай? 

 

 

ЖҰМЫСТАР РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ 



ЖҰМЫСТАР ҰЗАҚТЫҒЫН БАҒАЛАУ 

Жұмыстар ұзақтығын 
бағалау – бұл әрбір 

жұмысты аяқтау үшін талап 
етілетін жұмыс уақытының 
ұзақтығын бағалау үдерісі. 

жұмыс 
     анықтау 
   басқа жұмыстармен 
байланысын анықтау 
      ресурстар 
   ұзақтығы 
  



КЕСТЕНІ ҚҰРУ 

Кестені құру – жоба мерзімдерін 
басқарудың орталық үдерісі 

Кестеде жоба 
жұмыстарының 
басталуы мен 
аяқталуының 
жоспарлы күндері 
анықталады 



КЕСТЕНІ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 Кестені есептеу негізінде 
математикалық әдістер жатыр. Олар 
ресурстардың жоспарланған 
жүктемесі бар кестені есептеуге 
мүмкіндік береді. 

 Кестені есептеудің неғұрлым жиі 
қолданылатын әдісі сыни жол әдісі 
болып табылады. 

Сыни жол – бұл жоба аяқталуының есептік күнін 
анықтайтын жұмыстардың неғұрлым ұзақ бірізділігі 



ШЕКТІ ЖОЛ  
 Сыни жол – жобадағы жұмыстардың ең 

ұзын буыны 
 Сыни жолдың соңғы жұмысының 

аяқталуы жалпы жобаның аяқталғанын 
білдіреді 

 Сыни жолда орналасқан жұмыстар сыни 
деп аталады, өйткені оларда уақыт қоры 
жоқ. Олардың кез келген біреуінің 
ұзақтығының ұлғаюы жоба 
мерзімдерінің ұлғаюына әкеліп соғады.  

Жобада әрқашан кемінде бір сыни жол болады және олар  
бірнеше болуы мүмкін 

Жобаны орындау үдерісінде сыни жол өзгеруі мүмкін 



МЫСАЛ 

Сыни жол 

Шеңбердегі сандар – бұл жұмысты орындау үшін 
қажетті уақыт.  
 
Қызыл түсті жолақпен сыни жол белгіленген. 
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2 
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Жобаның 
бақылау 
нүктелері не 
үшін 
орнатылады? 



БАҚЫЛАУ ОҚИҒАЛАРЫ ӘДІСІ 

Кестенің маңызды элементі. 
Ол жобаның соңғы және аралық нәтижелеріне қол 
жеткізуді және оларды орындау мерзімдерін талдау 
үшін қолданылады. 

 

Бақылау оқиға – бұл ұзақтығы нөлдік жұмыс. Ол жоба 
үшін маңызды (бақылау) оқиғаны, елеулі, өзекті сәтті, аралық 
күнді немесе нәтижені білдіреді. 
 
Синонимдері: бақылау нүктесі, белес 
 



Жоба кестесін 
қандай нысанда 
ұсынған дұрыс? 



ЖОБА КЕСТЕСІН ҰСЫНУ НЫСАНЫ 

Кесте 



Желілік диаграмма – жұмыстар бірізділігін және олардың 
арасындағы өзара байланысын көрсетеді; жобалардың  
орындаушылары және менеджерлері пайдаланады. 

 Гант диаграммасы – жұмыстардың басталу, аяқталу күнін 
және олардың ұзақтығын көрсетеді; жобаның орындалу 
барысын ұсыну үшін қолданылады. 

 Бақылау оқиғалар диаграммасы – жобада өзекті 
нәтижелерді орындаудың жоспарлы және іс жүзіндегі 
күндерін көрсетеді;  негізгі мүдделі тараптарға жобаны 
орындау барысын ұсыну үшін қолданылады.  

ЖОБА КЕСТЕСІН ҰСЫНУ НЫСАНДАРЫ 
Графиктер 



ЖЕЛІЛІК ДИАГРАММА 

Жобаның логикалық жалпы 
көрінісін, жұмыстар 
бірізділігін және олардың 
арасындағы өзара 
байланысын көрсетеді. 

• Жұмыстардың кестесін немесе ұзақтығын көрсетпейді. 

• Үлкен жобалар үшін айтарлықтай үлкен бола алады. 

• Жоба менеджерлерімен және орындаушыларымен 
қолданылады.  



Кестенің желілік диаграммасы 

МЫСАЛ  



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

1. Желілік график сол жақтан оң жаққа қарай құрылады. 
2. Белгілі бір операциямен байланысты барлық алдағы операциялар 
орындалмағанша,  бірбе-бір операция басталмайды. 
3. Желілік графиктегі бағыттаушылар алдағы және кейінгі қадамдардың 
қатынасын көрсетеді. Бағыттаушылар қиылысуы мүмкін. 
4. Әрбір операцияның өз жеке нөмірі болуы тиіс.  
5. Кейінгі операцияның нөмірі кез келген алдағы операцияның нөмірінен 
үлкен болуы тиіс. 
6. Түйіндердің пайда болуына жол берілмейді. Операциялардың 
белгіленген жиынтығын орындау барысы тежелмеуі тиіс. 
7. Бір операциядан келесі операцияға ауысу…  
… 
 

 

 

М үлгісі 
Жоба кестесінің желілік диаграммасын құрудың 

сегіз ережесі 



ГАНТ ДИАГРАММАСЫ 
 Жұмыстардың басталу, аяқталу күнін және олардың ұзақтығын 

көрсетеді.  
 Жобаның орындалу барысын ұсыну үшін қолданылады. 



ГАНТ ДИАГРАММАСЫ 

 Гант диаграммасында көлденең ось 
жоба үшін уақыттың жалпы аралығын 
білдіреді. 
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 Тігінен жоспарды құрайтын жұмыстар орналасады.  

 Көлденең уақыт шкаласында тікбұрышты төртұрыш 
нысандағы кесінділер орналасқан. Олар жобаның 
міндеттерін білдіреді. Уақыт шкаласындағы кесіндінің 
басы, соңы және ұзындығы міндеттің басына, соңына 
және ұзақтығына сәйкес келеді. Мұндай диаграммаға 
қарап, бірден әрбір міндеттің ұзақтығын көруге және 
парраллельді міндеттерді анықтауға болады. 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

1. Ганта диаграммасын құру үшін  жобаны іске асыру мақсатында 
орындауды талап  ететін негізгі жұмыстар (міндеттер) анықталады. 
2. Жоспарланған әрекеттер оларды орындау кезегі қағидасы бойынша 
кестенің бірінші бағанына енгізіледі. 
3. Екінші бағанда әрбір әрекетті аяқтау үшін  күндермен (апталармен, 
айлармен) есептегенде жұмсау жоспарланған уақыт бекітіледі. 
4. Кейінгі бағандарда жобаны орындаудың түгел мерзімі бөлінген уақыт 
кезеңдері көрсетіледі: күндер (апталар, айлар).  
5. Әрбір жоспарлы әрекетті орындау ұзақтығы белгілі уақыт санын қамтитын 
кескіндердің көмегімен көрсетіледі. 
6. Әрекеттерді орындаудың нақты уақытын белгілейтін кескінге параллельді 
жұмыстарды бастаудың  ең ерте мерзімдерін және аяқтаудың шекті 
мерзімдерін көздейтін «уақыт қоры» кескіндері  белгіленеді…  
… 
 

 

 

Н үлгісі 
Ганта диаграммасын құру ережелері 



БАҚЫЛАУ ОҚИҒАЛАР ДИАГРАММАСЫ 

  

Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  Қараша  

Келісім-шарт жасалды 

            

Өзіндік ерекшелік рәсімделді 

            

Дизайн әзірленді 

            

Жүйе сынақтан өтті 

            

Жүйе қосылды 

            

Жоба аяқталды 

            

- іс жүзіндегі күн - жоспарланған күн  - болжамды күн 

 Орындаудың жоспарлы және іс жүзіндегі күндерін көрсетеді. 

 Жобада өзекті нәтижелер үшін; негізгі мүдделі тараптарға жобаны 
орындау барысын ұсыну үшін қолданылады. 

  

Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  Қараша  

Келісім-шарт жасалды 

            

Өзіндік ерекшелік рәсімделді 

            

Дизайн әзірленді 

            

Жүйе сынақтан өтті 

            

Жүйе қосылды 

            

Жоба аяқталды 

            

  

Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  Қараша  

Келісім-шарт жасалды 

            

Өзіндік ерекшелік рәсімделді 

            

Дизайн әзірленді 

            

Жүйе сынақтан өтті 

            

Жүйе қосылды 

            

Жоба аяқталды 

            

  

Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  Қараша  

Келісім-шарт жасалды 

            

Өзіндік ерекшелік рәсімделді 

            

Дизайн әзірленді 

            

Жүйе сынақтан өтті 

            

Жүйе қосылды 

            

Жоба аяқталды 

            

Ағымдағы күн 



Жоба кестесін 
бақылау 



ЖОБАНЫҢ МЕРЗІМДЕРІ 

Мерзімдер – 
жобаның үш 
шектеуінің біреуі.  



