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Жалпы ереже11

Жастарды дамытудың пысықталған 

индексі (бұдан әрі - ЖДИ) 35 ин-

дикатордан тұратын жиынтық ин-

дексті білдіреді, олар жиынтығын-

да жастарды дамытудың сапалық 

және сандық деректерін талдайды 

және облыстар, Нұр-Сұлтан, Алма-

ты және Шымкент қалалары тұрғы-

сынан жастар саясатын іске асыру-

дың көп өлшемді прогресін өлшейді. 

ЖДИ мақсаты - жастар саясатын 

талдау және орталық мемлекеттік 

және жергілікті атқарушы органдар 

қабылдайтын жастарға қатысты 

шешімдердің сапасын арттыру үшін 

ұсынымдар әзірлеу. 

ЖДИ негізіне Британдық Ұлттар 

Достастығы әзірлеген және БҰҰ 

мен Дүниежүзілік Банктің дерек-

теріне негізделген индикаторлар 

жүйесі болып табылатын Жастар-

дың жаһандық даму индексін (Youth 

Development Index, YDI) анықтаудың 

халықаралық құралдары алынған. 

Олар елдік контекст есебімен то-

лықтырылған және соған бейімдел-

ген.

ЖДИ мақсаттары үшін «жастар-

ды дамыту» астарында жастардың 

мәртебесін арттыру, олардың құ-

зыреттері мен өмір сүру мүмкіндік-

тері негізінде олардың дамуы үшін 

құқықтар мен мүмкіндіктерді кеңей-

ту түсінігі жатыр. Бұл жастарға сая-

си тұрақты, экономикалық өміршең 

және заң тұрғысынан қолайлы ор-

тадан қоғам өміріне толық қатысуын 

қамтамасыз ете отырып, үлес қосуға 

және пайда табуға мүмкіндік береді.

ЖДИ және оның жеті домені әртүр-

лі өңірлердегі жастар саласындағы 

ахуалды салыстыруға мүмкіндік бе-

реді, бұл қазіргі проблемалар мен 

мүмкіндіктерді талқылауға, өңірлер 

арасында тәжірибе алмасуға негіз 

болып табылады, жастар саясатын 

іске асыруға жауапты мемлекеттік 

органдарды өз жұмысының тиімділі-

гін арттыруға ынталандырады.

2018 жылдың қорытындысы бой-

ынша ЖДИ домендері мен индика-

торлары орталық мемлекеттік және 

жергілікті атқарушы органдармен 

келісілді. ЖДИ нәтижелері орта-

лық мемлекеттік және жергілікті 

атқарушы органдардың мемлекет-

тік жастар саясатын әзірлеу, іске 

асыру және бағалау кезінде есепке 

алынуы тиіс.

Жастардың даму индексін есептеу 

орталық мемлекеттік, жергілікті 

атқарушы органдар және «Жастар» 

ғылыми-зерттеу орталығы ұсына-

тын деректер негізінде жыл сайын 

есепті кезеңнен кейінгі бірінші жар-

тыжылдық ішінде жүргізіледі.
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Ағымдағы ЖДИ 35 индикатор бой-

ынша 7 доменді өлшейді, оның ішін-

де 27 - мемлекеттік органның ресми 

статистикалық деректері бойынша 

және 8 - «Жастар» ҒЗО әлеуметтік 

зерттеулерінің нәтижелері бойын-

ша. Статистикалық және әлеуметтік 

индикаторлардың үйлесуі жастар-

ды дамытудың жан-жақты көрінісін 

жасауға мүмкіндік береді. 

Домендер жалпы жағдайды сипат-

тайды, жиынтық деректерді қамти-

ды және жастардың өміріндегі 

әртүрлі уақыт кезеңдеріндегі объ-

ективті және субъективті өзгері-

стерге баса назар аударады. 

Таңдалған жеті доменге мемле-

кеттік жастар саясатының негізгі 

бағыттары кіреді, бұл оны жалпы 

жүзеге асырудың тиімділігі туралы 

айтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 

анықталған жеті аспект жастардың 

әл-ауқаты мен даму деңгейін өл-

шейтін халықаралық индекстерге 

сәйкес келуі маңызды, бұл әлем ел-

дері жастарының әл-ауқатын салы-

стырмалы талдауға қатысуға мүм-

кіндік береді.

ЖДИ құрылымы2

1-кесте. ЖДИ құрамы

№ Кіші индекс Сипаты

1. Білім Жастар білім арқылы жетістікке жетеді және білім беру қызмет-

терінің сапасына қанағаттанады 

2. Денсаулық 

және әл-ауқат

Жастар физикалық, ақыл-ой, жыныстық және эмоционалды 

сау  

3. Жұмыспен 

қамту және 

мүмкіндіктер

Жастар мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабардар. 

Жастардың жұмысқа орналастыру саласында табысқа жету 

мүмкіндігі бар және қолжетімді баспана алу арқылы әлеуметтік 

тәуелсіздікке қол жеткізеді 

4. Саяси қатысу Жастар өздерін бағалайтынды, құлақ асып және олардың өмірі-

не әсер ететін шешім қабылдау процесіне тартатынын сезінеді 

5. Азаматтық 

қатысу

Жастар қоғамның дамуына үлес қосады және қоғамдық пайда-

лы қызметке белсенді қатысуға ынталы  

6. Бос уақыт Жастардың бейресми және қосымша білім беру арқылы бос 

уақытын қызықты, әртүрлі және пайдалы өткізуге мүмкіндігі бар 

7. Қауіпсіздік 

және қорғалу 

Жастар өздерін қауіпсіз сезінеді және олардың өмірі зор-

лық-зомбылық пен қауіптен азат
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Домендер мен индикаторлар 

жастар саясатының жекелеген ин-

ституттары мен жастарға қызмет 

көрсететін қызметтердің жауап-

кершілігін анықтау үшін пайдала-

нуға келмейді. Көрсеткіштердің 

мәні көптеген факторларға және 

жастар саясатына түрлі қатысушы-

лардың тиімділігіне байланысты. 

Кейбір факторлар жергілікті билік-

тің бақылауында болмауы мүмкін 

және көрсеткіштерді бағалау кезін-

де мынадай сұрақтан бастау керек: 

Біз нені өзгерте аламыз, неге ықпал 

ете аламыз, ал неге ықпал ете ал-

маймыз?

Жеті бағыт бойынша домендер 

әрбір өңір үшін ағымдағы басым-

дықтарды айқындауға, өңіраралық 

өзара іс-қимылда бар әлеуетті пай-

далануға, керек жағдайда қажетті 

ресурстарды қосуға мүмкіндік бе-

реді. 

Жастар саясатын жастардың, 

олардың отбасыларының және 

жалпы қоғамның өмірін жақсарту-

ды қажет ететін «көптеген мемле-

кеттік саясаттың бірі» ретінде қара-

стыру керек екенін түсінген абзал. 

Жергілікті, облыстық және ұлттық 

деңгейдегі сектораралық жастар 

саясаты қоғам мен елді дамытуға 

бағытталған басқа да стратегия-

лар мен жоспарларды толықтыруға 

тиіс.  

Өңірдің жастар саясатын іске асы-

руды бағалау кезіндегі жүйелі тәсіл 

тиімді шешімдер қабылдауға мүм-

кіндік береді, жастардың жергілік-

ті деңгейден республикалық дең-

гейге дейінгі барлық деңгейлердегі 

қажеттіліктеріне бағытталған, сол 

кезде қабылданатын шаралардан 

қолайлы әсер мультипликативтік 

сипатқа ие болады, қоғам өмірінің 

әртүрлі салаларына оң әсер етеді.

ЖДИ келесі жеті домен мен осы 

домендерді өлшейтін 35 индикатор 

негізінде жастардың дамуын баға-

лауға арналған:

1) J1. «Білім»  домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J1.1 Түлектердің жалпы санынан ЖОО мен колледждер-

ге түскен мектеп түлектерінің үлесі (%)

ҚР БҒМ әкімшілік 

деректері

J1.2 Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен білім беруге 

бөлінген қаражаттың үлесі (%)

ҚР АҚДМ, ЖАО 

әкімшілік деректері

J1.3 Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық 

және кәсіптік біліммен қамту үлесі (%)

ҚР БҒМ әкімшілік 

деректері

J1.4 Жастардың білім сапасына қанағаттану деңгейі (%) «Жастар» ҒЗИ 

әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері
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2) J2. «Денсаулық және әл-ауқат» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J2.1 Жастар өлімінің деңгейі (%) ҚР ДСМ әкімшілік деректері  

J2.2 15 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған-

дар арасындағы жасанды түсік деңгейі (%)

ҚР ДСМ әкімшілік деректері 

J2.3 Жастардың жалпы санынан денсаулық сақтау 

ұйымдарында есірткіге тәуелді ретінде есепте 

тұрған жастардың үлесі (%)

ҚР ДСМ әкімшілік деректері 

J2.4 Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан қоса 

алғанда 14-28 жастағы халықтың психикалық 

және мінез-құлықтық бұзылулармен сырқатта-

нушылық үлесі

ҚР ДСМ әкімшілік деректері 

J2.5 Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан қоса 

алғанда 14-28 жастағы халықтың алкоголизммен 

сырқаттанушылық үлесі

ҚР ДСМ әкімшілік деректері 

J2.6 Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан 14-28 

жас аралығындағы жастар арасында жасалған 

суицидтер мен суицидке талпыну әрекеттерінің 

үлесі

ҚР БП ҚСАЕК әкімшілік 

деректері 

J2.7 Әскерге шақырылушылардың жалпы санынан 

денсаулық жағдайы бойынша ҚР Қарулы 

Күштерінде қызмет етуге жарамсыз деп та-

нылған әскер жасындағы жастардың үлесі

ҚР ҚМ әкімшілік деректері 

J2.8 Денсаулығы нашарлағанын байқаған жастардың 

үлесі (%)

«Жастар» ҒЗИ әлеуметтік 

зерттеу нәтижелері

3) J3. «Жұмыспен қамту және мүмкіндіктер» домені индикаторлары:

Код Индикаторы Ақпарат көзі

J3.1 Жастар жұмыссыздығы деңгейі (15-28 жас) (%) ҚР СЖРА ҰСБ ресми 

статистикалық деректері

J3.2 15-28 жастағы жастардың жалпы санындағы 

NEET үлесі (NEET – ағылш. Not in Education, 

Employment or Training) (%)

ҚР СЖРА ҰСБ ресми 

статистикалық деректері

J3.3 Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санынан 

жұмыспен қамтылған жастардың үлесі (%)

ҚР СЖРА ҰСБ ресми 

статистикалық деректері 

J3.4 15-28 жастағы жұмыс күшінің жалпы санынан 

өзін-өзі жұмыспен қамтитын жастардың үлесі 

ҚР СЖРА ҰСБ ресми 

статистикалық деректері

J3.5 15-28 жас аралығындағы жастар арасындағы 

сыртқы көші-қон деңгейі (%)

ресми статистикалық 

деректер



«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы6

Код Индикаторы Ақпарат көзі

J3.6 Халықтың жалпы санынан өзінің тұрғын үй 

жағдайын жақсартқан, мемлекеттік қолдау ша-

ралары шеңберінде тұрғын үй жағдайын жақ-

сартқан жастардың үлесі (%)

ҚР ИИДМ әкімшілік 

деректері 

J3.7 Жастардың жалпы санынан 29 жасқа дейінгі 

жеке кәсіпкерлердің үлесі

Ресми статистикалық 

деректер

J3.8 Еңбек нарығының тұрақтылығына сенімді 

жастардың деңгейі (%)

«Жастар» ҒЗИ әлеуметтік 

зерттеу нәтижелері

J3.9 Жастар саясаты саласындағы мемлекеттік қол-

дау шаралары туралы жастардың хабардар болу 

деңгейі (%)

«Жастар» ҒЗИ әлеуметтік 

зерттеу нәтижелері

4) J4. «Саяси қатысу» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J4.1 Жергілікті өкілді органдарға сайланған депутаттардың 

жалпы санынан жергілікті өкілді органдарға сайланған 

жас депутаттардың үлесі (%)

ҚР ОСК 

әкімшілік деректері

J4.2 Кеңестер мүшелерінің жалпы санынан әкімдіктер жа-

нындағы жастар істері жөніндегі кеңестер құрамындағы 

жастар ұйымдары өкілдерінің үлесі (%)

ҚР АҚДМ 

әкімшілік деректері

J4.3 Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен мемлекеттік 

жастар саясатын іске асыруға бөлінген қаражаттың 

үлесі (%)

ҚР АҚДМ 

әкімшілік деректері

J4.4 Мемлекеттік жастар саясатының іске асырылуына 14-29 

жас аралығындағы халықтың қанағаттану деңгейі (%)

«Жастар» ҒЗИ 

әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері

5) J5. «Азаматтық қатысу» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J5.1 Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ТжКБ және 

ЖОО студенттерінің үлесі (волонтерлік, жастар ісі жөнін-

дегі комитеттердің қызметіне қатысу және т.б.) (%)

ҚР БҒМ әкімшілік 

деректері

J5.2 Жастар ұйымдарының жалпы санынан қаржыландыру 

алған жастар ұйымдарының үлесі (мем. әлеум.тапсырыс, 

гранттық қаржыландыру және т.б.)