ЖОБА МЕРЗІМДЕРІН БАСҚАРУ 
Кестені құру – жоба мерзімдерін басқарудың тек бір бөлігі. 

 

 

Кестені құру 
(жоспарлау сатысында) 

 

Кестені басқару 
(мониторинга және бақылау 

сатысында) 

жұмыстарды анықтау жұмыстарды жоспарланған 
мерзімдерде орындалуын 
қадағалау, өзгерістер енгізу 

жұмыстардың бірізділігін 
анықтау 

жұмыстар ресурстарын бағалау 

жұмыстардың ұзақтығын 
бағалау 

кестені әзірлеу 

Ж
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КЕСТЕНІ БАСҚАРУ 
Кестені басқару жұмыстардың базалық кестесін 
орындау мониторингін және оның өзгерістерін 
басқаруды құрайды. 

 

 

М
о

н
и

то
р

и
н

г •жұмыстар жоспар 
бойынша жалғасуда 

Ауытқулар жоқ 
немесе елеусіз 

•Кестені қайта 
қарастыру, өзгертулер 
енгізу 

елеулі 
ауытқулар 



КЕСТЕНІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

Бірінші қағида. Жақын кезеңдегі 
жұмыстарды үнемі нақтылау (мысалы, 
жақындағы ай, апта және т.б.). 

Екінші қағида. Жиілілік.  

Үшінші қағида. Кестені өзгерту бойынша 
уақытылы және дұрыс шешімдер қабылдау. 



ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 

Оқыту жобасы үшін Гант диаграммасын 
әзірлеңіз 
  
 

 



Жобаның бюджеті 
Шешілмейтін міндеттер болмайды, 

сәйкес келмейтін бюджет болады 



Жобаның 
шығындарын 
қалай анықтауға 
болады? 



ЖОБАНЫҢ ҚҰНЫ 

Құн – жобаның үш шектеуінің біреуі  

 Егер де жобада құнды тиісті 
басқару жүзеге асырылмаса, ол 
міндетті түрде бақылау аясынан 
шығып кетеді, және оны 
аяқталуы үшін көзделген ақша 
қаражаты әлдеқайда көп 
жұмсалады.  

!  Шешім: Жобадағы құнды басқару! 



ЖОБАНЫҢ ҚҰНЫН БАСҚАРУ 
3 үдеріс 

Құны және шығындар –   
ұқсас ұғымдар 

Жоспарлау сатысы 
Мониторинг және  
бақылау сатысы 

Жоба 
шығындар
ын басқару  

1. Ресурстар 
құнын бағалау 

2. Жобаның 
бюджетін әзірлеу 

3. Бюджеттің 
орындалуын 

бақылау 

Жоба 
шығындарын 

басқару  

1. Ресурстар 
құнын бағалау 

2. Жобаның 
бюджетін әзірлеу 

3. Бюджеттің 
орындалуын 

бақылау 



Жобаның құны 
қалай 
анықталады? 



ЖОБА РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ 

Жоба бойынша шығындар – бұл 
жобаны құрайтын барлық 

жұмыстар ресурстарының құны  

Жоба бойынша 
барлық 

шығындардың 
бағасы  

жобаның жалпы 
құнының 
бағасына 

Нақты жұмыстар ресурстарының 
құны жұмыстың құндық бағасы 

деп аталады. 

Шығындар 
мысалдары 

Технологиялық құрал-жабдық 

Құрылғылар, жабдықтар және 
өндірістік қуаттар 

Шикізат, үй-жайды жалдау және 
жөндеу, жұмысшы еңбегі 

Тұтыну материалдары, оқу, 
семинарлар, конференциялар, 

субконтракттар, тасымалдау 



Жұмыстар қайнаркөзі – жобаның ЖИҚ-ы 

Жұмыс ресурстары кестені құру кезінде анықталады 

ЖОБА РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ 

1-і жұмыс  ресурстарының құны  
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) 2-і жұмыс  ресурстарының құны  
 

1-і жұмыс  ресурстарының құны  
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2-і жұмыс  ресурстарының құны  

3-і жұмыс  ресурстарының құны  

1-і жұмыс  ресурстарының құны  
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2-і жұмыс  ресурстарының құны  



Жоғары дәлме-дәлдікке ұмтылу – уақыт бойынша 
шығынды әрекет, әрі ол қажетсіз. Мысалы, шағын 
жобалар үшін. Сондықтан да, мүмкін болған 
жағдайда, жуықтап бағалауды пайдалануға жол 
беріледі. 
 

ЖОБА РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ 

Ұқсастықтар 
бойынша бағалау 

Параметриялық 
бағалау 

Төменнен 
жоғарыға қарай 

бағалау 

Ықтималды 
бағалау 

Сараптамалық 
бағалау 

Жұмыстардың құндық бағалауын іске асыру үшін алуан түрлі әдістер 
пайдаланылады: 



Жобаның бюджеті 
дегеніміз не және 
ол қалай 
құрастырылады? 



ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ 

Бюджет 
жоспарлау мен 
қаржы 
аспектісін 
біріктіреді 
 

Бюджет – бұл жобаны орындау үшін қажетті 
ақшалай  шығындар жоспары болып табылады. 
 



Жоба бюджеті жоба 
құнының базалық жоспары 
деп аталады. 

ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ 

Жоба бюджетінде жоспарланған 
шығындар баптар бойынша 
бөлініп көрсетіледі. 

Шығындар уақыт кезеңдері 
бойынша да бөлінуі мүмкін . 
Мысалы, күндер, айлар, 
тоқсандар бойынша. 
 



ЖОБА ҚҰНЫНЫҢ БАЗАЛЫҚ ЖОСПАРЫ 

Базалық жоспардың графиктік көрінісі 
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Жақсы әзірленген жоба бюджеті :  

ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ  

жоба тобының қойған ниеттерінің 
айқындығын дәлелдейді; 

жоба тұжырымының жан-жақты 
қарастырылғанын  көрсетеді; 

жұмыстың ашықтығын, жобада «қос 
қаржыландырудың» және басқа да 

бұзушылықтардың болмауын көрсетеді. 



Жобаның өмірлік циклі сатысына байланысты 
бюджеттер: алдынала (бағалау),  
бекітілген (ресми),  
ағымдағы (өзгермелі) және  
іс жүзіндегі болуы мүмкін. 

 

ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ 

Жоба бюджеті жобаның 
менеджерімен және 
компанияның – жоба иесінің 
қаржы бөлімімен бақыланады. 



Бюджетті қалай 
бақылау қажет? 



ЖОБА БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

Жоба бюджетінің (құнының) 
орындалуын бақылау жоба 
менеджерінің негізгі қызметтерінің 
бірі болып табылады. 

Бюджет ресми мәртебеге ие 
болғаннан кейін, ол іс жүзіндегі 
нәтижелерді салыстыруға үлгі 
болады. 



ЖОБА БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

үшін 

Орындаудың мониторингі мен бақылауының базалық жоспары 

Жұмыстар 
мазмұны 

және ЖИҚ 

Жұмыстар 
кестесі 

Құнның 
базалық 
жоспары 

үшін 

үшін 

жоба 
жұмыстары 

жоба 
жұмыстарының 

мерзімдері 

жоба құны 



ЖОБА БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

Бюджетті құрастыру – жоба құнын 
басқарудың бір бөлігі ғана. 

 

 
Жоба құнын басқару 

Бюджетті құрастыру 
 

(жоспарлау сатысында) 

Бюджеттің орындалуын 
бақылау 

(мониторинг пен бақылау 
сатысында) 

Операциялар құнын бағалау 

Бюджетті әзірлеу 



ТАПСЫРМА 

Жоба құнының орындалуын бақылаудың құрамдас 
элементтерін (бөліктерін) құрастырыңыз. 

Жоба құнының орындалуын бақылау: 
 
1. 
 
2. 
 
3.  
… 



ЖОБА БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

Жоба құнының орындалуын бақылау: 

• бюджеттен ауытқуларды анықтау мақсатында жобаны іске 
асырудың құндық көрсеткіштерінің мониторингі; 

• бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында (түзету және 
алдын-алу шаралары) бюджеттегі өзгерістерді басқару; 

• бұдан бұрын жоспарланған қате шешімдерді болдырмау; 

• бюджетті сақтау көзқарасынан жобаны орындау барысы туралы 
барлық мүдделі тұлғаларды ақпараттандыру. 



Жоба тобын басқару  
Бірлесіп жиналу бастаманың басы болса,  

бірлігі сақталса, өрлеудің басы болады,  
ал бірігіп жұмыс жасаса, табыс болады  (Генри Форд) 



Жоба 
қызметкерлері 
кімдер болып 
табылады? 



ЖОБА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

Жобаның адами ресурстарын 
(қызметкерлерін) басқару  – 
жобаларды басқарудағы ерекше 
сала 

Жоба тобы – бұл жоба  
қызметкерлері, жобаның адами 
ресурстары 

Ж
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тапсырыс беруші 

жетекші 

жоба менеджері 

инвестор 

жабдықтаушы 

жоба тобы 



Жоба тобының әрбір мүшесінің – жобада өз қызметі, қатысу 
деңгейі және өкілеттіктер шеңбері, сонымен қатар біліктілік 
деңгейі және оны орындау жауапкершілік шамасы бар. 

ЖОБА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

Жобаға қатысу қызметі және деңгейі – жобадағы қатысушы 
орындайтын роль.  

Жауапкершілік – қатысушының жобада орындауға тиісті 
жұмыстары. 

Өкілеттік  – қатысушының жоба және ұйым ресурстарын 
пайдалану, жобада шешім қабылдау және әрекеттерді 
немесе нәтижелерді бекіту құқықтары. 

Біліктілік – жоба жұмысын орындау үшін қатысушының білім 
деңгейі, қабілеті, машықтары 



Неліктен 
жобаны топ 
жүзеге 
асырады? 
 



ЖОБА ТОБЫ 

Жоба тобы –   жобаларды басқарудың негізгі 
түсініктерінің бірі, оның құрылымының негізгі 

элементі, өйткені дәл осы жоба тобы жоба ойының 
іске асуын қамтамасыз етеді.      

Ұйым Жоба  

қызметкерлер  қызметкерлер 

бұл ұжым, басқарманың, 
департаменттердің, 
бөлімдердің, секторлардың 
штаттық қызметкерлері 

бұл топ 



НЕЛІКТЕН ТОП? 

Топ  
• бұл тек өзара таныс, бір мақсатқа ұмтылатын және ортақ мүддесі бар 

адамдардың қарапайым тобы емес. 

Топ рухы  

• барлық мүшелері үшін ортақ тағайындалған міндеттемелерді атқаруда 
топтың барлық мүшелері сенетін миссия. Бұл миссия барлығына толық 
түсінікті: жобаны тиімді іске асыру! 

Топтағы 
жұмыс 

 

• оның мүшелерінің міндетті және тұрақты әріптестіктерімен, ролдердің 
айқын бөлінуімен, әрекеттердің қатаң, құжатпен рәсімделіп үйлестірумен 
ерекшеленеді. 

. 

 

Топтық 
жұмыстың 

мәні 

• топтық синергетикалық тиімділік. Бұл табысқа жекенің емес, 
жалпының, жиынтық әрекеттер мен күштердің қол жеткізуін 
білдіреді. 



ТОП СИПАТЫ 

Жұмысшы топ Топ 

Мақсат сырттан  қойылады Топ  мақсатты өзі тұжырымдайды  

Басшы бар Көшбасшылық  – көп жағдайда топтық 
үдеріс 

Дара жауапкершілік Бөлінген жауапкершілік 

Топқа ақпарат және тапсырма  
жиналыстарда жеке нұсқау 
ретінде беріледі 

Тұрақты ақпарат алмасу орын алады 

Тапсырманы талқылаусыз 
орындау 

Ашық және сыни пікірталастар 

194 



Жоба бойынша жұмысты орындауға арналған жобаны іске 
асыру және оны орындау үшін жоба менеджерінің 

алдындағы жауапты, жобаны жүзеге асыру кезеңіне 
құрылған уақытша ұйымдық құрылым (топ). 

 

 Ол жоба жұмысын орындауға тартылған жеке мамандарды, 
топтарды және/немесе ұйымдарды біріктіреді. 

 Ішкі және сыртқы орындаушылар мен кеңесшілер ретінде 
кіргізуі мүмкін. 

 Жоба аяқталғаннан кейін топ таратылады. 

ЖОБА ТОБЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 



ЖОБА ТОБЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

жобаны басқару тобы – жобаны 
тікелей басқаруда және басқару 

шешімдерін қабылдауда 
тартылған жоба тобының 

мүшелері  

Жобаны орындаушылар –  
жоба шеңберінде жұмысты 

орындайтыын жоба 
қатысушылары 

жобаны басқару тобы – жобаны 
тікелей басқаруға және басқару 

шешімдерін қабылдауға 
тартылған жоба тобының 

мүшелері  

Жобаны орындаушылар –  
жоба шеңберінде жұмысты 

орындайтын жоба 
қатысушылары 



 Жобаны басқару тобында міндетті түрде жоба 
менеджері және жоба жетекшісі кіреді. 
 

 Аталған құрамға тағы кімдердің кіретіні жобаның 
күрделілігі мен ауқымдылығына байланысты. 

ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ТОБЫ  

Олар жоба әкімшісі, белгілі бір бағыттағы 
менеджерлер, ұйымның қызметтік бағыттарының 
басшылары – жоба иелері: қаржыгер, логистик тер 
және өзгелер. 

 Жобаны басқару тобының жеке құрамы жоба 

жарғысымен анықталуы мүмкін.  

 Шағын жобаларда  басқару тобы  құрылмайды, ал басқару жоба 
менеджеріне табысталады. 



 

 

 

 

 

ЖОБАНЫ ОРЫНДАУШЫЛАР 

 Жобаны орындаушылар құрамы жоба ерекшелігіне байланысты. 

 Орындаушылар құрамына қызметтің белгілі бір бағыттары бойынша 

менеджерлар кіруі мүмкін: коммуникация жөніндегі менеджер, 
қаржы жөніндегі менеджер ,  қызметкерлер жөніндегі менеджер, 
сапа жөніндегі менеджер , менеджер-үйлестіруші  және т.б. 

Топтың кәсіби және сандық құрамы жобаны орындау барысында 
өзгеруі мүмкін. 

Құрылыс жобасы 
 тобының құрамы: 

Ғылыми жоба 
 тобының құрамы: 

жобалаушылар ғылыми қызметкерлер 

құрлысшылар сарапшылар 

жабдықтаушылар сәйкесті білім аймағындағы 
мамандар 

және т.б. және т.б. 



Жоба тобын 
қалай басқару 
керек? 



ЖОБА ТОБЫН БАСҚАРУ 
Б

ас
та

м
ал

ау
  с

ат
ы

сы
 

анықтау 

жобадағы рольді 

еңбекақы мөлшері 
және төлеу тәртібі 

қызметкерлерді оқыту 
және дамыту тәртібі 

Ұзақмерзімді және 
ортамерзімді  әлеуметтік 

бағдарламалар 



ЖОБА ТОБЫН БАСҚАРУ 
Ж

о
сп

ар
л

ау
 с

ат
ы

сы
  

Қызметкерлерді 
басқару жоспары – 

жобаны басқару 
жоспарының бөлігі.  

Ол  келесілерді 
бекітеді: 

жобадағы топ мүшелерінің 
рольдерін 

әрбір рольдің жауапкершлік аясын, 
өкілеттілігін және біліктілігін 

топ  қызметкерлерін анықтау 
тәртібін 

топ қызметкерлерін жинақтау 
тәртібін 

топты басқару тәртібін 

топ жұмысын бақылау тәртібін 

қызметкерлерді босату тәртібін 



ЖОБА ТОБЫН БАСҚАРУ 
Ж

үз
е

ге
 а

сы
р

у 
са

ты
сы

 

Үдерістер жүзеге 
асады 

Жоба тобын 
жинақтау 

жоба міндеттерін 
атқаруға арналған 

топты 
қалыптастыру  

Жоба тобын 
дамыту 

топ мүшелерінің 
біліктілігін арттыру, 

олардың арасындағы 
өзара байланысты 
жетілдіру, жұмыс 

жағдайын жақсарту 



ЖОБА ТОБЫН БАСҚАРУ 
М

о
н

и
то

р
и

н
г 

ж
ә

н
е

 б
ақ

ы
л

ау
 

са
ты

сы
 Жоба тобын басқару 

үдерісі жүзеге 
асырылады. 

Ол  келесілерді 
қамтиды:  

топ қызметінің 
тиімділігін бақылау, 

кері байланысты 
қамтамасыз ету, 

проблеманы шешу 
және өзгерістерді 

басқару 



Жоба тобы 
қалай 
құрылады? 



ЖОБА ТОБЫН ЖИНАҚТАУ 

 Жоба тобын ресми, толық көлемде жинақтау – орындау сатысында. 

 Нақты жинақтау – бастамалау және жоспарлау сатыларында 
басталады. 

 

Жоба менеджерін табу маңызды.  
Ол толыққанды топ жинақтаумен айналысады. 