ҚР АҚДМ, ЖАО 

әкімшілік деректері

J5.3 Волонтерлік қызметпен тұрақты негізде (айына бір рет-

тен артық) айналысамын дейтін жастардың үлесі (%)

«Жастар» ҒЗИ 

әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері

J3-кестенің жалғасы
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6) J6. «Бос уақыт және инфрақұрылымға қол жеткізу» домені индикаторлары

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J6.1 14-тен 29 жасқа дейінгі 100 000 жас адамға 

шаққандағы жастар ресурстық орталықтарының 

саны

ҚР АҚДМ, ЖАО 

әкімшілік деректері

Ж6.2 Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан қо-

сымша білім берумен қамтылған 14-18 жастағы 

оқушылардың үлесі (%)

ҚР БҒМ әкімшілік 

деректері

J6.3 Балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, 

жоғары спорт шеберлігі мектептерінде, олимпиа-

да резервінің мектеп-интернат-колледждерінде, 

олимпиадаға дайындық орталықтарында, олим-

пиада резервін даярлау орталықтарында, бала-

лар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру клуб-

тарында, балалар мен жасөспірімдерге арналған 

клубтарда дене шынықтырумен және спортпен ай-

налысатын 14 жастан 29 жасқа дейінгі жастарды 

қамту (%)

ҚР МСМ әкімшілік 

деректері 

J6.4 Жастардың бос уақытын қамтамасыз ету сапасы-

на қанағаттану үлесі (%)

«Жастар» ҒЗИ 

әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері

7) J7. «Қауіпсіздік» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Ақпарат көзі

J7.1 Жәбірленушілердің жалпы санынан/жастар-

дың жалпы санынан жәбірленуші болған (құқық 

бұзушылықтар бойынша) 14-28 жастағы жастар-

дың үлесі (%)

ҚР БП ҚСАЕК 

есептілігі

J7.2 Жалпы құқық бұзушылықтар санынан/жастардың 

жалпы санынан 14-28 жас аралығындағы жастар 

жасаған құқық бұзушылықтар үлесі (%)

ҚР БП ҚСАЕК 

есептілігі

J7.3 Өзін қауіпсіз сезінетін жастардың үлесі (%) «Жастар» ҒЗИ 

әлеуметтік зерттеу 

нәтижелері
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ЖДИ дамыту 
бастамасының тарихы 

2015-2016 жылдары «Жастар» 

ғылыми-зерттеу орталығы Қа-

зақстан Жастар конгресімен бір-

лесіп, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 

қолдауымен «Жастарға мейірімді 

мекен» пилоттық жобасын жүзе-

ге асырды. Осы жоба шеңберінде 

жергілікті деңгейде жастар сая-

сатын бағалау индикаторларының 

жүйесі әзірленіп, сынақтан өткізілді.

Қазақстандағы БҰҰ Балалар Қоры 

өкілдігінің (ЮНИСЕФ) техникалық 

көмегінің арқасында индикаторлар-

дың бұл жүйесі «Жастарға мейірімді 

мекен» жастардың әл-ауқат индексі 

ретінде пысықталып, Қазақстан Ре-

спубликасы Білім және ғылым ми-

нистрлігімен келісілді.

Әлем елдері жастарының әл-ауқа-

тына салыстырмалы талдау жүр-

гізетін жастардың әл-ауқаты мен 

даму деңгейін өлшейтін халықара-

лық индекстер жақында пайда бол-

ды. Жастардың дамуының бірінші 

индексі (ЖДИ) 2013 жылы, екіншісі 

2016 жылы, ал жастардың әл-ауқа-

ты индексі (ЖӘИ) 2014 жылы жари-

яланды. Олар жастардың әл-ауқа-

ты мен дамуының негізгі салалары 

бойынша сапалық және сандық 

деректерді талдайтын жиынтық 

индекстер болып табылады. Ин-

декстердің нәтижелері жастар са-

ясатын әзірлеу, іске асыру және 

бағалау кезінде ескерілуге тиіс.

2014 жылы «Жастар» ғылыми-зерт-

теу орталығы Қазақстандағы 

ЮНИСЕФ өкілдігімен және Қа-

зақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің қолдауымен жастармен 

ұлттық онлайн-консультациялар 

нәтижелері бойынша Қазақстан 

жастарының әл-ауқаты мен даму 

индекстерін есептеді. Қазақстан-

дық жастардың әл-ауқат индексі 

бойынша бағасы 1,00-ден 0,59-ды 

құрады, бұл ЖӘИ мәні бойынша 

елдерді саралау кезінде елдердің 

алғашқы ондығына кіруге мүмкіндік 

береді, бұл нәтиже табыс деңгейі 

орташадан жоғары көптеген елдер-

ге қарағанда жақсы. Қазақстанның 

нәтижелерін тікелей салыстыруға 

болмағанымен, индикативті түрде 

әлемнің 31 елінен 10-шы орын (Таи-

ланд және Вьетнаммен бірдей мән) 

оң болып табылады, сонымен қа-

тар рейтингте 1 – 9 аралығындағы 

орындарды алатын барлық елдер 

табыс деңгейі жоғары елдер болып 

табылады. Жалпы, Қазақстан та-

быс деңгейі салыстырмалы барлық 

3
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елдерден алда келеді, ал кейбір са-

наттар бойынша нәтижелер табыс 

деңгейі жоғары Германия мен Жа-

понияға қарағанда жақсы немесе 

тең. Бұл білім беру және денсаулық 

сақтау саласындағы салыстырма-

лы түрде жоғары бағаларға байла-

нысты.

Білім беру және денсаулық сақтау 

саласындағы жоғары көрсеткіштер 

бұл салаларға инвестиция салуды 

жалғастыру керек екенін білдіреді, 

бірақ жоғары баға алған санаттар 

бойынша осал тұстар да байқала-

ды. Үшінші білім беру ұйымдарына 

түсу қарқынының төмен болуы-

на байланысты білім беру санаты 

бойынша маңыздылығы төмендеді. 

Жастардың басым көпшілігі дұрыс 

тамақтану және салауатты өмір 

салтын ұстану маңызды деп есепте-

се де, Қазақстан Иордания, Қытай 

және Вьетнамнан кейін денсаулық 

санаты бойынша 31 елдің ішінде 20-

шы орында тұр. Бұл Қазақстанға 

жағдайды жақсарту, атап айтқан-

да, жастар арасында жарақатта-

ну мен суицид деңгейін төмендету 

үшін шаралар қабылдау қажеттігін 

білдіреді. ЖӘИ бағалау жақсарту-

ды қажет ететін бірқатар салалар-

ды көрсетеді. Қазақстан азамат-

тық белсенділік бойынша төмен 

мәндерге ие және басқа елдер-

мен салыстырғанда индекс тізімнің 

соңында орналасады. «Цифрлық 

пайдаланушылар» саны аз болуы 

басқа елдермен салыстырғанда 

АКТ бойынша Қазақстанның мәнін 

төмендетеді. Қауіпсіздік пен қорға-

лу бойынша мәні санат бойынша 

орташаға жақын болғанымен, Қа-

зақстанның жалпы мәні табыс дең-

гейі орташадан жоғары, ал кейбіре-

улері ортадан төмен және табыс 

деңгейі төмен елдерге қарағанда 

төмен.

Жастардың әл-ауқат индексі Қа-

зақстандағы жастардың жағдайына 

жан-жақты көзқарас болып табы-

лады. Бұл жалпы қолайлы көрініс 

береді, бірақ санаттар бойынша 

көрсеткіштерді жақсарту қажет. 

Қазақстанның бүкіл ел жастарына 

жағымды әсер ететін саясатты іске 

асыру есебінен жастардың әл-ауқа-

ты индексінің мәнін ұлғайту әлеуеті 

бар.

2013 жылдан бастап Жастардың 

даму индексінде (Youth Development 

Index – YDI) Қазақстанның нәтиже-

лері есептеледі. Жастардың даму 

индексі (бұдан әрі – ЖДИ) - бұл Дү-

ниежүзілік банк, БҰҰДБ, ХЕҰ және 

Gallup World Poll сияқты халықара-

лық көздерден алынған деректерге 

негізделген құрамдас индекс. ЖДИ 

есептелген елдер саны 2013 жылғы 

170-тен 2016 жылғы есепте 183-ке 

дейін өсті.

ЖДИ 5 саланы қамтиды: білім 

беру, денсаулық және әл-ауқат, жұ-

мыспен қамту және мүмкіндіктер, 

жастардың саяси және азаматтық 

қатысуы. 
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2016 жылғы ЖДИ бойынша есеп 

18 көрсеткішті қолданады - 2013 

жылғы есепке қарағанда үш көр-

сеткішке артық. Мынадай жаңа 

индикаторлар енгізілді: «цифрлық 

ұрпақ», «психикалық денсаулық 

проблемаларының деңгейі» және 

«жасөспірімдердің ұрықтылық ко-

эффициенті».

Төмендегі кесте 2013 және 2016 

жылдардағы ЖДИ есептері бой-

ынша Қазақстанның нәтижелерін 

(мүмкін болған жерде) ұсынады: 

ЖДИ 2013 
жылғы 
балл

2013 
жылғы 

рейтинг 
(орын) 

2016 
жылғы 
балл 

2016 
жылғы 

рейтинг 
(орын)

Айырма

Жалпы 0.608 27 0.668 61 +0.06

Саяси өмірге қатысу 0.458 Деректер 

жоқ*

0.624 81 +0.166

Денсаулық және әл-

ауқат

0.58 Деректер 

жоқ*

0.621 115 +0.041

Жұмыспен қамту 

және мүмкіндіктер

0.707 Деректер 

жоқ*

0.712 35 +0.005

Білім беру 0.727 Деректер 

жоқ*

0.727 100 0.0

Азаматтық қатысу 0.363 Деректер 

жоқ*

0.594 67 +0.231

*2013 жылғы ЖДИ есебінде жекелеген салалар бойынша рейтингтер тек Британдық Ұлттар Доста-

стығы елдері үшін ғана жарияланды. Сондықтан 2013 жылы ЖДИ жекелеген салалары бойынша 

Қазақстан үшін деректер қазіргі уақытта қолжетімсіз. 

«Жұмыспен қамту және мүмкін-

діктер» және «білім беру» салала-

рында Қазақстан көрсеткіштің аз 

ғана жақсарғанын және тоқыраулы 

жағдайды көрсетті. Білім беру және 

жұмыспен қамту көбінесе жастар 

үшін үлкен қиындық тудыратын са-

лалар болып табылады, сондықтан 

мемлекет осы салаларға көп көңіл 

бөледі. «Денсаулық және әл-ауқат» 

саласындағы балл біршама өскен, 

алайда жаһандық рейтингте Қа-

зақстан әлі де 115-орында тұр.
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Жастар қатысқан «саяси өмірге 

қатысу» және «азаматтық қатысу» 

салаларында үлкен жетістіктерге 

қол жеткізілді. 

Ресей мен Еуразиялық өңірге ар-

налған есептің тарауында 2010 

және 2015 жылдар аралығындағы 

кезеңде барлық салалар бойынша 

өз нәтижелерін жақсартқан жеті 

елдің ішінде Қазақстанның нәти-

жесі (10 пайыздық өсім) неғұрлым 

әсерлі болып табылатыны жа-

зылған. Бұл жақсарту психикалық 

денсаулық проблемалары деңгей-

інің төмендеуімен және жастар са-

ясатының жақсаруымен тығыз бай-

ланысты.

Аймақтағы көршілерімен салысты-

рғанда Қазақстан жоғары позици-

яға ие. Молдова, Беларусь және 

Армения өз нәтижелерін нашар-

латты, бұл ретте Қазақстан Укра-

ина, Әзірбайжан, Ресей және Қы-

рғызстанға қарағанда ЖДИ жалпы 

балында неғұрлым жоғары орташа 

өсім алды. Бұл Қазақстанды Еу-

разия өңіріндегі жастарды дамыту 

саласында жетекші ел (көшбасшы) 

етеді.

Қазақстан ЖДИ бойынша жал-

пы балды жақсартқанымен, мұны 

жағдайдың айтарлықтай өзгеруі 

деп санауға болмайды. Жалпы 

алғанда, балдар тұрақсыз болып 

қалады, ал басқа елдер қол жет-

кізген елеулі прогресті есепке ала 

отырып, Қазақстанның жалпы рей-

тингтегі нәтижесі 27-ші орыннан 

61-орынға төмендеді. Басқаша ай-

тқанда, басқа мемлекеттер алға 

басқан кезде, Қазақстан сол ор-

нында қалды.

«Жұмыспен қамту және мүмкін-

діктер» саласындағы көрсеткіштің 

шамалы өсуіне қарамастан, ол Қа-

зақстан жаһандық деңгейде көш-

басшылар қатарына кіретін сала 

болып қала береді (35-орын). Со-

нымен қатар, «білім беру» сала-

сына қатысты жалпы жоғары көр-

сеткішке қарамастан, Қазақстан 

жалпы рейтингте тек 100-орын 

иеленді. Өз аймағындағы басқа 

елдермен салыстырғанда Қа-

зақстанның жағдайы жақсы болып 

көрінгенімен, әлемнің басқа елдері 

айтарлықтай прогреске қол жет-

кізуде.

Жастардың әл-ауқаты мен да-

муының халықаралық индекстерін 

есептеуге қатысу тәжірибесі ЖДИ 

әзірлеу кезінде ескерілді. Осылай-

ша, өңірлік деңгейде жастар сая-

сатының іске асырылуына монито-

ринг пен талдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін құрал пайда бол-

ды.
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Таңдалған 
индикаторларды негіздеу

3

Өңірдегі жастар жағдайына мони-

торинг жасау және бағалау жүйесі 

өзара байланысты және бірін-бірі 

толықтыратын мынадай компо-

ненттерді қамтиды:

1. Жергілікті атқарушы органдар-
дың жастарды дамытудағы қыз-
метін бағалау.

Бағалау жүйесіне енгізілген инди-

каторлар өңірдегі жергілікті про-

цестерді және жастар мен олар-

дың отбасыларының құқықтарын 

қамтамасыз ету жүйесін талдауға 

арналған. Статистикалық дерек-

терді жинау және талдау бойынша 

және басқарушылық шешімдерді 

қабылдауда талдамалық ақпарат-

ты пайдалану бойынша өңірлердің 

әлеуетін нығайту бағалаудың не-

гізгі компоненті болып табылады. 

Сонымен қатар, бағалау басым-

дықтарды анықтауға мүмкіндік бе-

реді: 

• жастар мүддесі үшін жаңа іс-қи-

мыл жоспарын әзірлеу және 

қолданыстағы саясатты түзету; 

• жастардың қажеттіліктері мен 

мүдделеріне жауап беретін 

құрылым мен процестердегі өз-

геріс; 

• жергілікті атқарушы органдар 

арасында жастардың құқықта-

ры туралы хабардар болу дең-

гейін арттыру. 

2. Салалық бағдарламалар мен 
іс-қимыл жоспарларының нәти-
желерін бағалау.

Бұл индикаторлар жүйесі аймақтық 

деңгейде шешім қабылдау үшін 

деректерді талдауды, түсіндіруді, 

таратуды және пайдалануды жақ-

сартуға және деректерді салысты-

ру мен талдау және аймақтық жұ-

мыс жоспарларын әзірлеу арқылы 

жоспарлау процесін қамтамасыз 

етуге арналған. 

Индикаторлар келесі критерийлер 

мен шарттарға сәйкес келеді:

• өте айқын анықтаманы қамтиды 

(тізімге қосу/шығару критерий-

лері, алым/бөлгіш, жасы немесе 

жас кезеңі, оған деректер және 

т.б. кіреді);

• сенімді деректер көзі бар;
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• барлық аймақтарда белгілі бір 

уақыт аралығында қолжетімді 

және тұрақты;

• бір мәнді түсіндірмесі бар;

• жастармен жұмыс жөніндегі 

мамандарға, лауазымды тұлға-

ларға және жалпы халыққа 

түсінікті болып табылады.

3. Аймақтың достық қарым-қа-
тынасына қатысты жастардың 
пікірін бағалау.

Бағалаудың бұл түрі 14-28 жас ара-

лығындағы жастар арасындағы сау-

алнамаларға негізделеді. Сұрақтар 

келесі салалар бойынша әзірленді:

• - Жұмыспен қамту;

• - Әл-ауқаты;

• - Денсаулық;

• - Спорт;

• - Білім;

• - Қауіпсіздік;

• - Азаматтық белсенділік;

• - Бос уақыт. 

Таңдалған ЖДИ индикаторлары не-

гіздемесі:

1) J1. «Білім беру» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J1.1 Түлектердің жалпы санынан ЖОО мен 

колледждерге түскен мектеп түлектерінің 

үлесі (%)

Жоғары оқу орындары мен кол-

ледждерге түсу білім беру жүйесі 

сапасының көрсеткіші болып табы-

лады

J1.2 Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен 

білім беруге бөлінген қаражаттың үлесі 

(%)

Индикатор ЖАО-ның білім беру са-

пасын арттыруға қызығушылығын 

көруге мүмкіндік береді

J1.3 Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды 

техникалық және кәсіптік біліммен қамту 

үлесі (%)

ТжКБ жастарын қамту білім алушы-

лардың кәсіптік даярлығының көр-

сеткіші болып табылады

J1.4 Жастардың білім сапасына қанағаттану 

деңгейі (%)

Индикатор білім сапасы туралы 

қосымша ақпарат алуға мүмкіндік 

береді
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2) J2. «Денсаулық және әл-ауқат» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J2.1 Жастар өлімінің деңгейі (%) Индикатор жастар арасындағы өлім 

динамикасын көруге және оның се-

бептерін анықтауға мүмкіндік береді

J2.2 15 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке 

толмағандар арасындағы жасанды түсік 

деңгейі (%)

Индикатор жастардың жыныстық 

тәрбие деңгейін көрсетеді, осы 

мәселелерде медициналық-педаго-

гикалық шаралардың тиімділігін си-

паттайды 

J2.3 Жастардың жалпы санынан денсаулық 

сақтау ұйымдарында есірткіге тәуелді 

ретінде есепте тұрған жастардың үлесі 

(%)

Бүкіл әлемде қоғам алкоголизм, на-

шақорлық, уытқұмарлық сияқты 

қоғамға қарсы көріністермен күре-

суде.

Есірткі және улы заттарды қолдана-

тын жастар санының өсуі қоғамның 

психологиялық және физикалық 

денсаулығының төмендегенін көрсе-

теді.

J2.4 Тиісті жастағы жастардың жалпы са-

нынан қоса алғанда 14-28 жастағы 

халықтың психикалық және мі-

нез-құлықтық бұзылулармен сырқатта-

нушылық үлесі

Психикалық және мінез-құлық бұ-

зылыстарының үлесі жастардың пси-

хологиялық денсаулығының маңыз-

ды көрсеткіші болып табылады

J2.5 Тиісті жастағы жастардың жалпы са-

нынан қоса алғанда 14-28 жастағы 

халықтың алкоголизммен сырқатта-

нушылық үлесі

Алкоголь тұтынатын жастар саны-

ның өсуі қоғамның психикалық және 

физикалық денсаулығының төмен-

дегенін көрсетеді

J2.6 Тиісті жастағы жастардың жалпы са-

нынан 14-28 жас аралығындағы жастар 

арасында жасалған суицидтер мен суи-

цидке талпыну әрекеттерінің үлесі

Жастар арасында жасалған суи-

цидтер мен суицидке талпыну әре-

кеттерінің үлесі жастардың пси-

хологиялық денсаулығы, олардың 

өмірлік позициялары тұрақтылығы-

ның маңызды көрсеткіші болып та-

былады

J2.7 Әскерге шақырылушылардың жалпы 

санынан денсаулық жағдайы бойынша 

ҚР Қарулы Күштерінде қызмет етуге жа-

рамсыз деп танылған әскер жасындағы 

жастардың үлесі

Бұл көрсеткіш бозбалалардың ден-

саулық жағдайын көруге мүмкіндік 

береді

J2.8 Денсаулығы нашарлағанын байқаған 
жастардың үлесі (%)

Индикатор жастардың психикалық 

және физикалық денсаулығының 

жай-күйі туралы қосымша ақпарат 

алуға мүмкіндік береді
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3) J3. «Жұмыспен қамтылу және мүмкіндіктер» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J3.1 Жастар жұмыссыздығы 

деңгейі (15-28 жас) (%) 

Жастар жұмыссыздығы деңгейі есепті кезеңнің бел-

гілі бір күні, соңында халықты жұмыспен қамту ор-

гандарында тіркелген жұмыссыз жастардың үлесін 

көрсетеді. Бұл индикаторды жастардың жұмыспен 

қамтылуының барынша объективті көрінісін алу үшін 

NEET жастар үлесімен бірге қарастыру маңызды 

J3.2 15-28 жастағы 

жастардың жалпы 

санындағы NEET үлесі 

(NEET – ағылш. Not in 

Education, Employment or 

Training) (%)

NEET санатына еш жерде оқымайтын, жұмыс істе-

мейтін, біліктілігін арттырмайтын және жағдай-

ын өзгертуге тырыспайтын жастар кіреді. Мұндай 

жастарға оны әлеуметтендіруге бағытталған арнайы 

бағдарламалар мен жобалар қажет. Бұл индикатор 

өңірлік және республикалық деңгейлерде есептеледі 

және жастардың әлеуметтену дәрежесін бағалауға 

мүмкіндік береді

J3.3 Жұмыспен қамтылған 

халықтың жалпы 

санынан жұмыспен 

қамтылған жастардың 

үлесі (%)

Бұл көрсеткіш жастардың экономикалық белсенділі-

гін көрсетеді

J3.4 15-28 жастағы жұмыс 

күшінің жалпы санынан 

өзін-өзі жұмыспен 

қамтитын жастардың 

үлесі 

Халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтуын заңнамалық 

реттеу болмағандықтан, бұл көрсеткіш жасырын жұ-

мыссыздық болуы мүмкін

J3.5 15-28 жас аралығындағы 

жастар арасындағы 

сыртқы көші-қон деңгейі 

(%)

Сыртқы көші-қон деңгейінің өсуі жастардың өз бо-

лашағын Қазақстанмен байланыстырмайтынын көр-

сетеді

J3.6 Халықтың жалпы 

санынан өзінің тұрғын үй 

жағдайын жақсартқан, 

мемлекеттік қолдау 

шаралары шеңберінде 

тұрғын үй жағдайын 

жақсартқан жастардың 

үлесі (%)

Мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде өзінің 

тұрғын үйін жақсартқан жастардың үлесі тұрғын үйге 

қажеттілікті қанағаттандыру аспектілерінің бірін си-

паттайды. Осы көрсеткіш бойынша оған жүгінгендер 

үшін тұрғын үй алу жылдамдығын да бағалауға бола-

ды

J3.7 Жастардың жалпы 

санынан 29 жасқа 

дейінгі жеке 

кәсіпкерлердің үлесі

Елімізде жастар кәсіпкерлігін дамытуға үлкен көңіл 

бөлінуде. Бұл индикатор жастар кәсіпкерлігінің даму 

көрінісін көруге мүмкіндік береді. 
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Код Индикаторлар Негіздеме 

J3.8 Еңбек нарығының 

тұрақтылығына сенімді 

жастардың деңгейі (%)

Қазіргі уақытта біз көптеген сын-тегеуріндер мен қа-

уіп-қатерлер бар қазіргі әлемде өмір сүріп жатыр-

мыз және тұрақтылықты, әсіресе жұмысқа орналасу 

мәселелерінде сезінудің маңызы зор. Бұл индикатор 

жастардың байсалдылығы мен сенімділігін анықтауға 

мүмкіндік береді 

J3.9 Жастар саясаты 

саласындағы 

мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы 

жастардың хабардар 

болу деңгейі (%)

Жастардың мемлекеттік қолдау шаралары туралы 

хабардар болуы жастардың осы шараларды алуға 

белсенді қатысуына әкелуі мүмкін 

4) J4. «Саяси қатысу» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J4.1 Жергілікті өкілді органдарға сайланған 

депутаттардың жалпы санынан 

жергілікті өкілді органдарға сайланған 

жас депутаттардың үлесі (%)

Индикаторлар жастардың шешім қа-

былдауға қатысуын сипаттайды, бұл 

жастар үшін жасалған мүмкіндіктерді 

де, сондай-ақ жастардың өзіне жау-

апкершілік алуға, көшбасшылық қаси-

еттерді көрсетуге, басқарушылық құ-

зыреттерді алуға әзірлігін де көрсетеді

J4.2 Кеңестер мүшелерінің жалпы санынан 

әкімдіктер жанындағы жастар істері 

жөніндегі кеңестер құрамындағы 

жастар ұйымдары өкілдерінің үлесі (%)

Индикаторлар жастар өздерін толған-

дыратын мәселелер бойынша өз пікір-

лерін білдіре алатын диалог алаңда-

рының болуын, сондай-ақ жастардың 

өзінің белсенділік дәрежесін, оның 

шешім қабылдайтын адамдармен диа-

логқа баруға әзірлігін сипаттайды

J4.3 Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен 

мемлекеттік жастар саясатын іске 

асыруға бөлінген қаражаттың үлесі 

(%)

Жергілікті атқарушы органдардан 

МЖС іске асыруға бөлген қаража-

ты жастардың әлеуметтенуіне және 

жастар ұйымдарының тұрақты дамуы-

на әсер етеді 

J4.4 Мемлекеттік жастар саясатының іске 

асырылуына 14-29 жас аралығындағы 

халықтың қанағаттану деңгейі (%)

Жастардың пікірі жастар саясаты ин-

ституттарына қандай да бір пробле-

маға назар аударуға көмектеседі, өз 

жұмысында қазіргі жастардың қажет-

тіліктеріне жауап беруге ұмтылады
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5) J5. «Азаматтық қатысу» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J5.1 Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған 

ТжКБ және ЖОО студенттерінің үлесі 

(волонтерлік, жастар ісі жөніндегі коми-

теттердің қызметіне қатысу және т.б.) 

(%)

Бұл индикатор студент жастардың 

әлеуметтік белсенділігін көрсетеді. 

Студент жастар - жастардың ең ірі 

әлеуметтік топтарының бірі

J5.2 Жастар ұйымдарының жалпы санынан 

қаржыландыру алған жастар ұйымда-

рының үлесі (мем. әлеум.тапсырыс, 

гранттық қаржыландыру және т.б.)

Бұл индикатор азаматтық сектордың 

жастар ортасында даму және қатысу 

деңгейін бақылауға мүмкіндік береді

J5.3 Волонтерлік қызметпен тұрақты негізде 

(айына бір реттен артық) айналысамын 

дейтін жастардың үлесі (%)

Волонтерлік қызметтің дамуы 

жастардың әлеуметтік белсенділік 

дәрежесін, оның әлеуметтік мәселе-

лерді шешуге тартылуын көрсетеді

6) J6. «Бос уақыт және инфрақұрылымға қол жеткізу» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J6.1 14-тен 29 жасқа дейінгі 100 000 жас 

адамға шаққандағы жастар ресурстық 

орталықтарының саны

Бұл индикатор жастар үшін ин-

фрақұрылымды көрсетуге мүмкіндік 

береді және өз кезегінде жергілікті 

жерлерде ЖРО рөлін арттырады.