Тәжірибеде дәлелденген!  

Жобаның ерте сатысында топ мүшесін 
жұмысқа қатысуға тарту, жобаны 

жоспарлау кезінде оның тәжірибесін 
қолдануға мүмкіндік береді және жоба 

нәтижесіне қол жеткізуге топтың 
мақсатқа жету ұмтылысын нығайтады. 

Тәжірибеде дәлелденген!  

Егер лайықты жоба тобы жинақталмаса, 
бұл мерзімге, бюджетке, тапсырыс 

берушінің қанағаттануына, жобаның 
сапасына және тәуекеліне айтарлықтай 
әсер ететіні тәжірибеде дәлелденгенін 
айта кету керек. Бұл жоба табысын тек 

төмендетіп қана қоймай, оны тоқтатуға 
алып келеді. 



ЖОБА ТОБЫН ЖИНАҚТАУ 

Жоба тобын 
қалыптастыру 

1 Жобалық ролдерге үміткерлерді 
жинақтау. 

Қайнар көзі –  жобаны орындаушы 
ұйымның қызметкерлері және 

тартылған мамандар 

2. Іріктеу  – үміткерлерді бағалау және 
нақты жұмыс атқару үшін жобадағы 

нақты роль, білім, қабілеттілік  
талаптарына сәйкес  жобаға қатысу үшін 

үздіктерді таңдау 



Топ мүшелері 
арасында жоба 
жұмысы қалай 
бөлінуі керек? 



ЖОБА ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУҒА ЖАУАПТЫ 
ТҰЛҒАЛАРДЫ БЕКІТУ 

ЖИҚ төменгі деңгейінен жұмыстың әрбір топтамасы үшін оның 
орындалуына жауапты бір адам тағайындауы керек. Бұл 
құжаттандырылуы керек. 



РОЛЬ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕШІЛІКТІ БЕКІТУ 
НЫСАНЫ 

Иерархиялық ұйымдастырушылық диаграмма. ЖИҚ-қа ұқсас 
болып келеді, бірақ ол ұйымның құрылымына сәйкес құрылады. 
Әрбір құрылымда орындауға жататын жұмыс пакеті көрсетіледі. 



ЖИҚ 
роль және 

жауапкершілік 
қалыптамасы.   

Қалыптамалық диаграммалар. Мысалы - роль және жауапкершілік 
қалыптамасы.  Жобадағы жеке жұмысты орындау үшін жоба 
тобының жобадағы міндеттері мен жауапкершілік дәрежесі жинақы 
нысанда белгіленеді. 

Жоба жұмысының иерархиялық құрылымы (ЖИҚ) негізінде 
қалыптасады. 
 

 

РОЛЬ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕШІЛІКТІ 
БЕКІТУ НЫСАНЫ 



Қалыптаманың құрылымы келесідей: 
- сол бағанда жоба жұмыстары көрсетілген 
- оң бағанның атауы аталған жұмыстарды орындауды қамтамасыз 
ететін роль тізімінен тұрады 
- ұяшықтағы тармақтар мен бағандар қиылысында аталған жұмыс 
ролдеріне қатысу деңгейі көрсетіледі. 

Шартты белгілер:  
Б – бекітеді, Ж – жауап береді 
(орындайды), ЖҚ – жұмысты 
қабылдайды, К – кеңес береді, А – 
ақпараттандырады 

РОЛЬ ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК  
ҚАЛЫПТАМАСЫ 

Жоба жұмысы 

Жұмысқа жауаптылар 

Жоба 

жетекшісі 

Жоба 

менеджер  

Қаржы 

жөніндегі 

менеджер  

Өткізу 

бөлімінің 

маманы 

және 

т.б. 

Мақсатқа келісу Ж А 
Жобаны басқару 

жобасын құру 
ЖҚ, Б Ж И, К А 

Жоба бюджетін 

дайындау 
Б ЖҚ, К Ж А 

Жоба тобын жинақтау Б Ж А 

Жобадағы сатып 

алуды жүзеге асыру 
ЖҚ К Ж 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

О үлгісі 
Жобадағы роль және жауапкершілік қалыптамасы 

Жоба жұмысы 

Жұмысқа жауаптылар 

1 Роль 2 Роль  3 Роль 4 Роль және 

т.б. 

1 жұмыс   Ж   А   

2 жұмыс ЖҚ, Б Ж А, К А   

3 жұмыс Б ЖҚ, К Ж А   

4 жұмыс Б Ж А     

және  т.б.   ЖҚ К Ж   

Шартты белгілер:  
Б – бекітеді, Ж – жауап береді (орындайды), ЖҚ – жұмысты қабылдайды, К – кеңес береді, А – 
ақпараттандырады 
 



 
Мәтіндік тұрпаты. 
 
 Бұл нысан жауапкершілікті бөлуді жан-жақты баяндау 

қажет болған кезде пайдаланады. Әдетте, мұндай 
құжаттар келесі ақпараттардан тұрады: міндеттер, 
өкілеттіктер және біліктілік. 
 
 

РОЛЬ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БЕКІТУ НЫСАНЫ 

 Әдеттегі тәжірибеде мұндай құжаттар «лауазымды  
нұсқамалар» ретінде аса танымал. 



Жоба тобын 
дамыту не үшін 
қажет? 



ЖОБА ТОБЫН ДАМЫТУ ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 Топтық жұмыс – жоба табысының өте 
маңызды факторы.  

 
 Топты тиімді дамыту – жоба 

менеджерінің маңызды міндеті.  
 Ол өз  тобының алдына міндеттерді 

қоя отырып, мүмкіндіктер ұсынып, 
кері байланыстарды қамтамасыз етіп 
және жұмысты жақсы орындағаны 
үшін қолдап, көтермелеп және 
сыйақы беріп, үнемі ынталандырып 
отыруы қажет. 



ЖОБА ТОБЫН ДАМЫТУ КЕЗЕҢДЕРІ 

Қалыптастыру 

•Топ мүшелерін анықтау  және оны жобаға кірістіру. Роль мен 
жауапкершілікті бөлу.  

•Тұлғааралық байланыстар мен коммуникацияларды тудыру, ресми 
және бейресми көшбасшыларды анықтау. Адам қуатының мезі 
болуы, жоғары жұмыс қабілеттілігі және жалпыға ортақ  энтузиазм 
орын алады. 

•Бірақ, бұл әлі топ емес. Топ мүшесі жобадағы өз ролін айқын 
білмейді.  Ауызбіршілік жоқ. Басшының анық тапсырмасына 
сүйенетін басқарудың  директивті үлгісі. 

Сылау (дауыл) 

 

•Топ жоба бойынша жұмысты, техникалық шешімдерді және жоба 
амалдарын зерделеуді бастайды. Өнімділігі аз саты, өйткені 
көптеген проблемалар мен тұлғааралық даулар бар.  

•Директивті басқарумен қатар сендіру үлгісін аралас түрде 
пайдалануды ұсынады. Алайда, көшбасшы беделін бекіту, 
басымдылықтарды орналастыру, басқару және қарым-қатынас 
үлгілерін анықтау, топтың пайда болуы жүзеге асады. 



ЖОБА ТОБЫН ДАМЫТУ КЕЗЕҢДЕРІ 

Нормалау 
(реттеу) 

•Қызмет және өзара қатынас нормалары мен ережелері біржола бекітіледі, 
басымдылықтар орын-орнына қойылады. Ұжым әрбір қызметкердің орынын 
анықтауға және өзін-өзін танытуға енді көңіл аудармайды. Ал топ мүшелері өз 
дағдыларын және үлгілерін топтық жұмысқа бейімдейді. Олар бір-біріне сенім 
білдіре бастайды. Бірыңғай құндылық туады.  

•Топ біртұтас бола бастайды, бірігеді. Аталған сатыда басқару үлгісі әртүрлі 
уәждемені дамытуға, топтың мүмкіндігінен сенімділікті арттыруға бағытталуы 
тиіс. 

Қызмет істеу 
(нәтижелілік) 

•Шарықтау және тұрақтылық шағы. Топ біртұтас болып қарастырылады, жұмысты 
жақсы ұйымшыл және тұтас ұжым ретінде атқарады.  

•Әр бір тұлғаның әлеуетті мүмкіндігі ашылады, бірақ жұмыс нәтижесі жеке 
адамдардың жігеріне емес, топтың тұтас болып қызмет жасауына тәуелді.  
Басқару үлгісі топ мүшелеріне өкілеттіктерін табыстауға негізделген.   

Аяқталуы 
•Жоба орындалды, әрі қарайғы мақсат белгісіз, топ  таратылу 

жағдайында қалады. 