J6.2 Тиісті жастағы жастардың жал-

пы санынан қосымша білім берумен 

қамтылған 14-18 жастағы оқушылар-

дың үлесі (%)

Бос уақытты жеке тұлға ретінде 

жастарды қосымша дамыту үшін 

әлеуметтік институттармен, әлеумет-

тік мәдениетпен өзара байланыста 

пайдалы өткізу қажет. Үйірмелер мен 

клубтарға бару - бұл жеке қажеттілік-

тер мен ұмтылыстардың нәтижесі

J6.3 Балалар-жасөспірімдер спорт мек-

тептерінде, жоғары спорт шеберлігі 

мектептерінде, олимпиада резервінің 

мектеп-интернат-колледждерінде, 

олимпиадаға дайындық орталықтарын-

да, олимпиада резервін даярлау орта-

лықтарында, балалар мен жасөспірім-

дердің дене шынықтыру клубтарында, 

балалар мен жасөспірімдерге арналған 

клубтарда дене шынықтырумен және 

спортпен айналысатын 14 жастан 29 

жасқа дейінгі жастарды қамту (%)

Осы индикатор аясында спортпен 

айналысатын жастардың пайызын 

бағалауға және жастардың дене бел-

сенділігі деңгейін бақылауға мүмкін-

дік бар

J6.4 Жастардың бос уақытын қамтамасыз 

ету сапасына қанағаттану үлесі (%)

Мәдени шаралар арқылы рухани, 

эстетикалық, интеллектуалдық даму 

тәрбиеленеді. Сондықтан өткізілетін 

мәдени іс-шаралар жастардың мүд-

делеріне сай болуы қажет
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5

7) J7. «Қауіпсіздік» домені индикаторлары:

Код Индикаторлар Негіздеме 

J7.1 Жәбірленушілердің жалпы санынан 

/ жастардың жалпы санынан жәбір-

ленуші болған (құқық бұзушылықтар 

бойынша) 14-28 жастағы жастардың 

үлесі (%)

Қауіпсіздік қоғам дамуындағы маңыз-

ды аспектілердің бірі болып табылады. 

Жас адамның өміріне қандай да бір қа-

уіп-қатердің болмауы - адамның өмірі 

мен денсаулығына қауіп-қатерден 

сақтауды қамтамасыз етуді білдіреді 

J7.2 Жалпы құқық бұзушылықтар санынан 

/ жастардың жалпы санынан 14-28 

жас аралығындағы жастар жасаған 

құқық бұзушылықтар үлесі (%)

Индикатор жастар ортасындағы әле-

уметтік шиеленіс деңгейін, жастарды 

әлеуметтендіру бойынша жұмыстың 

тиімділігін сипаттайды 

J7.3 Өзін қауіпсіз сезінетін жастардың үлесі 

(%)

Бұл индикатор өңір жастарының субъ-

ективті қауіпсіздік сезімін анықтауға 

мүмкіндік береді 

ЖДИ есептеудің 
қадамдық әдісі

1-қадам. Әрбір индикатор 0-ден 

1-ге дейінгі шкала бойынша есепте-

леді, мұндағы 1 - дамудың жоғары 

деңгейі болып табылады. Әрбір ин-

дикатор бойынша тиісті ең төменгі 

және ең жоғары мәндерді орнату 

осы процестің ажырамас бөлігі бо-

лып табылады. Индикаторларды 

есептеу мынадай түрде жүзеге асы-

рылады:

J1.1, J1.2, J1.3, J1.4, J3.3, J3.4, 

J3.6, J3.7, J3.8, J4.1, J4.2, J4.3, 

J4.4, J5.1, J5.2, J6.1, J6.2, J6.3, 

J6.4, J7.3 индикаторларын есептеу 

формуласы:

Индикатордың мәні =

Х
нақты мәні

– Х
ең төменгі мәні

Х
ең жоғары мәні

– Х
ең төменгі мәні
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J2.1, J2.2, J2.3, J2.4, J2.5, J2.6, J2.7, J2.8, J3.1, J3.2, J3.4, J3.5, J7.1, J7.2 

индикаторларын есептеу формуласы:

Индикатордың мәні = 1 -

2-қадам. Домен мен индикаторлар салмағын анықтау:

Домен Код Индикаторлар
Индика-
тор сал-

мағы

Домен 
сал-
мағы

J1 – БІЛІМІ

J1.1

Түлектердің жалпы санынан ЖОО мен кол-

ледждерге түскен мектеп түлектерінің үлесі 

(%)

0,3

0,12

J1.2
Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен білім 

беруге бөлінген қаражаттың үлесі (%)
0,3

J1.3
Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техника-

лық және кәсіптік біліммен қамту үлесі (%) 0,3

J1.4

Жастардың білім сапасына қанағаттану дең-

гейі (%) 0,3

J2 –
ДЕНСАУЛЫҚ 

ЖӘНЕ 
ӘЛ-АУҚАТ

J2.1 Жастар өлімінің деңгейі (%) 0,3

0,24

J2.2

15 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке тол-

мағандар арасындағы жасанды түсік деңгейі 

(%)
0,3

J2.3

Жастардың жалпы санынан денсаулық сақтау 

ұйымдарында есірткіге тәуелді ретінде есепте 

тұрған жастардың үлесі (%)
0,3

J2.4

Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан 

қоса алғанда 14-28 жастағы халықтың пси-

хикалық және мінез-құлықтық бұзылулармен 

сырқаттанушылық үлесі

0,3

J2.5

Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан 

қоса алғанда 14-28 жастағы халықтың алко-

голизммен сырқаттанушылық үлесі
0,3

J2.6

Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан 14-

28 жас аралығындағы жастар арасында жа-

салған суицидтер мен суицидке талпыну әре-

кеттерінің үлесі

0,3

Х
нақты мәні

– Х
ең төменгі мәні

Х
ең жоғары мәні

– Х
ең төменгі мәні
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Домен Код Индикаторлар
Индика-
тор сал-

мағы

Домен 
сал-
мағы

J2 –
ДЕНСАУЛЫҚ 

ЖӘНЕ 
ӘЛ-АУҚАТ

J2.7

Әскерге шақырылушылардың жалпы санынан 

денсаулық жағдайы бойынша ҚР Қарулы 

Күштерінде қызмет етуге жарамсыз деп та-

нылған әскер жасындағы жастардың үлесі

0,3

0,24

J2.8
Денсаулығы нашарлағанын байқаған жастар-

дың үлесі (%) 0,3

J3 – 
ЖҰМЫСПЕН 

ҚАМТЫЛУ 
ЖӘНЕ МҮМ-
КІНДІКТЕР

J3.1
Жастар жұмыссыздығы деңгейі (15-28 жас) 

(%) 0,3

0,27

J3.2

15-28 жастағы жастардың жалпы санындағы 

NEET үлесі (NEET – ағылш. Not in Education, 

Employment or Training) (%)

0,3

J3.3

Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы са-

нынан жұмыспен қамтылған жастардың үлесі 

(%)

0,3

J3.4
15-28 жастағы жұмыс күшінің жалпы санынан 

өзін-өзі жұмыспен қамтитын жастардың үлесі 
0,3

J3.5
14-28 жас аралығындағы жастар арасындағы 

сыртқы көші-қон деңгейі (%) 0,3

J3.6

Халықтың жалпы санынан өзінің тұрғын үй 

жағдайын жақсартқан, мемлекеттік қолдау 

шаралары шеңберінде тұрғын үй жағдайын 

жақсартқан жастардың үлесі (%)

0,3

J3.7
Жастардың жалпы санынан 29 жасқа дейінгі 

жеке кәсіпкерлердің үлесі
0,3

J3.8
Еңбек нарығының тұрақтылығына сенімді 

жастардың деңгейі (%)
0,3

J3.9

Жастар саясаты саласындағы мемлекеттік 

қолдау шаралары туралы жастардың хабар-

дар болу деңгейі (%)
0,3

J4 – САЯСИ 
ҚАТЫСУ

J4.1

Жергілікті өкілді органдарға сайланған депу-

таттардың жалпы санынан жергілікті өкілді ор-

гандарға сайланған жас депутаттардың үлесі 

(%)

0,3

0,12

J4.2

Кеңестер мүшелерінің жалпы санынан әкімдік-

тер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңе-

стер құрамындағы жастар ұйымдары өкіл-

дерінің үлесі (%)

0,3

Кестенің жалғасы
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Домен Код Индикаторлар
Индика-
тор сал-

мағы

Домен 
сал-
мағы

J4 – САЯСИ 
ҚАТЫСУ

J4.3

Жергілікті бюджеттің жалпы көлемінен мемле-

кеттік жастар саясатын іске асыруға бөлінген 

қаражаттың үлесі (%)

0,3

0,12

J4.4

Мемлекеттік жастар саясатының іске асы-

рылуына 14-29 жас аралығындағы халықтың 

қанағаттану деңгейі (%)

0,3

J5 – АЗАМАТ-
ТЫҚ ҚАТЫСУ

J5.1

Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ТжКБ 

және ЖОО студенттерінің үлесі (волонтерлік, 

жастар ісі жөніндегі комитеттердің қызметіне 

қатысу және т.б.) (%)

0,3

0,9
J5.2

Жастар ұйымдарының жалпы санынан қаржы-

ландыру алған жастар ұйымдарының үлесі 

(мем. әлеум.тапсырыс, гранттық қаржылан-

дыру және т.б.)

0,3

J5.3

Волонтерлік қызметпен тұрақты негізде (ай-

ына бір реттен артық) айналысамын дейтін 

жастардың үлесі (%)

0,3

J6 – БОС 
УАҚЫТ 
ЖӘНЕ 

ИНФРАҚҰ-
РЫЛЫМҒА 
ҚОЛ ЖЕТ-

КІЗУ

J6.1

14-тен 29 жасқа дейінгі 100 000 жас адамға 

шаққандағы жастар ресурстық орталықтары-

ның саны

0,3

0,12

J6.2

Тиісті жастағы жастардың жалпы санынан 

қосымша білім берумен қамтылған 14-18 

жастағы оқушылардың үлесі (%)

0,3

J6.3

Балалар-жасөспірімдер спорт мектептерін-

де, жоғары спорт шеберлігі мектептерінде, 

олимпиада резервінің мектеп-интернат-кол-

ледждерінде, олимпиадаға дайындық орта-

лықтарында, олимпиада резервін даярлау ор-

талықтарында, балалар мен жасөспірімдердің 

дене шынықтыру клубтарында, балалар мен 

жасөспірімдерге арналған клубтарда дене 

шынықтырумен және спортпен айналысатын 

14 жастан 29 жасқа дейінгі жастарды қамту 

(%)

0,3

J6.4
Жастардың бос уақытын қамтамасыз ету са-

пасына қанағаттану үлесі (%)
0,3

Кестенің жалғасы
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Домен Код Индикаторлар
Индика-
тор сал-

мағы

Домен 
сал-
мағы

J7 – ҚА-
УІПСІЗДІК

J7.1

Жәбірленушілердің жалпы санынан / жастар-

дың жалпы санынан жәбірленуші болған 

(құқық бұзушылықтар бойынша) 14-28 

жастағы жастардың үлесі (%)

0,3

0,9

J7.2

Жалпы құқық бұзушылықтар санынан / жастар-

дың жалпы санынан 14-28 жас аралығындағы 

жастар жасаған құқық бұзушылықтар үлесі 

(%)

0,3

J7.3 Өзін қауіпсіз сезінетін жастардың үлесі (%) 0,3

2-қадам. 

Индикатор салмағының мәні = i * j

мұндағы i – жеке индикатор салмағы,

J – жеке индикатордың нақты мәні.

4-қадам.

Домен салмағының мəні = i * (y1 + y2 + y3 + y4 + басқ.)

мұндағы i – жеке домен салмағы,

y – индикатор салмағының нақты мәні.

5-қадам.

Жастардың дамуының жалпы деңгейі барлық домендердің салмақ мән-

дерін қосу арқылы есептеледі және нәтиже 1-ден шегеріледі.

ЖДИ = 1 - (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7)

мұндағы J – Домен салмағының нақты мәні

Есептеу нәтижелері бойынша өңірлердің рейтингі жасалады.