ЖОБА ТОБЫН ДАМЫТУ ТӘСІЛДЕРІ 

Топты дамыту үшін, оның дамуының 4-кезеңіне қол жеткізу үшін 
әртүрлі тәсілдер қолданылады: 

 Оқыту – топ мүшелерінің 
біліктілігін арттыру (жеке және 
тренингтерде, жоспарлы және 
жоспардан тыс). 

Топты нығайту жөніндегі шаралары. 
Бұл арнайы тренингтер, жоба 
барысын тұрақты талқылау, жоспарлы 
міндеттерді орындаудағы бірлескен 
жұмыс, бейресми  біріккен іс-шаралар 
өткізу.  

Жүріс-тұрыс ережесін белгілейтін 
жұмыстың топ қағидаларын 
пайдалану тиімді. Мысалы, еркін 
жұмыс кестесі,  қызмет уақытынан 
тыс ерікті немесе міндетті жұмыс, 
оқыту, іссапарлар, сыйақылар. 

Қосарлы орналасу 
тұжырымдамасы – жоба тобы 
мүшелерінің бір жерде 
орналасуы.  

Ынталандыру, көтермелеу және 
сыйақы . 



Топтағы өзара 
қарым-қатынасты 
қалай құру керек? 



ЖОБА ТОБЫ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ 

 жоба тобы мүшелерінің өзара қарым-қатынасын 
қалыптастыруға топты дамыту әдістерін пайдалану мүмкіндік 
береді.  

 
 Бірақ, бұл жағдайда қандай әдістерді қай уақытта 

пайдалануды түсіну маңызды. 
 

• Бұл жоба тобының мүшелері қызметіне бақылау жасауға, 
жұмыстарын бағалауға, туындаған проблемаларды шешуге 
және қызметкерлерді басқару жоспарына немесе жобаны 
басқару жоспарына тұтасымен қажетті өзгерістер енгізуге 
мүмкіндік туғызады.   



ЖОБАДАҒЫ ДАУЛАР 

 Қос тараптың қанағаттанбауы лайықты деңгейге дейін 
төмендегенде ғана дау шешілген болып саналады. 

 Дауды шешудің арнайы әдістері (стратегиялары) бар: 
созбақтау, тегістеу, еріксіз көндіру, ымыраға келу, әріптестік, 
проблеманы шешу. 

Дау – пікірлердің, мүдделердің, 
ниеттердің және т.б. қақтығысуы.  
Дау шарасы – тараптардың 
қанағаттанбауы,  келіспеуі. 



•«Созбақтау/кету/болдырмау»  

                    «Мұны бір аптадан кейін шешелік!» 

•«Тегістеу»  

«Басылыңдар және әркім өз жұмысын жасасын!» 

•«Еріксіз көндіру» 

                                 «Мен айтқандай жаса!»  

•«Ымыраға келу»  

                                 «Кәне, алтын ортаны табайық!»  

«Әріптестік» 

«Бәріміз бірге проблеманы шешуді ойластырайық!» 

«Проблеманы шешу»  

                     «Себебін анықтайық және оларды жоюға                      
   ұмтылайық!» 

ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 



МӘЛІМЕТ  ҮШІН 
П үлгісі 

Жобаның жақсы тобы қашан құрылды ? 

Топ жақсы болып табылады, егер: 

 Бір қайықта отырғандары туралы әркім хабардар; 

 Топтың әрбірі басқаларға сүйене алады;  

 Әрбір қатысушы жобада бір нәрсе ұтады деген сенім үстемдік құрады; 

 Әркім жеке және барлығы бірігіп қандай да бір өзгерістер  жасайды деген 
сенімділік; 

 Ашық жағдай үстемдік құрады  және әрбірі өзгеден үйренуге дайын; 

 Қатысушылар бір-біріне өзара құрмет көрсетеді және проблема болған 
жағдайда өзара көмек көрсетуге дайындығын көрсету; 

 Ерекшелікке ие әртүрлі даралар …  

 … 
 



ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 

    Оқу жобасына арналған роль мен 
жауапкершілік қалыптамасын 
дайындаңыздар 

  
 

 



Жобадағы коммуникациялар 
Жобаларды басқару өнері – ол, біріншіден,  

қарым-қатынас өнері 

 



Жобадағы 
коммуникациялар 
нені білдіреді? 



Жобаның бүкіл тобы нақты уақыттағы жобаның 
жай-күйін білуі тиіс. 
 

Ол үшін қарым-қатынаста болып, ақпаратпен 
алмасу қажет, осы үдерісті ретке келтіру қажет. 
 

Ақпаратпен алмасу үдерісі коммуникация деп 
аталады. 
 

Ақпарат – бұл жиналған, өңделген және бөлінген 
мәліметтер. 



Ұйым қызметіне электрондық құжат 
айнылымы жүйесін енгізу жобасы 

МЫСАЛ 

Тиімді коммуникацияларсыз 

Жобаны басқару жоспары -  60 
бет. 

Басшылықта келісім жасау – 
аптаның орнына 1,5 ай 

Нәтиже: жобаны 
қаржыландыру графигін қайта 
қарастыру, жобаның 
орындалуын кешіктіру, 
жобаның ағымдағы жылы 
емес, келесі жылы іске 
қосылуы 

Тиімді коммуникацияларды 
қолдану 

 

жоба жоспарын 30-минут 
көлемінде жалпы тұсаукесер 
арқылы таныстыру жобаны 
жүзеге асыру мерзімдерінен 
кешігу тәуекелін жоюға 
мүмкіндік берер еді және 
жоба жоспарланған мерзімде 
аяқталар еді.  



Коммуникацияларды 
басқару жоспары не 
үшін қажет? 



КОММУНИКАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУ 
ЖОСПАРЫ 

Коммуникацияларды басқару жоспары - жобаны басқару 
жоспарының құрамдас бөлігі. 
 
Жоба туралы ақпарат қажетті мүдделі тұлғалар: 

 тапсырыс беруші, жоба жетекшісі, ұйымның-жоба иесінің 
басшылығы; 

 жоба тобы; 

 сыртқы МТ (жеткізушілер, серіктестер, тұтынушылар) және 
басқалары. 

 
МТ әрбір топ өкілдері нені білуі тиіс, олар нені білгісі келеді және 
оларға нені хабарлау қажеттігін анықтау керек. 



Коммуникацияларды басқару жоспары мыналарды 
анықтайды: 
 
-біріншіден, ақпарат жинау тәртібін: ақпарат қайдан түседі, 
яғни ақпараттың қайнаркөздері, және ол қалай түседі, яғни 
оны алу әдістері; 
-екіншіден, мүдделі тұлғаларға ақпаратты тарату тәртібі: талап 
етілетін ақпаратты жіберу мерзімдері және кезеңділігі, оны 
жеткізу тәсілдері, алынатын немесе жіберілетін әрбір 
құжаттың егжей-тегжейлі сипаттамасы, ақпараттың 
жіберілуіне жауапты тұлғалар және т.б.; 
-үшіншіден, коммуникациялар жоспарын жаңарту және 
нақтылау, яғни оған өзгертулер енгізу әдістері. 

КОММУНИКАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУ 
ЖОСПАРЫ 



Жоба коммуникацияларын басқару жоспары 
тиімді және ұтымды қарым-қатынасты 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
 
Тиімді  ақпарат дұрыс нысанда, қажетті 

уақытта ұсынылатынын және қажетті әсерін 
тигізетінін білдіреді. 

Ұтымды қарым-қатынас ұғымы тек қана 
қажетті ақпарат ұсынылатынын білдіреді. 

 

КОММУНИКАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУ 
ЖОСПАРЫ 



Жобадағы 
коммуникацияларды 
қалай басқару қажет? 



ЖОБА КОММУНИКАЦИЯЛАРЫН БАСҚАРУ  

3 үдеріс 

Мониторинг және 
бақылау сатысы 

Жоспарлау сатысы 

Орындау сатысы 

Жоспарлаудан басқа коммуникацияларды басқаруда 
басқа да үдерістер бар: 

Жоба 
коммуникацияларын 

басқару 

1. 
Коммуникацияларды 

басқару 

2. Ақпаратты тарату 
3. Орындау туралы 
есептерді әзірлеу 



АҚПАРАТТЫ ТАРАТУ 
 Ақпаратты тарату жобаның өмірлік циклі бойы жүзеге асырылады. 

 Ақпаратты тарату құралдары: келіссөздер, кеңес отырыстары, 
телефон арқылы тілдесу, электрондық хабарламалар, ақпараттық 
жүйелер. Компьютерлік технологияларды және заманауи 
байланыс құралдарын пайдалануды көздейтін әдістер 
автоматтандырылған деп аталады. 

Маңызды! 
1. Аудитория оған ұсынылып отырған ақпаратты түсінуі тиіс. 

2. Ақпарат толық болып, бірақ аудитория үшін аса көлемді болмауы 
тиіс. Жобада коммуникацияларды ұйымдастыру кезінде ақпараттың 
көлемі аса үлкен болуына немесе оның жеткіліксіз болуына жол 
берілмейді. 