Кестенің жалғасы
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Қосымша

Жастардың даму индексінің 
индикаторларын анықтау үшін 
әлеуметтік зерттеу сұрақтарының 
тізбесі

№ Код Индикаторлар Сұрақтар

1. J1.4

Жастардың 

білім сапасына 

қанағаттану 

деңгейі (%)

1. Өтінемін, алған немесе алып жүрген білім сапасына 
қаншалықты қанағаттанатыныңызды бес балдық 
шкала бойынша бағалаңыз, мұндағы «1» – мүлдем 
қанағаттанбаймын, «5» – толық қанағаттанамын (әр жолда 

БІР жауап)

№ Білімі Бағалау 
шкаласы

Ж/Қ

1. Жалпы орта білім 1---2---3---4---5 (99)

2. Техникалық және кәсіптік 

білім 

1---2---3---4---5 (99)

3. Жоғары білім 1---2---3---4---5 (99)

4. Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім 

1---2---3---4---5 (99)

2. J2.8

Денсаулығы 

нашарлағанын 

байқаған 

жастардың 

үлесі (%)

2. Кейінгі жылда Сіздің денсаулық жағдайыңыз қалай 
өзгерді? (БІР жауап)

1. Жақсарды

2. Дәлірегі, жақсарды

3. Өзгерген жоқ

4. Дәлірегі, нашарлады

5. Нашарлады

(99) Жауап беруге қиналамын
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№ Код Индикаторлар Сұрақтар

3. J3.7

Еңбек на-

рығының 

тұрақтылығы-

на сенімді 

жастардың 

деңгейі (%)

3. Сіздің ойыңызша, Сіздің қала/ауыл жастары жұмыс 
іздеуде және жұмысқа орналасуда қиындықтарға тап бола 
ма? (БІР жауап)

1. Иә, жастар үнемі жұмысқа орналасу проблемаларына тап 

болады

2. Жастар мамандығы бойынша жұмысқа орналасуда 

қиындықтарға тап болады. Арнайы кәсіби дағдыларды қажет 

етпейтін жұмыс табу қиын емес

3. Менің қалам/ауылымның жастарында жұмысқа орналасу 

проблемалары жоқ

4. Басқа (жазыңыз) _________________________________

5. Мен оқимын, жұмыс іздеп жүрген жоқпын және жұмыс іздеу, 

жұмысқа орналасу тәжірибесі жоқ 

(99) Жауап беруге қиналамын

4. Егер Сіз жұмыссыз қалсаңыз, өзіңізге лайықты жұмыс 
таба аламын деп ойлайсыз ба? (БІР жауап)

1. Мен қысқа мерзімде мамандық бойынша жұмыс таба аламын

2. Жұмыс табу белгілі бір қиындықтарды тудырады, бірақ мен 

үш ай ішінде жұмыс табамын

3. Жаңа жұмыс табу – жастар үшін үлкен проблема, жақсы 

деген жағдайда жарты жыл ішінде жұмыс табамын 

4. Басқа (жазыңыз) _________________________________

5. Мен оқимын, жұмыс іздеп жүрген жоқпын және жұмыс іздеу, 

жұмысқа орналасу тәжірибесі жоқ

(99) Жауап беруге қиналамын
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№ Код Индикаторлар Сұрақтар

4. J3.8

Жастар 

саясаты 

саласындағы 

мемлекеттік 

қолдау шара-

лары туралы 

жастардың 

хабардар болу 

деңгейі (%)

5. Жастарды қолдау бойынша қандай мемлекеттік 
бағдарламалар мен жобалар туралы естідіңіз, білесіз 
немесе қатысып көрдіңіз? (әр жолда БІР жауап)

№ Мемлекеттік бағдар-
ламалар, жастар 

жобалары

Естуім 
бар

Жақсы 
білемін, 

бірақ 
қатысқан 
жоқпын

Білемін, 
қаты-
стым

Ештеңе 
білмей-

мін, 
естіген 
жоқпын

1. «Жастар 

практикасы»

1 2 3 4

2. «Дипломмен 

ауылға!»

1 2 3 4

3. «Жасыл Ел» 1 2 3 4

4. «Бизнестің жол 

картасы 2020» 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

бірыңғай 

бағдарламасы 

1 2 3 4

5. Нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жап-

пай кәсіпкерлікті 

дамытудың 2017-

2021 жылдарға 

арналған бағдарла-

масы

1 2 3 4

6. «Нұрлы жер» тұрғын 

үй құрылысы 

бағдарламасы

1 2 3 4

7.  «Болашақ» 

халықаралық 

стипендиясы

1 2 3 4

8.  «Дарын» 

мемлекеттік жастар 

сыйлығы

1 2 3 4

9. Серпін-2050 1 2 3 4

10. Баршаға арналған 

тегін техникалық 

және кәсіптік білім

1 2 3 4

11. Жастар корпусын 

дамыту жобасы

1 2 3 4

12. Жастар кадрлық 

резерві

1 2 3 4
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№ Код Индикаторлар Сұрақтар

5. J4.4

Мемлекеттік 

жастар сая-

сатының іске 

асырылуына 

14-29 жас 

аралығындағы 

халықтың 

қанағаттану 

деңгейі (%)

6. Өтінемін, айтыңызшы, Сіз Қазақстанда мемлекеттік 
жастар саясатының жүзеге асырылуына қанағаттанасыз 
ба? (БІР жауап)

1. Толық қанағаттанамын

2. Дәлірегі, қанағаттанамын

3. Дәлірегі, қанағаттанбаймын

4. Мүлдем қанағаттанбаймын

5. Басқа (жазыңыз) ________________________

6. Мемлекеттік жастар саясаты туралы ештеңе білмеймін

(99) Жауап беруге қиналамын

6. J5.2

Волонтерлік 

қызметпен 

тұрақты негіз-

де (айына бір 

реттен артық) 

айналысамын 

дейтін жастар-

дың үлесі (%)

7. Сіз волонтерлікпен айналысасыз ба, егер солай болса, 
қаншалықты жиі? (БІР жауап)

1. Мен волонтерлік жұмыспен жылына бірнеше рет 

айналысамын 

2. Мен волонтерлік жұмыспен айына бірнеше рет айналысамын 

3. Мен волонтерлік жұмыспен аптасына бірнеше рет 

айналысамын 

4. Мен волонтерлік қызметпен айналыспаймын 

5. Басқа (жазыңыз) _______________________

(99) Жауап беруге қиналамын

7. J6.4

Жастардың 

бос уақытын 

қамтамасыз 

ету сапасына 

қанағаттану 

үлесі (%)

8. Сіздің қалаңызда/ауылыңызда орналасқан демалыс 
мекемелерінің (оқушылар және жастар сарайлары, 
үйлері, өнер мектептері, спорт сарайлары, БЖСМ, 
спорт орталықтары және т.б.) сапасы мен жұмысына 
қанағаттанасыз ба? (БІР жауап)

1. Толық қанағаттанамын

2. Дәлірегі, қанағаттанамын

3. Дәлірегі, қанағаттанбаймын

4. Мүлдем қанағаттанбаймын

5. Басқа (жазыңыз) ______________________

6. Мен демалыс мекемелеріне бармаймын 

7. Біздің елді мекенде демалыс мекемелері жоқ

(99) Жауап беруге қиналамын

8. J7.3

Өзін қауіпсіз 

сезінетін 

жастардың 

үлесі (%)

9. Сіз өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңізге сенімдісіз бе? (БІР 
жауап)

1. Иә, сенімдімін

2. Дәлірегі, сенімдімін

3. Дәлірегі, сенімді емеспін

4. Жоқ, сенімді емеспін

(99) Жауап беруге қиналамын
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Общие положения11

Доработанный Индекс развития 

молодежи (далее – ИРМ) представ-

ляет собой сводный индекс из 35 

индикаторов, которые в совокуп-

ности анализируют качественные 

и количественные данные разви-

тия молодежи и измеряют мно-

гомерный прогресс реализации 

молодежной политики в разрезе 

областей, гг. Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент. 

Цель ИРМ – анализ молодежной по-

литики и выработка рекомендации 

для повышения качества решений, 

принимаемых центральными госу-

дарственными и местными испол-

нительными органами, касающихся 

молодежи. 

В основу ИРМ положены междуна-

родные инструменты определения 

Глобального индекса развития мо-

лодежи (Youth Development Index, 

YDI), который является системой 

индикаторов, разработанной Бри-

танским Содружеством наций и 

основанной на имеющихся дан-

ных ООН и Всемирного банка. Они 

адаптированы и дополнены с уче-

том странового контекста.

Для целей ИРМ под «развитием мо-

лодежи» понимается – повышение 

статуса молодежи, расширение 

прав и возможностей для их раз-

вития на основе их компетенций и 

возможностей для жизни. Это по-

зволит молодежи вносить вклад и 

извлекать выгоду из политически 

стабильной, экономически жизне-

способной и юридически благопри-

ятной среды, обеспечивая ее пол-

ное участие в жизни общества.

ИРМ и семь его доменов позволя-

ют сравнить ситуацию в молодеж-

ной сфере в разных регионах, что 

является основой для обсуждения 

существующих проблем и воз-

можностей, обмена опытом между 

регионами, мотивирует государ-

ственные органы, отвечающие за 

реализацию молодежной политики, 

повышать эффективность своей 

работы.

Домены и индикаторы ИРМ по 

итогам 2018 года согласованы с 

центральными государственны-

ми и местными исполнительными 

органами. Результаты ИРМ долж-

ны учитываться центральными 

государственными и местными 

исполнительными органами при 

разработке, реализации и оценке 

государственной молодежной по-

литики.

Расчет Индекса развития молоде-

жи проводится ежегодно в течение 

первого полугодия следующего за 
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отчетным периодом, на основе дан-

ных предоставляемых центральны-

ми государственными, местными 

исполнительными органами и На-

учно-исследовательским центром 

«Молодежь».

2 Структура ИРМ

Текущий ИРМ измеряет 7 доме-

нов по 35 индикаторам, из них 27 

по официальным статистическим 

данным госудаственных органов, и 

8 по результатам социологических 

исследований НИЦ «Молодежь». 

Комбинирование статистических и 

социологических индикаторов по-

зволяет создать комплексную кар-

тину развития молодежи.

Домены характеризуют ситуацию в 

целом, включают в себя данные в 

совокупности, и подчеркивают объ-

ективные и субъективные измене-

ния в жизни молодых людей в раз-

ные периоды времени.

Выбранные семь доменов включа-

ют в себя основные направления 

государственной молодежной поли-

тики, что позволяет говорить об эф-

фективности ее реализации в целом. 

Также важно, что семь выделенных 

аспектов соответствуют международ-

ным индексам, измеряющим уровень 

благополучия и развития молодежи, 

что позволяет принять участие в 

сравнительном анализе благососто-

яния молодежи стран мира.

Таблица 1. Состав ИРМ

№ Подиндекс Описание

1. Образование Молодые люди достигают успеха посредством образования и  

удовлетворены качеством образовательных услуг

2. Здоровье и 

благополучие 

Молодые люди физически, умственно, сексуально и эмоцио-

нально здоровы

3. Занятость и 

возможности 

Молодые люди информированы о мерах государственной под-

держки. Молодежь имеет возможность достичь успеха в сфе-

ре трудоустройства и достигает социальной независимости 

через получение доступного жилья
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№ Подиндекс Описание

4. Политическое 

участие 

Молодые люди чувствуют, что их ценят, слушают и вовлекают в 

процесс принятия решений, которые влияют на их жизнь

5. Гражданское 

участие

Молодые люди вносят вклад в развитие общества и мотиви-

рованы активно принимать участие в общественной полезной 

деятельности

6. Досуг Молодые люди имеют возможность интересно, разнообразно 

и с пользой проводить свой досуг посредством неформально-

го и дополнительного образования

7. Безопасность 

и защищен-

ность

Молодые люди чувствуют себя в безопасности и их жизнь сво-

бодна от насилия и опасности

Домены и ндикаторы не могут быть 

использованы для определения от-

ветственности отдельных институ-

тов молодежной политики и служб, 

предоставляющих услуги для мо-

лодежи. Значения показателей за-

висят от множества факторов и 

эффективности различных участ-

ников молодежной политики. Неко-

торые факторы могут быть не под 

контролем местной власти, и при 

оценке показателей необходимо 

отталкиваться от вопроса: Что мы 

можем изменить, на что мы можем 

повлиять, а на что нет?

Домены по семи направлениям 

позволяют отпределить текущие 

приоритеты для каждого регио-

на, использовать существующий 

потенциал в межрегиональном 

взаимодействии, подключать не-

обходимые ресурсы там, где это 

необходимо. 

Так же важно понимать, что мо-

лодежная политика должна быть 

рассмотрена как «одна из многих» 

государственных политик, которые 

требуют улучшения жизни молодых 

людей, их семей и общества в це-

лом. Межсекторальная молодеж-

ная политика, местного, областного 

и национального уровней, должна 

дополнять другие стратегии и пла-

ны, нацеленные на развитие обще-

ства  и страны.  

Системный подход при оценке ре-

ализации молодежной политики 

региона позволяет принимать эф-

фективные решения, нацеленные 

на потребности молодых людей на 

всех уровнях, от местного до ре-

спубликанского, тогда благоприят-

ный эффект от принимаемых мер 

будет иметь мультипликативный 

характер, оказывать положитель-

ное воздействие на разные сферы 

жизни общества.

ИРМ предназначен для оценки 

развития молодежи на основе сле-

дующих семи доменов и 35-и ин-

дикаторов, которые измеряют эти 

домены:

Продолжение таблицы 1
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1) J1. Индикаторы домена «Образование»:

Код Индикаторы Источники информации

J1.1 Доля выпускников школ, поступивших в 

вузы и колледжи от общего количества 

выпускников (%)

Административные данные 

МОН РК

J1.2 Доля выделенных средств на образование 

от общего объема местного бюджета (%)

Административные данные 

МИО, МИОР РК

J1.3 Доля охвата молодежи типичного возрас-

та (14-24 лет) техническим и профессио-

нальным образованием (%)

Административные данные 

МОН РК

J1.4 Уровень удовлетворенности молодежи ка-

чеством образования (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ «Молодежь»

2) J2. Индикаторы домена «Здоровье и благополучие»:

Код Индикаторы Источники информации

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) Административные 

данные МЗ РК  

J2.2 Уровень абортов среди несовершеннолетних от 

15 до 18 лет (%)

Административные 

данные МЗ РК 

J2.3 Доля молодежи, состоящей на учете в органи-

зациях здравоохранения как наркозависимые от 

общего количества молодежи (%)

Административные 

данные МЗ РК 

J2.4 Доля заболеваемости психическими и поведен-

ческими расстройствами населения в возрасте 

14-28 лет включительно от общего количества 

молодежи соответствующего возраста

Административные 

данные МЗ РК 

J2.5 Доля заболеваемости алкоголизмом населения 

в возрасте 14-28 лет включительно от общего 

количества молодежи соответствующего воз-

раста

Административные 

данные МЗ РК 

J2.6 Доля совершенных суицидов и попыток суицида 

среди молодежи 14-28 лет от общего количе-

ства молодежи соответствующего возраста

Административные 

данные КПССУ ГП РК 

J2.7 Доля молодежи призывного возраста, признан-

ной негодной для службы в Вооруженных силах 

РК по состоянию здоровья от общего количе-

ства призывников

Административные 

данные МО РК 

J2.8 Доля молодежи, отмечающая ухудшение здоро-

вья (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ 

«Молодежь»
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3) J3. Индикаторы домена «Занятость и возможности»:

Код Индикаторы Источники информации

J3.1 Уровень молодежной безработицы (15-28 

лет) (%) 

официальные статистические 

данные БНС АСПР РК

J3.2 Доля NEET в общем числе молодежи в 

возрасте 15-28 лет (NEET – англ. Not in 

Education, Employment or Training) (%)

официальные статистические 

данные БНС АСПР РК

J3.3 Доля занятой молодежи от общего коли-

чества занятого населения (%)

официальные статистические 

данные БНС АСПР РК 

J3.4 Доля самостоятельно занятой молодежи 

от общего количества рабочей силы 15-

28 лет 

официальные статистические 

данные БНС АСПР РК

J3.5 Уровень внешней миграции среди моло-

дежи 15-28 лет (%)

официальные статистические 

данные

J3.6 Доля молодежи, улучшившей свои жи-

лищные условия, от общего количества 

населения, улучшивших жилищные усло-

вия в рамках мер государственной под-

держки (%)

Административные данные 

МИИР РК

J3.7 Доля индивидуальных предпринимателей 

до 29 лет от общего количества молодежи

Официальные статистические 

данные

J3.8 Уровень молодежи, уверенной в стабиль-

ности рынка труда (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ «Молодежь»

J3.9 Уровень информированности молодежи о 

мерах государственной поддержки в об-

ласти молодежной политики (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ «Молодежь»
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4) J4. Индикаторы домена «Политическое участие»:

Код Индикаторы Источники информации

J4.1 Доля молодых депутатов, избранных в местные 

представительные органы, от общего количе-

ства депутатов, избранных в местные предста-

вительные органы (%)

Административные 

данные ЦИК РК

J4.2 Доля представленности молодежных организа-

ций в составах советов по делам молодежи при 

акиматах, от общего количества членов сове-

тов (%)

Административные 

данные МИОР РК

J4.3 Доля выделенных средств на реализацию госу-

дарственной молодежной политики от общего 

объема местного бюджета (%)

Административные 

данные МИОР РК

J4.4 Уровень удовлетворенности населения в воз-

расте от 14 до 29 лет реализацией государ-

ственной молодежной политикой (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ 

«Молодежь»

5) J5. Индикаторы домена «Гражданское участие»:

Код Индикаторы Источники информации

J5.1 Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовлеченных 

в общественно-полезную деятельность (во-

лонтерство, участие в деятельности комите-

тов по делам молодежи и др.) (%)

Административные 

данные МОН РК

J5.2 Доля молодежных организаций, получивших 

финансирование от общего количества мо-

лодежных организаций (гос.соц.заказ, гран-

товое финансирование и др.)

Административные данные 

МИО, МИОР РК

J5.3 Доля молодежи, утверждающей, что зани-

маются волонтерской деятельностью на по-

стоянной основе (более одного раза в ме-

сяц) (%)

Итоги социологического 

исследования 

НИЦ «Молодежь»
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6) J6. Индикаторы домена «Досуг и доступ к инфраструктуре»:

Код Индикаторы Источники информации

J6.1 Количество молодежных ресурсных цен-

тров на 100 000 молодых людей в возрас-

те от 14 до 29 лет

Административные данные 

МИО, МИОР РК

J6.2 Доля школьников 14-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием от общего 

количества молодежи соответствующего 

возраста (%)

Административные данные 

МОН РК

J6.3 Охват молодежи от 14 до 29 лет, занима-

ющейся физической культурой и спортом 

в Детско-юношеских спортивных школах, 

школах высшего спортивного мастерства, 

школах-интернатах-колледжах олимпий-

ского резерва, центрах подготовки к олим-

пиаде, центрах подготовки олимпийского 

резерва, клубах физической подготовки 

детей и подростков, клубах для детей и 

подростков (%)

Административные данные 

МКС РК

J6.4 Доля удовлетворенности молодежи каче-

ством обеспечения досуга (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ «Молодежь»

7) J7. Индикаторы домена «Безопасность»:

Код Индикаторы Источники информации

J7.1 Доля молодежи 14-28 лет, ставшей по-

терпевшими (по правонарушениям) от 

общего количества потерпевших / от об-

щего количества молодежи (%)

отчетность КПССУ ГП РК

J7.2 Доля правонарушений, совершенных мо-

лодежью 14-28 лет от общего количества 

правонарушений / от общего количества 

молодежи (%)

отчетность КПССУ ГП РК

J7.3 Доля молодежи, утверждающей, что чув-

ствует себя в безопасности (%)

Итоги социологического 

исследования НИЦ «Молодежь»
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История инициативы 
разработки ИРМ

3

В 2015-2016 гг. Научно-исследо-

вательским центром «Молодежь» 

совместно с Конгрессом молоде-

жи Казахстана при поддержке Ми-

нистерства образования и науки 

Республики Казахстан был реали-

зован пилотный проект «Жастарға 

мейірімді мекен». В рамках данного 

проекта была разработана и апро-

бирована система индикаторов 

оценки молодежной политики на 

местном уровне.

Благодаря технической помощи 

представительства Детского фон-

да ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане 

данная система индикаторов была 

доработана как Индекс благополу-

чия молодежи «Жастарға мейірімді 

мекен» и согласована с Министер-

ством образования и науки Респу-

блики Казахстан.

Международные индексы, изме-

ряющие уровень благополучия и 

развития молодежи, проводящие 

сравнительный анализ благососто-

яния молодежи стран мира, поя-

вились недавно. Первый Индекс 

развития молодежи (ИРМ), опубли-

кован в 2013 г., второй в 2016 г., 

а Индекс благополучия молодежи 

(ИБМ), опубликован в 2014 г. Они 

являются сводными индексами, 

которые анализируют качествен-

ные и количественные данные по 

основным сферам благополучия 

и развития молодежи. Результаты 

индексов должны учитываться при 

разработке, реализации и оценке 

молодежной политики.

В 2014 году Научно-исследова-

тельским центром «Молодежь» 

совместно с представительством 

ЮНИСЕФ в Казахстане и при под-

держке Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, по резуль-

татам национальных онлайн - кон-

сультаций с молодежью, были 

расчитаны индексы благополучия 

и развития молодежи Казахста-

на. Оценка Казахстана по Индексу 

благополучия молодежи составила 

0,59 из 1,00, что позволяет войти в 

первую десятку стран при ранжи-

ровании стран по значению ИБР, 

этот результат лучше, чем у боль-

шинства стран с уровнем доходов 

выше среднего. Хотя нельзя напря-

мую сравнивать результаты Казах-

стана, но индикативно 10-ое место 

из 31 страны мира (одинаковое 

значение с Таиландом и Вьетна-

мом) является положительным, бо-

лее того, все страны с 1-го по 9-ое 

место в рейтинге являются стра-

нами с высоким уровнем дохода. 
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В целом, Казахстан опережает все 

страны с сопоставимым уровнем 

дохода, а по некоторым категориям 

результаты равны или лучше, чем у 

Германии и Японии, стран с высо-

ким уровнем дохода. Это вызвано 

относительно высокими  оценками 

в сферах образования и здравоох-

ранения.

Высокие показатели по образо-

ванию и здравоохранению гово-

рят, что необходимо продолжать 

инвестировать в эти сферы, но 

отмечаются слабые места по ка-

тегориям, получившим высокую 

оценку. Значение по категории 

образование снизилось из-за 

низких темпов поступления в тре-

тичные организации образования. 

Хотя подавляющее большинство 

молодых людей считают, что важ-

но правильно питаться и вести 

здоровый образ жизни, но Ка-

захстан занимает 20-ое место из 

31 страны по категории здоровье, 

уступая Иордании, Китаю и Вьет-

наму. Это означает, что Казахста-

ну необходимо принять меры для 

улучшения ситуации, в частности, 

снизить уровень травматизма и 

суицида среди молодежи. Оценка 

ИБМ указывает на ряд сфер, ко-

торые необходимо улучшить. При-

мечательно, у Казахстана низкие 

значения по гражданской актив-

ности и при сравнении с другими 

странами индекс располагается 

в конце списка. Незначительное 

количество «цифровых пользо-

вателей» в сравнении с другими 

странами снижает значение Ка-

захстана по ИКТ. В то время как 

значение по безопасности и защи-

щенности близко к среднему по 

категории, но общее значение Ка-

захстана ниже, чем у многих стран 

с уровнем дохода выше среднего, 

а также некоторых ниже среднего 

и с низким уровнем дохода стран.

Индекс благополучия молодежи 

является всесторонним взглядом 

на положение молодых людей в 

Казахстане. В то время как он 

указывает на общую благоприят-

ную картину, но необходимо улуч-

шать показатели по категориям. 

У Казахстана имеется потенци-

ал увеличения значения индекса 

благополучия молодежи, за счет 

реализации политики, которая 

благоприятно влияет на молодежь 

всей страны.

С 2013 года в Индексе развития 

молодежи (Youth Development Index 

– YDI) рассчитываются результаты 

Казахстана. Индекс развития моло-

дежи (далее – ИРМ) – это составной 

индекс, основанный на имеющихся 

данных из международных источ-

ников, таких как Всемирный банк, 

ПРООН, МОТ и Gallup World Poll. 

Количество стран, для которых был 

рассчитан ИРМ увеличилось с 170 

в 2013 году до 183 в отчете 2016 

года.

ИРМ включает 5 областей: обра-

зование, здоровье и благополучие, 

занятость и возможности, полити-
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ческое и гражданское участие мо-

лодых людей. 

Отчет по ИРМ за 2016 год исполь-

зует 18 показателей – на три по-

казателя больше, чем отчет 2013 

года. Включены следующие новые 

индикаторы: «цифровое поколе-

ние», «уровень проблем психиче-

ского здоровья» и «подростковый 

коэффициент фертильности».

Таблица ниже представляет резуль-

таты Казахстана (где это возможно) 

по отчетам ИРМ за 2013 и 2016 годы: 

ИРМ Балл 
в 2013 
году

Рейтинг 
(место) 

в 2013 году

Балл 
в 2016 
году

Рейтинг 
(место) 

в 2016 году

Разница

Общий 0.608 27 0.668 61 +0.06

Участие в 

политической 

жизни

0.458 Нет данных* 0.624 81 +0.166

Здоровье и 

благополучие

0.58 Нет данных* 0.621 115 +0.041

Занятость и 

возможности

0.707 Нет данных* 0.712 35 +0.005

Образование 0.727 Нет данных* 0.727 100 0.0

Гражданское 

участие

0.363 Нет данных* 0.594 67 +0.231

* В отчете ИРМ за 2013 год были опубликованы рейтинги по отдельным сферам только для стран 

Британского содружества наций. Поэтому данные для Казахстана по отдельным сферам ИРМ в 

2013 в настоящее время недоступны. 

В сферах «занятость и возможно-

сти» и «образование», Казахстан 

показал очень скромное улучше-

ние показателя и более застой-

ную ситуацию. Образование и 

занятость часто являются сфера-

ми, представляющими большую 

сложность для молодых людей, 
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по этой причине государство ока-

зывает большое внимание дан-

ным сферам. В сфере «здоровье 

и благополучие» было некоторое 

увеличение балла, однако в гло-

бальном рейтинге Казахстан все 

еще занимает 115-место.

Наибольший прогресс был, до-

стигнут в двух областях участия 

молодежи: «участие в политиче-

ской жизни» и «гражданское уча-

стие». 

В главе отчета, посвященной Рос-

сии и Евразийскому региону, про-

писано, что из семи стран, кото-

рые улучшили свои результаты по 

всем сферам в период между 2010 

и 2015 гг., результат Казахстана 

(10-процентное повышение) яв-

ляется наиболее впечатляющим. 

Данное улучшение тесно связано 

со снижением уровня проблем 

психического здоровья и улучше-

ний в молодежной политике.

По сравнению со своими соседя-

ми по региону, Казахстан занимает 

более высокую позицию. Молдо-

ва, Беларусь и Армения ухудши-

ли свои результаты, при этом Ка-

захстан получил более высокий 

средний прирост в общем балле 

ИРМ, чем Украина, Азербайджан, 

Россия и Кыргызстан. Это делает 

Казахстан ведущей страной (ли-

дером) в области развития моло-

дежи в Евразийском регионе.

Хотя Казахстан улучшил общий 

балл по ИРМ, это нельзя признать 

существенным изменением си-

туации. В целом баллы остаются 

застойными, а принимая в расчет 

значительный прогресс, достиг-

нутый другими странами, резуль-

тат Казахстана в общем рейтинге 

опустился с 27-го на 61-место. 

Другими словами, в то время как 

другие страны продвинулись впе-

ред, Казахстан остался на том же 

месте.

Несмотря на незначительное 

увеличение показателя в сфере 

«занятость и возможности», она 

остается областью, где Казах-

стан входит в число лидеров на 

глобальном уровне (35-место). В 

то же время, несмотря на общий 

высокий показатель в отношении 

сферы «образование», Казахстан 

занимает только 100-место в об-

щем рейтинге. В то время как по 

сравнению с другими странами 

своего региона положение Казах-

стана выглядит неплохо, другие 

страны мира делают значитель-

ный прогресс.

Опыт участия в расчете междуна-

родных индексов благополучия и 

развития молодежи был учтен при 

разработке ИРМ. Таким образом, 

появился инструмент, который по-

зволит осуществлять мониторинг 

и анализ реализации молодежной 

политики на региональном уровне.
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Обоснование выбранных 
индикаторов

4

Система мониторинга и оценки по-

ложения молодежи в регионе вклю-

чает следующие взаимосвязанные 

и взаимодополняющие компонен-

ты:

1. Оценка деятельности местных 
исполнительных органов в раз-
витии молодежи.