 



ОРЫНДАУ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР 

 Қандай есептер әзірленуі тиіс? 
Ағымдағы жағдай туралы есеп - өткен уақыт аралығында не 
істелгені туралы ақпарат. 
Жобаның ахуалы туралы есеп – істердің жағдайы, туындаған 
мәселелер және оларды жою бойынша шаралар туралы 
ақпарат.   
Жобаны орындаушы ұйымның басшылығына және тапсырыс 
берушіге ұсынылады. 

   Есептерді әзірлеу жиілігі қандай? 
Стандартты талаптар жоқ, ол жобаның ауқымы мен 
ұзақтығына байланысты.  
Тәжірибеде ағымдағы есептер үшін – апта сайын, 
Жобаның ахуалы туралы есеп үшін – келісім бойынша. 



Тәуекел-менеджмент 
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Жоба – тәуекелдерді жою емес, 

тәуекелдерді басқару 



Тәуекел 
дегеніміз не 
және ол қалай 
пайда болады? 



ЖОБА ТӘУЕКЕЛІ  

Тәуекел – белгісіз, ықтимал оқиға 
немесе шарт, егер ол орын алған 
жағдайда ол жобаның орындалуына 
және нәтижесіне теріс немесе оң 
әсерін тигізуі мүмкін. 
 

 
 

теріс тәуекел – қауіп 

оң тәуекел – мүмкіндік 

Әр-түрлі жобалар көп немесе аз тәуекелдермен 

байланысты болуы мүмкін, алайда тәуекелдері мүлдем 

жоқ бірде-бір жоба болмайды. 



Тәуекелдердің әртүрлі қайнаркөздері болуы мүмкін :  

адам факторымен байланысты, технологиялық, саяси, 
қаржылық, құқықтық, физикалық, табиғи және т.б. 

ЖОБА ТӘУЕКЕЛІ  

• тәуекел – рұқсат беруде кідіріс болуы 
мүмкін (теріс тәуекел, қауіп) 

Тәуекел қайнаркөзі – 
құрылысқа рұқсат алу 

қажеттілігі 

• тәуекел –қызметкерлер жұмысты 
уақытында іске асыруы мүмкін, демек, 
оның орындалуына біршама аз ресурстар 
жұмсалады (оң тәуекел, мүмкіндік) 

Тәуекел қайнаркөзі – 
қызметкерлердің 

жетіспеушілігі 

Мысалдар 



Тәуекелдерді 

басқару 

мүмкін бе? 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Қорытынды: 
тәуекелдерді 

басқару 
қажет! 

Тәуекел – бұл белгісіздік. 
Кандай-да бір белгісіздіктен 

жобаның ұтуы немесе 
ұтылуы тәуекелдермен 

жұмыс қалай 
атқарылатынына 

байланысты болады. 

Тәуекел – 
бұл жақсы 

да емес, 
жаман да 

емес! 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ 
(НЫШАНДАРЫ) 

Тәуекелдің туындау ықтималдығы -  
тәуекелдің болуы ықтимал. 

Тәуекелдің ықпалы – жобадағы 
тәуекел салдарының дәрежесі. 

Тәуекел шамасы (ранг, рейтинг) – оның жобадағы 

басымдылығын анықтайды. Тәуекелдің пайда болу 

ықтималдығын оның әсеріне көбейту жолымен 

есептеледі. 



ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Жобаларды басқаруда 
тәуекелдермен жұмыс істеу 
тәуекел-менеджмент деп аталады. 

 

Мәні –  тәуекелдерді жою емес, 

тәуекелдерді басқару арқылы 

туындаған жағдайлардан барынша 

пайда көру (мүмкіндікті пайдалану) 

немесе зиянды азайту. 



ЖОБА ТӘУЕКЕЛДЕРДЕРІН БАСҚАРУ 
 Брлық тәуекелдерді басқару қажет: 

 

Тәуекел-қауіптерге – жол бермеу, 

Тәуекел-мүмкіндіктерді – жақындату 

  

 Қиындығы: тәуекелдердің барлығы белгілі болмайды. 

Белгісіз тәуекелдерді болжау мүмкін емес, оларды 

басқару мүмкін емес. 

Белгілі тәуекелдер 

Шара қолдануды жоспарлау 

Белгісіз тәуекелдер 

Ықтимал шығындарды 
басқару қорлары 



ЖОБА ТӘУЕКЕЛДЕРДЕРІН БАСҚАРУ 
3 үдеріс 

Мониторинг және 

бақылау сатысы 

Жоспарлау сатысы 

Жоспарлау сатысы 

Жоба 
тәуекелдерін 

басқару 

1. Тәуекелдерді 
басқаруды 
жоспарлау 

2. Тәуекелдерді 
сәйкестендіру 

3. Тәуекелдерді 
сапалық бағалау 

4. Тәуекелдерді 
сандық бағалау 

5. Тәуекелдерге әсер 
етуді жоспарлау 

6. Тәуекелдердің 
басқару және 
мониторингі 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖОСПАРЛАУ 

Тәуекелдермен жұмыс неғұрлым 
сапалы жоспарланған болса, 
соғұрлым осы жұмыстың оң 
нәтижелерін алу ықтималы 
артады. 

Тәуекелдерді басқару жоспары -
жобаны басқару жоспарының бір 
бөлігі. 

Тәуекелдерді басқарудың құрылымын 
және тәртібін сипаттайды. 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖОСПАРЛАУ 

Тәуекелдерді басқару жоспары: 

Жобаны орындау барысында 
тәуекелдердің мүмкін 

оқиғалары қалай 
сәйкестендірілетінін, 

құжаттандырылатынын 
анықтайды. 

Жоба тобы мүшелерінің 
жобадағы рольдеріне 
сәйкес олардың нақты 
тәуекелдерді басқаруы 

үшін жауапкершіліктерін 
белгілейді.  

Тәуекелдерді басқарудың 
бюджетін анықтайды. 

Тәуекелдердің 
санаттарын белгілейді. 

Тәуекелдің  орын 
алғанын тану үшін шекті 

критерийлерді 
анықтайды 

Тәуекелдерді басқару 
рәсімдерінің кезеңділігін 

анықтайды. 

Есептердің нысандарын 
және үлгілерін  

анықтайды. 

Ықтималдылық  
матрицасын және 

тәуекелдердің  ықпалын 
анықтайды. 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МҮМКІНДІКТЕРІ 
ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДЕН КЕЛЕТІН ЗИЯН 

Тәуекелдерді басқаруды 

жоспарлаудың басы - 

жобаны ойластыру.   

Аяқталуы – жобаны 

жоспарлау сатысының 

басында. 

 

Жобаның өмірлік циклі 

шеңберінде тәуекелдерді 

басқару мүмкіндігі азаяды, 

ал теріс тәуекелдің орын 

алуы салдарынан немесе оң 

тәуекелдің туындамауы 

салдарынан келтірілетін 

жоғары зиянның 

ықтималдығы артады. 
Уақыт 

Тәуекелдерді  

басқару  

мүмкіндіктері 

Тәуекелден  

келетін зиян 



Тәуекелдерді 
есептеу  
мүмкін бе? 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ 

Тәуекелдерді 
талдау 

Тәуекелдерді 
сәйкестендіру 

Тәуекелдерді 
бағалау 

Тәуекелдерді 
сапалық 
бағалау 

Тәуекелдерді 
сандық бағалау 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ 

Бұл жобаға әсерін тигізуі мүмкін тәуекелді оқиғаларды, 
сондай-ақ, олардың триггерлерін – тәуекелді алдын ала 
анықтаушыларын, хабарлаушыларын анықтау немесе 
сәйкестендіру және құжаттандыру үдерісі. 

 •Оқиғалардың маңыздылығы, салдары, 
оларға қарсы тұру әдістерін талқыламай, 
оқиғалардың өздеріне ғана назар аудару 
қажет. 

•Жобаның мүдделі тараптарын барынша 
көп тарту. 

Шарттары 

 

•Жоба тәуекелдерінің 
тізілімі 

Нәтижесі 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ӘДІСТЕРІ 

 

 

Дельфи әдісі Ақылмандар 
сарабы 

Қатысушылар 
сауалнамасы 

Бақылау 
тізімдері 

Жол берулер 
талдауы 

SWOT-талдау 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 

Р үлгісі 

Жоба тәуекелдері тізілімінің нысаны 

Тәуекелдерді сәйкестендіру 
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Осы үдерістің міндеті – тәуекелдерді топтарға бөлу  
және басымдылық тәртібімен орналастыру. 