Индикаторы, включенные в систе-

му оценки, предназначены для ана-

лиза местных процессов в регионе 

и системы обеспечения прав моло-

дежи и их семей. Ключевым компо-

нентом оценки является укрепле-

ние потенциала регионов по сбору 

и анализу статистических данных, 

и по использованию аналитической 

информации в принятии управлен-

ческих решений. Кроме того, оценка 

позволяет определить приоритеты: 

• разработка нового плана дей-

ствий и корректировка суще-

ствующей политики в интересах 

молодежи; 

• изменение в структуре и про-

цессах, отвечающих потребно-

стям и интересам молодежи; 

• повышение уровня осведомлен-

ности о правах молодежи среди 

местных исполнительных орга-

нов. 

2. Оценка результатов отрасле-
вых программ и планов действий.

Эта система индикаторов предна-

значена для улучшения анализа, 

интерпретации, распространения 

и использования данных с целью 

принятия решений на региональ-

ном уровне и обеспечения процес-

са планирования путем сравнения 

и анализа данных и разработки ре-

гиональных планов работы. 

Индикаторы соответствуют следу-

ющим критериям и условиям:

• имеют очень точное опреде-

ление (включая критерии для 

включения/исключения из спи-

ска, числитель/знаменатель, 

возраст или возрастной период, 

к которому относятся данные и 

т.д.);

• имеют надежный источник дан-

ных;
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• являются доступными и посто-

янными в течение определен-

ного периода времени во всех 

регионах;

• имеют однозначное толкование;

• являются понятными специали-

стам по работе с молодежью, 

должностным лицам и населе-

нию в целом.

3. Оценка мнения молодежи от-
носительно дружественности к 
ней региона.

Данный вид оценки основывается 

на опросах среди молодежи в воз-

расте 14-28 лет. Вопросы разрабо-

таны по следующим областям:

• Трудоустройство;

• Благосостояние;

• Здоровье;

• Спорт;

• Образование;

• Безопасность;

• Гражданская активность;

• Досуг. 

Обоснование выбранных индикато-

ров ИРМ:

1) J1. Индикаторы домена «Образование»:

Код Индикаторы Обоснование 

J1.1 Доля выпускников школ, поступивших в 

вузы и колледжи от общего количества вы-

пускников (%)

Поступление в вузы и кол-

леджи является показателем 

качества образовательной 

системы

J1.2 Доля выделенных средств на образование 

от общего объема местного бюджета (%)

Индикатор позволяет уви-

деть заинтересовать МИО в 

повышении качества образо-

вания

J1.3 Доля охвата молодежи типичного возраста 

(14-24 лет) техническим и профессиональ-

ным образованием (%)

Охват молодежи ТиПО явля-

ется показателем профес-

сиональной подготовки уча-

щихся

J1.4 Уровень удовлетворенности молодежи ка-

чеством образования (%)

Индикатор позволяет полу-

чить дополнительную инфор-

мацию о качестве образова-

ния
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2) J2. Индикаторы домена «Здоровье и благополучие»:

Код Индикаторы Обоснование 

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) Индикатор позволяет увидеть дина-

мику смертности среди молодежи и 

выявить ее причины

J2.2 Уровень абортов среди несовер-

шеннолетних от 15 до 18 лет (%)

Индикатор показывает уровень поло-

вого воспитания молодежи, характе-

ризуют эффективность медико-педа-

гогических мер в данных вопросах

J2.3 Доля молодежи, состоящей на уче-

те в организациях здравоохранения 

как наркозависимые от общего ко-

личества молодежи (%)

Во всем мире общество борется с 

такими антисоциальными проявле-

ниями как алкоголизм, наркомания, 

токсикомания.

Рост числа молодежи, употребляю-

щей  наркотические и токсические 

вещества, говорит о снижении  психо-

логического и физического здоровья   

общества

J2.4 Доля заболеваемости психически-

ми и поведенческими расстройства-

ми населения в возрасте 14-28 лет 

включительно от общего количе-

ства молодежи соответствующего 

возраста

Доля заболеваемости психическими 

и поведенческими расстройствами 

важный показатель психологического 

здоровья молодых людей

J2.5 Доля заболеваемости алкоголиз-

мом населения в возрасте 14-28 лет 

включительно от общего количе-

ства молодежи соответствующего 

возраста

Рост числа молодежи, употребляю-

щей алкоголь говорит о снижении 

психического и физического здоро-

вья общества

J2.6 Доля совершенных суицидов и по-

пыток суицида среди молодежи 14-

28 лет от общего количества моло-

дежи соответствующего возраста

Доля совершенных суицидов и попы-

ток суицида среди молодежи важный 

показатель психологического здоро-

вья молодых людей, устойчивости их 

жизненной позиции

J2.7 Доля молодежи призывного воз-

раста, признанной негодной для 

службы в Вооруженных силах РК по 

состоянию здоровья от общего ко-

личества призывников

Данный индикатор позволяет увидеть 

состояние здоровье юношей

J2.8 Доля молодежи, отмечающая ухуд-

шение здоровья (%)

Индикатор позволяет увидеть   допол-

нительную информацию о состоянии 

психического и физического здоро-

вья молодежи
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3) J3. Индикаторы домена «Занятость и возможности»:

Код Индикаторы Обоснование 

J3.1 Уровень молодежной 

безработицы (15-28 

лет) (%) 

Уровень молодежной безработицы показывает 

долю безработной молодежи, зарегистрированной 

в органах занятости населения на определенную 

дату, конец отчетного периода. Этот индикатор 

важно рассматривать совместно с Долей молоде-

жи NEET, чтобы получить более объективную кар-

тину занятости молодежи

J3.2 Доля NEET в общем 

числе молодежи в воз-

расте 15-28 лет (NEET 

– англ. Not in Education, 

Employment or Training) 

(%)

К категории NEET относится молодежь, которая 

нигде не учится, не работает, не повышает квали-

фикацию, и не пытается изменить существующую 

ситуацию. Для такой молодежи необходимы специ-

альные программы и проекты, направленные на ее 

социализацию. Данный индикатор рассчитывается 

на региональном и республиканском уровнях и по-

зволяет оценить степень социализации молодежи

J3.3 Доля занятой молоде-

жи от общего количе-

ства занятого населе-

ния (%)

Данный индикатор показывает экономическую ак-

тивность молодежи 

J3.4 Доля самостоятельно 

занятой молодежи от 

общего количества ра-

бочей силы 15-28 лет 

Так как нет законодательного урегулирования са-

мостоятельной занятости населения, данный пока-

затель может являться скрытой безработицей 

J3.5 Уровень внешней ми-

грации среди молоде-

жи 15-28 лет (%)

Рост уровня внешней миграции говорит о том, что 

молодые люди не связывают свое будущее с Ка-

захстаном

J3.6 Доля молодежи, улуч-

шившей свои жилищ-

ные условия от общего 

количества населения, 

улучшивших жилищ-

ные условия в рамках 

мер государственной 

поддержки (%)

Доля молодежи, улучшившей свои жилищные в 

рамках мер государственной поддержки характе-

ризует один из аспектов удовлетворения потреб-

ности в жилье. По этому показателю также можно 

судить о скорости получения жилья для тех, кто за 

ним обратился

J3.7 Доля индивидуальных 

предпринимателей до 

29 лет от общего коли-

чества молодежи

В стране огромное внимание уделяется развитию 

молодежного предпринимательства. Данный ин-

дикатор позволит увидеть картину развития моло-

дежного предпринимательства. 
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Код Индикаторы Обоснование 

J3.8 Уровень молодежи, 

уверенной в стабиль-

ности рынка труда (%)

В настоящее время мы живем в современном мире, 

где много вызовов и угроз, и важно чувствовать 

стабильность, особенно в вопросах трудоустрой-

ства. Данный индикатор позволит определить спо-

койствие и уверенность молодых людей на рынке 

труда

J3.9 Уровень информиро-

ванности молодежи о 

мерах государственной 

поддержки в области 

молодежной полити-

ки (%)

Информированность молодежи о мерах государ-

ственной поддержки может привести к активному 

участию молодежи в получении данных мер

4) J4. Индикаторы домена «Политическое участие»:

Код Индикаторы Обоснование 

J4.1 Доля молодых депутатов, избранных 

в местные представительные органы 

от общего количества депутатов, из-

бранных в местные представительные 

органы (%)

Индикаторы характеризуют участие 

молодежи в принятии решений, что 

говорит как о возможностях, создан-

ных для молодежи, так и готовности 

самой молодежи брать на себя от-

ветственность, проявлять лидерские 

качества, получать управленческие 

компетенции

J4.2 Доля представленности молодежных 

организаций в составах советов по 

делам молодежи при акиматах, от об-

щего количества членов советов (%)

Индикаторы характеризуют как нали-

чие диалоговых площадок, где моло-

дые люди могут высказать свое мне-

ние по волнующим их вопросам, так и 

степень активности самой молодежи, 

ее готовность идти на диалог с людь-

ми, принимающими решение

J4.3 Доля выделенных средств на реали-

зацию государственной молодежной 

политики от общего объема местного 

бюджета (%)

Выделенные МИО средства на реали-

зацию ГМП влияет на социализацию 

молодежи и устойчивое развитие мо-

лодежных организаций 

J4.4 Уровень удовлетворенности населе-

ния в возрасте от 14 до 29 лет реали-

зацией государственной молодежной 

политикой (%)

Мнения молодых людей поможет ин-

ститутам молодежной политики скон-

центрировать внимание на той или 

иной проблеме, стремится в своей 

работе отвечать потребностям со-

временной молодежи

Продолжение таблицы 3



44 Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

5) J5. Индикаторы домена «Гражданское участие»:

Код Индикаторы Обоснование 

J5.1 Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовле-

ченных в общественно-полезную де-

ятельность (волонтерство, участие в 

деятельности комитетов по делам мо-

лодежи и др.) (%)

Данный индикатор показывает 

социальную активность студен-

ческой молодежи. Студенческая 

молодежь – одна из самых круп-

ных социальных групп молодежи

J5.2 Доля молодежных организаций, по-

лучивших финансирование от общего 

количества молодежных организаций 

(гос.соц.заказ, грантовое финансиро-

вание и др.)

Данный индикатор позволит про-

следить уровень развития и уча-

стия гражданского сектора в мо-

лодежной среде

J5.3 Доля молодежи, утверждающей, что 

занимаются волонтерской деятельно-

стью на постоянной основе (более од-

ного раза в месяц) (%)

Развитие волонтерской деятель-

ности показывает степень соци-

альной активности молодежи, ее 

включенности в решение соци-

альных проблем

6) J6. Индикаторы домена «Досуг и доступ к инфраструктуре»:

Код Индикаторы Обоснование 

J6.1 Количество молодежных ресурсных 

центров на 100  000 молодых людей в 

возрасте от 14 до 29 лет

Данный индикатор позволит по-

казать инфраструктуру для мо-

лодежи, и в свою очередь повы-

сит роль МРЦ на местах.

J6.2 Доля школьников 14-18 лет, охвачен-

ных дополнительным образованием от 

общего количества молодежи соответ-

ствующего возраста (%)

Свободное время необходимо 

проводить с пользой во взаи-

мосвязи с социальными институ-

тами, социальной культурой для 

дополнительного развития моло-

дежи как личности. Посещение 

кружков и клубов является ре-

зультатом удовлетворения лич-

ных потребностей и стремлений
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Код Индикаторы Обоснование 

J6.3 Охват молодежи от 14 до 29 лет, за-

нимающейся физической культурой и 

спортом в Детско-юношеских спор-

тивных школах, школах высшего спор-

тивного мастерства, школах-интерна-

тах-колледжах олимпийского резерва, 

центрах подготовки к олимпиаде, цен-

трах подготовки олимпийского резер-

ва, клубах физической подготовки де-

тей и подростков, клубах для детей и 

подростков (%)

В рамках данного индикатора 

есть возможность оценить про-

цент молодежи, занимающейся 

спортом и проследить уровень 

молодежной физической актив-

ности

J6.4 Доля удовлетворенности молодежи ка-

чеством обеспечения досуга (%)

Через культурные мероприя-

тия воспитывается  духовное, 

эстетическое, интеллектуальное 

развитие. Поэтому, необходимо, 

чтобы проводимые культурные 

мероприятия отвечали интере-

сам молодых людей

7) J7. Индикаторы домена «Безопасность»:

Код Индикаторы Обоснование 

J7.1 Доля молодежи 14-28 лет, ставшей по-

терпевшими (по правонарушениям) от 

общего количества потерпевших / от 

общего количества молодежи (%)

Безопасность является одним из 

важных аспектов в развитии об-

щества. Отсутствие, какого либо 

риска для жизни молодого чело-

века, говорит об обеспечении со-

хранности от угроз для жизни и 

здоровья человека

J7.2 Доля правонарушений, совершенных 

молодежью 14-28 лет от общего ко-

личества правонарушений / от общего 

количества молодежи (%)

Индикатор характеризует сте-

пень социальной напряженности 

в молодежной среде, эффектив-

ность работы по социализации 

молодежи

J7.3 Доля молодежи, утверждающей, что 

чувствует себя в безопасности (%)

Данный индикатор позволяет 

определить субъективное чув-

ство безопасности молодежи ре-

гиона

Продолжение таблицы 3
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Пошаговая методика 
расчета ИРМ 

5

Шаг 1. Каждый индикатор рассчи-

тывается по шкале от 0 до 1, где 1 

– является высоким уровнем раз-

вития. Неотъемлемой частью это-

го процесса является установка 

соответствующих минимальных и 

максимальных значений по каждо-

му индикатору. Расчет индикаторов  

осуществляется следующим обра-

зом:

Формула расчета для индикаторов 

J1.1, J1.2, J1.3, J1.4, J3.3, J3.4, 

J3.6, J3.7, J3.8, J4.1, J4.2, J4.3, 

J4.4, J5.1, J5.2, J6.1, J6.2, J6.3, 

J6.4, J7.3:

Значение индикатора =

Х
фактическое значение

– Х
минимальное значение

Х
максимальное значение– 

Х
минимальное значение

Формула расчета для индикаторов 

J2.1, J2.2, J2.3, J2.4, J2.5, J2.6, 

J2.7, J2.8, J3.1, J3.2, J3.4, J3.5, 

J7.1, J7.2:

Значение индикатора = 1 -
Х

фактическое значение
– Х

минимальное значение

Х
максимальное значение

–
 
Х

минимальное значение

Шаг 2. Определение веса домена и индикаторов:

Домен Код Индикаторы 
Вес 

инди-
ка-тора

Вес 
домена

J1 – ОБРАЗО-
ВАНИЕ

J1.1

Доля выпускников школ, поступивших в вузы 

и колледжи от общего количества выпускни-

ков (%)

0,3

0,12

J1.2
Доля выделенных средств на образование от 

общего объема местного бюджета (%)
0,3
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Домен Код Индикаторы 
Вес 

инди-
ка-тора

Вес 
домена

J1 – ОБРАЗО-
ВАНИЕ

J1.3

Доля охвата молодежи типичного возраста 

(14-24 лет) техническим и профессиональным 

образованием (%)

0,3

0,12

J1.4
Уровень удовлетворенности молодежи каче-

ством образования (%)
0,3

J2 –
ЗДОРОВЬЕ 

И БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) 0,3

0,24

J2.2
Уровень абортов среди несовершеннолетних 

от 15 до 18 лет (%)
0,3

J2.3

Доля молодежи, состоящей на учете в органи-

зациях здравоохранения как наркозависимые 

от общего количества молодежи (%)

0,3

J2.4

Доля заболеваемости психическими и по-

веденческими расстройствами населения в 

возрасте 14-28 лет включительно от общего 

количества молодежи соответствующего воз-

раста

0,3

J2.5

Доля заболеваемости алкоголизмом насе-

ления в возрасте 14-28 лет включительно от 

общего количества молодежи соответствую-

щего возраста

0,3

J2.6

Доля совершенных суицидов и попыток су-

ицида среди молодежи 14-28 лет от общего 

количества молодежи соответствующего воз-

раста

0,3

J2.7

Доля молодежи призывного возраста, при-

знанной негодной для службы в Вооруженных 

силах РК по состоянию здоровья от общего 

количества призывников

0,3

J2.8
Доля молодежи, отмечающая ухудшение здо-

ровья (%)
0,3

J3 – 
ЗАНЯТОСТЬ 
И ВОЗМОЖ-

НОСТИ

J3.1
Уровень молодежной безработицы (15-28 лет) 

(%) 
0,3

0,27J3.2

Доля NEET в общем числе молодежи в воз-

расте 15-28 лет (NEET – англ. Not in Education, 

Employment or Training) (%)

0,3

J3.3
Доля занятой молодежи от общего количе-

ства занятого населения (%) 0,3

Продолжение таблицы
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Домен Код Индикаторы 
Вес 

инди-
ка-тора

Вес 
домена

J3 – 
ЗАНЯТОСТЬ 
И ВОЗМОЖ-

НОСТИ

J3.4
Доля самостоятельно занятой молодежи от 

общего количества рабочей силы 15-28 лет 
0,3

0,27

J3.5
Уровень внешней миграции среди молодежи 

от 14-28 лет (%)
0,3

J3.6

Доля молодежи, улучшившей свои жилищные 

условия от общего количества населения, 

улучшивших жилищные условия в рамках мер 

государственной поддержки (%)

0,3

J3.7
Доля индивидуальных предпринимателей до 

29 лет от общего количества молодежи
0,3

J3.8
Уровень молодежи, уверенной в стабильности 

рынка труда (%)
0,3

J3.9

Уровень информированности молодежи о 

мерах государственной поддержки в области 

молодежной политики (%)

0,3

J4 – ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЕ 
УЧАСТИЕ 

J4.1

Доля молодых депутатов, избранных в мест-

ные представительные органы от общего ко-

личества депутатов, избранных в местные 

представительные органы (%)

0,3

0,12

J4.2

Доля представленности молодежных органи-

заций в составах советов по делам молодежи 

при акиматах, от общего количества членов 

советов (%)

0,3

J4.3

Доля выделенных средств на реализацию го-

сударственной молодежной политики от об-

щего объема местного бюджета (%)

0,3

J4.4

Уровень удовлетворенности населения в воз-

расте от 14 до 29 лет реализацией государ-

ственной молодежной политикой (%)

0,3

J5 – ГРАЖ-
ДАНСКОЕ 
УЧАСТИЕ 

J5.1

Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность (волон-

терство, участие в деятельности комитетов по 

делам молодежи и др.) (%)

0,3

0,9J5.2

Доля молодежных организаций, получивших 

финансирование от общего количества моло-

дежных организаций (гос.соц.заказ, гранто-

вое финансирование и др.)

0,3

J5.3

Доля молодежи, утверждающей, что занима-

ются волонтерской деятельностью на посто-

янной основе (более одного раза в месяц) (%)

0,3

Продолжение таблицы
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Домен Код Индикаторы 
Вес 

инди-
ка-тора

Вес 
домена

J6 – ДОСУГ 
И ДОСТУП 
К ИНФРА-

СТРУКТУРЕ

J6.1

Количество молодежных ресурсных центров 

на 100 000 молодых людей в возрасте от 14 

до 29 лет

0,3

0,12

J6.2

Доля школьников 14-18 лет, охваченных до-

полнительным образованием от общего коли-

чества молодежи соответствующего возраста 

(%)

0,3

J6.3

Охват молодежи от 14 до 29 лет занимающей-

ся физической культурой и спортом в Дет-

ско-юношеских спортивных школах, школах 

высшего спортивного мастерства, школах-ин-

тернатах-колледжах олимпийского резерва, 

центрах подготовки к олимпиаде, центрах 

подготовки олимпийского резерва, клубах 

физической подготовки детей и подростков, 

клубах для детей и подростков (%)

0,3

J6.4
Доля удовлетворенности молодежи каче-

ством обеспечения досуга (%)
0,3

J7 – БЕЗО-
ПАСНОСТЬ 

J7.1

Доля молодежи 14-28 лет, ставшей потерпев-

шими (по правонарушениям) от общего коли-

чества потерпевших / от общего количества 

молодежи (%)

0,3

0,9

J7.2

Доля правонарушений, совершенных молоде-

жью 14-28 лет от общего количества право-

нарушений / от общего количества молодежи 

(%)

0,3

J7.3
Доля молодежи, утверждающей, что чувству-

ет себя в безопасности (%)
0,3

Шаг 2.

Значение веса индикатора = i * j

где i – вес отдельного индикатора,

J – фактическое значение отдельного индикатора.

Шаг 4.

Значение веса домена = i * (y1 + y2 + y3 + y4 + др.)

где i – вес отдельного домена,

y – фактическое значение веса индикатора.

Продолжение таблицы
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Шаг 5. 

Общий уровень развития молодежи рассчитывается через складывание 

значений весов всех доменов и результат отнимается от 1.

ИРМ = 1 - (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7)

где J – фактическое значение веса домена

По результатам расчета составляется рейтинг регионов.

Продолжение таблицы
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Приложение 

Перечень вопросов социологического  
исследования для определения 
индикаторов Индекса развития 
молодежи

№ Код Индикаторы Вопросы

1. J1.4

Уровень удов-

летворенно-

сти молодежи 

качеством 

образова-

ния (%)

1. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале насколько 
Вы удовлетворены качеством полученного или получаемого 
образования, где «1» – Совершенно не удовлетворен(-а), 
«5» – полностью удовлетворен(-а)? (ОДИН ответ по каждой 

строке)

№ Образование Оценочная 
шкала

З/о

1. Общее среднее образование 1---2---3---4---5 (99)

2. Техническое и 

профессиональное 

образование

1---2---3---4---5 (99)

3. Высшее образование 1---2---3---4---5 (99)

4. Послевузовское образование 1---2---3---4---5 (99)

2. J2.8

Доля 

молодежи, 

отмечающая 

ухудшение 

здоровья (%)

2. Как изменилось состояние Вашего здоровья за 
последний год? (ОДИН ответ) 

1. Улучшилось

2. Скорее улучшилось

3. Не изменилось

4. Скорее ухудшилось

5. Ухудшилось

(99) Затрудняюсь ответить
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№ Код Индикаторы Вопросы

3. J3.7

Уровень моло-

дежи, уверен-

ной в стабиль-

ности рынка 

труда (%)

3. Как Вы считаете, испытывает ли молодежь 
Вашего города / села трудности с поиском работы и 
трудоустройством? (ОДИН ответ)  

1. Да, молодежь постоянно сталкивается с проблемами 

трудоустройства 

2. Молодые люди испытывают трудности с трудоустройством 

по специальности. Работу, не требующую специальных 

профессиональных навыков найти не составляет труда

3. У молодых людей моего города / села нет проблем с 

трудоустройством

4. Другое (напишите) _________________________________

5. Я учусь, не ищу работу и нет опыта поиска работы, 

трудоустройства 

(99) Затрудняюсь ответить

4. В случае, если Вы окажетесь без работы, как быстро, по 
Вашему мнению, Вы сможете найти подходящую для вас 
работу? (ОДИН ответ) 

1. Я найду работу по специальности в самые короткие сроки

2. Поиск работы вызовет определенные сложности, но в 

течение трех месяцев я найду работу

3. Найти новую работу – это большая проблема для молодого 

человека, в лучшем случае работу найду в течение полугода

4. Другое (напишите) _________________________________

5. Я учусь, не ищу работу и нет опыта поиска работы, 

трудоустройства

(99) Затрудняюсь ответить

Продолжение таблицы
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№ Код Индикаторы Вопросы

4. J3.8

Уровень ин-

формирован-

ности моло-

дежи о мерах 

государствен-

ной поддерж-

ки в области 

молодежной 

политики (%)

5. О каких государственных программах и проектах по 
поддержке молодежи Вы слышали, знаете или являлись 
участником? (ОДИН ответ по каждой строке)

№ Государственные 
программы, моло-
дежные проекты

Что-то 
слышал 

(-а)

Хорошо 
знаю, 
но не 

участво-
вал(-а)

Знаю, 
участво-
вал(-а)

Ничего не 
знаю, не 

слы-
шал(-а)

1. «Молодежная 

практика»

1 2 3 4

2. «С дипломом – в 

село!»

1 2 3 4

3. «Жасыл Ел» 1 2 3 4

4. Единая программа 

поддержки и 

развития бизнеса 

«Дорожная карта 

бизнеса 2020»

1 2 3 4

5. Программа раз-

вития продуктив-

ной занятости и 

массового пред-

принимательства на 

2017-2021 годы

1 2 3 4

6. Программа 

жилищного 

строительства 

«Нұрлы жер»

1 2 3 4

7. Международная 

стипендия 

«Болашак»

1 2 3 4

8. Государственная 

молодежная премия 

«Дарын»

1 2 3 4

9. Серпін-2050 1 2 3 4

10. Бесплатное 

техническое и 

профессиональное 

образование для 

всех

1 2 3 4

11. Проект развития 

молодежного 

корпуса

1 2 3 4

12. Молодежный 

кадровый резерв

1 2 3 4

Продолжение таблицы
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№ Код Индикаторы Вопросы

5. J4.4

Уровень удов-

летворенно-

сти населения 

в возрасте от 

14 до 29 лет 

реализацией 

государствен-

ной молодеж-

ной политикой 

(%)

6. Скажите, пожалуйста, Вы удовлетворены тем, как 
реализуется государственная молодежная политика в 
Казахстане? (ОДИН ответ) 

1. Полностью удовлетворен(-а)

2. Скорее удовлетворен(-а)

3. Скорее НЕ удовлетворен(-а)

4. НЕ удовлетворен(-а)

5. Другое (напишите) ________________________

6. Ничего не знаю о государственной молодежной политике

(99) Затрудняюсь ответить

6. J5.2

Доля молоде-

жи, утвержда-

ющей, что 

занимаются 

волонтерской 

деятель-

ностью на 

постоянной 

основе (более 

одного раза в 

месяц) (%)

7. Занимаетесь ли Вы волонтерской деятельностью, если 
да, то, как часто? (ОДИН ответ) 

1. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в год

2. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в месяц

3. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в неделю

4. Я НЕ занимаюсь волонтерской работой

5. Другое (напишите) _______________________

(99) Затрудняюсь ответить

7. J6.4

Доля удовлет-

воренности 

молодежи 

качеством 

обеспечения 

досуга (%)

8. Удовлетворены ли Вы качеством и работой досуговых 
учреждений (домов, дворцов школьников и молодежи, школ 
искусств, дворцов спорта, ДЮСШ, спортивных центров 
и др.), которые находятся в Вашем городе / селе? (ОДИН 
ответ)

1. Полностью удовлетворен(-а)

2. Скорее удовлетворен(-а)

3. Скорее не удовлетворен(-а)

4. Полностью не удовлетворен(-а)

5. Другое (напишите) ______________________

6. Я не посещаю досуговые учреждения

7. В нашем населенном пункте нет досуговых учреждений 

(99) Затрудняюсь ответить

Продолжение таблицы
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№ Код Индикаторы Вопросы

8. J7.3

Доля молоде-

жи, утвержда-

ющей, что 

чувствует 

себя в безо-

пасности (%)

9. Уверены ли Вы в своей личной безопасности? (ОДИН 
ответ)

1. Да, уверен

2. Скорее уверен

3. Скорее НЕ уверен

4. Нет, не уверен

(99) Затрудняюсь ответить

Продолжение таблицы
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