 
Сараптамалық бағалау әдістері қолданылады 

 
 1-қадам. Әрбір сәйкестендіріліген тәуекел үшін мыныларды анықтау қажет: 
      - пайда болу ықтималдығы - 0,1 мен 0,9 аралығындағы өлшем сызығы бойынша 
бағаланады; 
      - әсер ету дәрежесі – 0,05 мен 0,8 аралығындағы өлшем сызығы бойынша 
бағаланады 
 
    2-қадам. Әрбір сәйкестендіріліген тәуекел үшін тәуекелдің шамасын есептеу 
қажет:   

        пайда болу ықтималдығы х әсер ету дәрежесі. 
 
    3-қадам. Бағалар мен есептеулерді ықтималдылық  
және әсер ету қалыптамасында  орналастыру. 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ САПАЛЫҚ БАҒАЛАУ 



ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ 
ҚАЛЫПТАМАСЫ 

Қауіптер үшін ықтималдылық және әсер ету қалыптамасы 
Ықтималдылық Тәуекел шамасы = Ықтималдылық х Әсер ету 

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

Әсер ету 

Шекті тәуекелдер 

(≥0,14) 

 

Қалыпты тәуекелдер 

(>0,04<0,14) 

 

Елеулі емес 

тәуекелдер 

(≤0,04) 

 



ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ 
ҚАЛЫПТАМАСЫ 

Мүмкіндіктер үшін ықтималдылық және әсер ету қалыптамасы 

Ықтималдылық Тәуекел шамасы= Ықтималдылық х Әсер ету 

0,9 0,72 0,36 0,18 0,09 0,045 

0,7 0,56 0,28 0,14 0,07 0,035 

0,5 0,4 0,2 0,1 0,05 0,025 

0,3 0,24 0,12 0,06 0,03 0,015 

0,1 0,08 0,04 0,02 0,01 0,005 

0,05 0,4 0,2 0,1 0,05 

Әсер ету 

Қалыпты мүмкіндіктер 

(>0,04<0,14) 

 

Жоғары мүмкіндіктер 

(≥0,14) 

 

Елеусіз тәуекелдер 

(≤0,04) 

 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ САПАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

Тәуекелдерді сапалық 
бағалаудың қорытындысы 

бойынша тәуекелдер тізілімі 
жаңартылады. Оған әрбір 

тәуекел бойынша тиісті 
ақпарат қосылады және 

тәуекелдер басымдылығы 
бойынша орналастырылады 

Тәуекелдерді сапалық бағалау 
жобаның бүкіл өмірлік циклі 

бойы орындалады және 
жобаның тәуекелдеріне 

жататын барлық өзгерістерін 
көрсетуі тиіс 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 
С үлгісі 

Жоба тәуекелдері тізілімінің нысаны 
 

Тәуекелдерді сәйкестендіру 
 

 
Тәуекелдерді 

сапалық бағалау 

 
 
 
№ Тә

уе
ке

л
д

ің
  

п
ай

д
а

 б
о

л
у 

кү
н

і 

Тә
уе

ке
л

д
ің

  
ті

р
ке

л
у 

кү
н

і 

Тә
уе

ке
л

д
ің

  
 а

та
уы

 

Тә
уе

ке
л

д
ің

  
си

п
ат

та
м

ас
ы

 

Б
ас

та
уш

ы
сы

 

Тә
уе

ке
л

д
і 

ту
д

ы
р

ға
н

 с
е

б
е

п
те

р
 

Тә
уе

ке
л

д
ің

  
са

л
д

ар
ы

 

Тә
уе

ке
л

д
ің

  и
е

сі
 

Тә
уе

ке
л

д
ің

 ә
р

е
ке

т 
е

ту
і а

яқ
та

л
ға

н
 к

үн
і 

Тә
уе

ке
л

д
ің

 

ы
қ

ти
м

ал
д

ы
л

ы
ғы

 

Тә
уе

ке
л

д
ің

 ә
се

р
 

е
ту

 д
ә

р
еж

е
сі

 

Тә
уе

ке
л

 ш
ам

ас
ы

 



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ САНДЫҚ БАҒАЛАУ 

Бұл сәйкестендірілген тәуекелдердің жобаға 
әлеуетті әсер етуін сандық бағалау.  

Тәуекелдер арасындағы байланыстарды және 
бір-біріне өзара әсерін тигізуді анықтайды. 

Тәуекелдерді сандық  бағалау үшін 
статистикалық және  математикалық әдістер 
жиынтығы бар. 



Үдеріс мыналарды көздейді: 

 

ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ЖАУАП ҚАЙТАРУДЫ 
ЖОСПАРЛАУ 

1) Жауап қайтаруға жауапты 
тұлғаларды тағайындау 

2) әрбір тәуекел үшін жауап қайтару 
сценарийін анықтау және жауап қайтару 
жоспарын әзірлеу (әрекеттердің, іс-
шаралардың, әдістердің, рәсімдердің 
алдын алатын)  

Сандық бағалау аяқталғаннан кейін 

тәуекелдер тізілімі қайта 

жаңартылады.  



Жағымсыз тәуекелдер (қауіптер): 

ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ЖАУАП ҚАЙТАРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

Жалтару 
(болдырмау)  

Табыстау  

Азайту 
(төмендету, 
жеңілдету) 

Қабылдау 

тәуекелдің жобаға 
әсер етуін толық 

болдырмау 

 

тәуекелдің туындау 
ықтималдығын 

төмендету немесе 
жобаға тәуекелдің 
әсер етуін азайту 

тәуекелге жауап 
қайтарудағы 

жауапкершілігімен 
қосқанда  тәуекел үшін 
жауапкершілікті үшінші 

тарапқа ауыстыру 

бірінші үш стратегия 
мүмкін емес, 

сондықтан тәуекел 
қабылданатынын 

білдіреді 



міндетті түрде іске 
асырылуы тиіс 
мүмкіндіктер 
болған жағдайда 
қолданылады 

ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ЖАУАП ҚАЙТАРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 

Пайдалану  
Бөлісу  

(бірлесіп 
пайдалану) 

Арттыру 
(күшейту)  

Қабылдау 

Оң тәуекелдер (мүмкіндіктер):  

пайда болу 
ықтималын 
немесе 
мүмкіндіктің 
әсерін арттыру 

мүмкіндік үшін 
жауапкершілікті 
немесе оның бір 
бөлігін үшінші 
тарапқа беру  

мүмкіндік 
пайда болған 
жағдайда 
пайдалану 



МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ 
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

Бұл үдеріс 
мыналарды қамтиды: 
 

тәуекелдерге жауап 
қайтару жоспарларын 

қолдану 

Анықталған тәуекелдердің 
мониторингі 

тәуекелдерді қайта 
бағалау 

жаңа тәуекелдерді 
сәйкестендіру және 

олармен жұмыс 

 Мониторинг қорытындысы бойынша тәуекелдермен жұмыс істеу 
саласында жобаны басқару жоспарына өзгерістер енгізілуі мүмкін. 

 Тәуекелдерді басқару жоба барысында оның жабылуына дейін 
жүзеге асырылуы тиіс.  



ТОПТЫҚ ЖҰМЫС 

Оқыту жобасының тәуекелдерін талдаңыз 
және оларға жауап қайтару стратегиясын 
әзірлеңіз  

 

 



Жобаның аяқталуы 
Егер нүктені білмейтін қол қойса,  

 – үтір болып шығуы мүмкін 



Жоба немен 
аяқталады? 



ЖОБАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ 
 

Табыстылық дәрежесі бойынша 
жобалар үш санатқа бөлінеді:  

 

Сәтсіздікпен 
аяқталған жобалар –

қойылған 
мақсаттарға қол 

жеткізілмеді 
 

 
Проблемалық –  

қойылған 
мақсаттарға 

бюджеттің елеулі 
көлемде асуымен, 

мерзімдердің 
кідірісімен, сапаның 

ішінара төмендеуімен 
ұштасып, белгілі бір 

дәрежеде қол 
жеткізілген 

 

Табысты  – қойылған 
мақсатқа белгіленген 

мерзімде, бөлінген 
бюджет шеңберінде 

қол жеткізілген, 
тапсырыс беруші 

нәтижемен 
қанағаттандырылған 



Сәтсіз аяқталатын жобалардың азаюы және 
табысты жобалардың артуы үрдісі 

МЫСАЛ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2006 2008 2010 2012

Табысты 

Сәтсіз 

Проблемалық 



Жобаның аяқталуы – бұл жоба нәтижелерін ресми 

мақұлдау және рәсімдеу және сабақ алу.  

ЖОБАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ 

Жобаның аяқталуы 

1. Сатып алулардың 
(келісім-

шарттардың) 
жабылуы) 

2. Әкімшілік аяқталуы 

тапсырыс 
берушімен есеп 

айырысу 

бағалау және 
ресурстарды 

жобадан босату 

жоба құжаттамасын 
әзірлеу 

алынған сабақ 



ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ 

Нәтижелерді қабылдау тапсырыс берушінің  
қажеттіліктерін қанағаттандыруды білдіреді,  

ал барлық нәтижелерді қабылдаған жағдайда,  
жалпы жобаның сәтті аяқталуын білдіреді 

тапсырыс берушімен жобаның барлық 
нәтижелерін бекіту (ресми қабылдау) 

барлық талап етілетін тапсыру-қабылдау 
актілеріне қол қою және тапсырыс берушімен 
жасалған келісімдерді жабу 



БАҒАЛАУ ЖӘНЕ РЕСУРСТАРДЫ  
ЖОБАДАН БОСАТУ 

ақша, материалдар, құрал-жабдық, 
қызметкерлер, яғни жоба тобы. 



ЖОБА ҚҰЖАТТАМАСЫН ӘЗІРЛЕУ 

Ж
о

б
а 

құ
ж

ат
та

м
ас

ы
 

Жоба нәтижелері 
сипатталған жобаны 

іске асыру туралы 
қорытынды есеп   

Жоба мұрағаты 

жобаны басқару 

жоспары, 

коммуникацияларды, 

қызметкерлерді және т.б. 

басқару жоспарлары 

ЖИҚ 

кесте 

өзгерістерді басқару бойынша құжаттама, болған тәуекелдік 

оқиғаларға жауап қайтару әрекеттері бойынша құжаттама, 

жобаның мәртебесі туралы есептер, бухгалтерлік құжаттар, 

еңбек шарттары, алынған сабақтардың құжаттамасы 

іріктелген келісім-

шарттар, кеңес 

отырыстарының 

хаттамалары,  

бұйрықтар мен  

өкімдер 



 

 

ТОЙЛАҢЫЗ! 

Табысты жоба – бейресми кеш, 
банкет: марапаттау және 

қатысушылардың еңбегін тану 

Онша табысты емес жоба аяқталуын 
жиналыс түрінде өткізуге болады, мерекелі 
көңіл-күй болмаса да, адамдарда белгілі бір 

өмір кезеңінің аяқталуы сезімін тудырады  
және бұдан әрі өмір сүруіне  

қолдау көрсетеді. 



Сабақ алудың 
құндылығы 
неде? 



ЖОБА САБАҚТАРЫ 

Жоба сабақтары - жобаны іске асыру барысында  

жиналған тәжірибе: 

 туындаған қиындықтар; 

 кездейсоқ проблемалар мен тәуекелдер; 

 жоспарлаудағы қателіктер; 

 қажетті нәтижелер бермеген шешімдер мен әрекеттер;  

 табысты шешімдер мен жобаға толықтырулар; 

 жоба нәтижелілігін арттырудың мүмкін әдістері; 

 қандай әрекеттер дұрыс жасалды? қандай әрекеттер 
дұрыс жасалмады? Ненің арқасында әлдеқайда жақсы әрі 
тез істеуге болар еді? 

 
Келешектегі жобалар үшін қажет! 



Жобаларды басқаруға 
арналған ақпараттық жүйе 

Барлық жобалар мен міндеттер алақандағыдай. 

Ештеңе назардан тыс қалмайды 



Жобаларды 
басқаруға 
арналған 
бағдарламалық 
жасақтаманың 
ерекшеліктері 
неде? 



ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА 

Жобаларды басқару бойынша  заманауи бағдарламалық жасақтама: 

- бірыңғай жүйеде ұйымдардың барлық жобаларын 
«толассыз» бақылауды қамтамасыз етеді; 

- персоналды басқару, жеткізілімді басқару, 
бюджеттеу және т.б. қызметтерді ұсынады. 

ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдарының екінші жартысында жобаларды 
басқаруға арналған бағдарламалық жасақтама аймағында технологиялық 

жарылыс болды. 

Жобалар жұмысына арналған бағдарламалық жасақтама 30 жылдан астам 
қолданыста. 



Аса танымал және кең таралған  

• Microsoft Project.  

мүмкіндік береді: 

 

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА  
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДЕР 

- кестені жоспарлау; 

- жоба жұмысының әрбір сатысы бойынша ресурстар шығынын жоспарлау; 

- кесте «қорларын» айқындау; 

- ресурстар құны туралы мәліметтерді енгізе отырып, жобаны бағалау; 

- жоспарлы, сонымен қатар, нақты ақпараттар енгізу мүмкіндігі есебінен жобаның 
орындалуын қадағалау; 

- графикалық, кестелік және сызбалық түрдегі жоба бойынша ақпараттарды 
қарастыру. 



Аса танымал және кең таралған  
  
• Primavera.  

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА  
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДЕР 

SureTrak Project Manager – шағын компаниядағы 
күрделі емес жобаларды басқаруға арналған 
өнім. 

Primavera Project Planner көп деңгейлі қиын 
иерархиялық жобалармен жұмыс жасауға 
арналған.  

Primavera Enterprise жобаны корпоративті 
басқару жүйесі ретінде қолданылады және 
қосымша арнайы қызметтер қатарына ие.  



Аса танымал және кең таралған  

 

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА  
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДЕР 
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 Жеке жобаларды және 

бір уақытта бірнеше 
жобаларды 
корпоративті тұрпатта 
оңай басқаруға 
мүмкіндік береді. 
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 Негізделген және тексерілген 

шешімдерді қабылдауға, аз шығын 

жұмсап, сапалы түрде жобаларды 

жылдам орындауға көмектеседі, 

сонымен қатар, әрқашанда 

жобаларды іске асыру жөніндегі 

толық және әртүрлі ақпараттарды 

иеленеді.  Гант диаграммасы, 

кестелері және гистограммалары, 

желілік және ұйымдық 

диаграммалар мүмкін болатын 

барлық кестелер 

пайдаланушыларға жобаны жан-

жақты тек саралауға ғана емес, 

сонымен қатар жоба туралы кез 

келген ақпаратты сапалы түрде 

ұсынуға мүмкіндік береді. 



Жобаларды 
басқару үшін 
бағдарламалық 
жасақтаманы 
қалай таңдау 
керек? 
 



ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА 
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

ЖАСАҚТАМАНЫ ТАҢДАУ 
Компанияның 
келесі 
факторларына 
тәуелді: 

  - жобалар ауқымы; 

 - жобалар саны; 

 - жобалар тобының саны және бөлінісі; 

- жобаларды басқарудың ақпараттық 

инфрақұрылымына шығындалатын 

қаржылар 



ЖБ-ға АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 
ӨНІМДЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ 

Әмбебеп қызметті аса таңдамалы шешімдер 
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Келешекті, Promising 

Atlantic Global 
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Automation Centre 
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One point 
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Жағымды, Positive 

AtTask 

BMC Software 

CA 

Technologies 

Compuware 

HP 

Oracle 

Planisware 

Planview 

SAP 

Sciforma 
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Аса жағымды, Strong 
Positive 

Daptiv 

Innotas 

Instantis 

Microsoft 

Powersteering 
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ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ  

БҰЛТТЫ ЖҮЙЕСІ 
 

 Бұлт – бұл жобаларды 
басқару жүйесінің болашағы 
ғана емес, бүгінгі күннің 
ақылға қонымды шешімі.  

 

Жобаларды басқарудың 
бұлтты шешімі жақын арада 
үстемдік құрады. 



Сонымен қатар, компания қызметінің ерекшелігіне 
тәуелді.   

Келесілерге арналған арнайы шешімдер бар: 

• Құрылыс компаниялары, 

• IT-компаниялары, 

• сыртқы және ішкі тұтынушыларға арналған қызмет 
көрсету жобаларымен айналысатын компаниялар, 

• жаңа өнімдерді нарыққа дайындау және шығару 
жөніндегі жобалармен айналысатын компаниялар.  

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА 
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

ЖАСАҚТАМАНЫ ТАҢДАУ 



ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДЕРГЕ ТАЛАПТАР  

• Пайдаланушылық интерфейс  

• Ақпараттарды басқару 

• Жоспарлау тетігі 

• Бірлескен жұмыстарды қамтамасыз ету 

 

Егер барлық осы талаптар компанияның қажеттілігін 
қанағаттандырса, онда аталған бағдарламалық 

өнімді жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесі 
ретінде тиімді пайдалануға болады 



МӘЛІМЕТ ҮШІН 
Шаблон Т 

Жобаларды басқару бойынша бағдарламалық 
өнімдерді таңдау талаптары 

Жүйеде іске асырылатын қызметтер Қызметтер қажет пе? 

Пайдаланушылық интерфейсі 

Икемдеуші интерфейсі 

Мәнмәтіндік көмек 

Ақпараттарға рұқсат қолайлығы 

Графикалық мүмкіндік 

Ролдер бойынша интерфейстің бөлінуі 

Стандартты шеберлер, үлгілер және экранды 

ұсыну 

Ақпараттарды басқару 

және т.б. 



 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ! 


