
 

 	
   

                       
«English Access Microscholarship Program» 

2 жылдық АҒЫЛШЫН ТІЛІН ТЕГІН ОҚЫТУ, 
ОҚЫТУ ƏДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ  

бағдарламасына қатысу 
КОНКУРСЫ АШЫҚ ДЕП ЖАРИЯЛАНАДЫ 

 
   Бұл бағдарлама АҚШ Мемлекеттік департаментінің демеушілігімен жəне «Zeraina» 
Қоғамдық қорымен серіктестікте жүзеге асырылып, 16-21 жас аралығындағы қабілетті 
студенттерге ағылшын тілін, АҚШ мəдениеті мен құндылықтарын екі жылға дейін тегін 
үйренуге жəне ағылшын тілін оқыту əдісін үйренуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
бағдарлама тұлғаның дамуы мен көшбасшылық қабілеттеріне баса назар аударады. Бұл 
бағдарлама қатысушыларды АҚШ-қа жібермейді, бірақ əртүрлі халықаралық жобаларға 
қатысу үшін ағылшын тілін жоғарылатуға үлкен мүмкіндік береді. Тренинг аяқталғаннан 
кейін американдық «English Access Microscolarship Program» бағдарламасын аяқтағандығы 
туралы сертификат жəне USG Бағдарлама түлектерінің мəртебесі (АҚШ Мемлекеттік 
департаментінің демеушілігімен бағдарламаның түлегі) беріледі. Қабылдау конкурстық 
негізде жүзеге асырылады. Тренинг оффлайн жəне онлайн форматта ұйымдастырылады. 
 

 
        Үміткерлерге қойылатын талаптар: 
   • Өтінім берген кезде сіздің жасыңыз 16-дан кем емес жəне 21-ден аспауы керек; 
   • Ағылшын тілі оқытушыларын даярлау факультетінің студенті болуыңыз қажет; 
   • Сіз тиісті құжаттарды тапсыру арқылы отбасының əлеуметтік осал мəртебесін    
     дəлелдеуіңіз керек; 
   • Сіздің ағылшын тілін білу деңгейіңіз Еуропалық CEFR шкаласының стандарттарына      
     сəйкес Elementary деңгейінен төмен немесе жоғары болмауы керек; 
   • Оқу үлгерімі, кəсіби жəне тұлғалық дамуға деген ұмтылысыңыз жоғары болуы тиіс. 

 
 

Өтініштерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жыл 19 шілдеден бастап 2021 жыл  
6 қыркүйекке дейін.  

 
 
        Іріктеу кезеңдері: 

1. Өтініш беру жəне қажетті құжаттарды ұсыну. Бірінші кезеңде үміткерлер жоғарыда    
    көрсетілген талаптарға сəйкес таңдалады. 
2. Ағылшын тілін білу деңгейіне тест тапсыру. 
3. «Зерайна» қоғамдық қорының өкілдерімен жəне АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігінің   

       өкілдерімен сұхбат (сұхбаттың уақыты, күні мен орны кейінірек хабарланады). 
   4. Бағдарлама екі жыл бойы оқитын 24 қатысушыны таңдайды. 
 
Бағдарлама үйлестірушісі берілген ақпаратты тексеру үшін сіздің үйіңізге келуге құқылы. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«English Access Microscholarship»  
бағдарламасына өтініш беру туралы  

нұсқаулық 
 

 
1. Өтініш нысанын басып шығарыңыз жəне толтырыңыз (1-қосымша). 
2. «Мен Access-ке неге қатысқым келеді? Осы білімді өмірімде қалай 

қолданамын?» тақырыбында мотивациялық эссе жазыңыз. (2-қосымша). 
3. Барлық қажетті құжаттарды дайындаңыз: 
• туу туралы куəліктің немесе жеке куəліктің көшірмесі; 
• өткен оқу жылындағы бағалары көрсетілген транскрипт / есеп картасы; 
• отбасы құрамы туралы анықтама; 
• барлық жұмыс істейтін отбасы мүшелерінің зейнетақы қорынан үзінді 

көшірмелері; 
• отбасының əлеуметтік мəртебесін растайтын қосымша анықтамалар 

(көп балалы отбасы туралы анықтама, АƏК алу туралы анықтама, 
жұмыссыздық немесе мүгедектік, зейнетақы (жағдайға байланысты), 
қорғаншылық жəне т.б.). 

• 3 * 4 өлшемді 2 фотосурет; 
• түйіндеме - жетістіктер тізімі, сертификаттар жəне т.б. 

 
4. 1-3 қадамдардың дайындалған құжаттарын сканерлеңіз. 
5. https://forms.gle/nXusMiuYw2fTU6Sa9 сілтемесі бойынша өтіп, форманы 

толтырғаннан кейін сканерленген құжаттарды тіркеңіз. 
6. Құттықтаймыз, өтінішіңіз жіберілді! 

 
Егер жауап иə болса, бағдарлама үйлестірушісі сізбен байланысады. 
 
      Сауалнама жəне бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, жоба 
үйлестірушісіне хабарласыңыз: Милана Альсабекова, жұмыс телефоны  
+7 702 763 2713, электрондық пошта: jourlana.m@gmail.com . 
 
      Толығымен ұсынылмаған өтінімдер қарастырылмайды. 
 
      Өтініш пен қажетті құжаттарды 2021 жылдың 6 қыркүйекке кешкі сағат  
18: 00-ге дейін жіберуіңізді сұраймыз. 

 
  
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Қосымша 1  
 

«English Access Microscholarship Program» 
бағдарламасына қатысу үшін 

ӨТІНІШІ 
 

Барлық қосымшалар құпия түрде сақталады жəне тек осы бағдарлама үшін қолданылады. 
 
 Сұрақ Үміткердің жауабы 

Жеке ақпарат 
1 Үміткердің Т.А.Ə.  

 

2 Туған күні   

3 Оқу орны  
 

 Қабылдау жылы  

4 Факультет, мамандық  
 

5 Оқу курсы  

6 Телефон нөмірі  

 Мекен-жайы (көше, үй)  

7 Электрондық пошта (егер бар 
болса) 

 

8 Əлеуметтік медиа жазбаңызға 
сілтеме (міндетті емес) 

 

Үміткердің отбасы туралы ақпараты 
9 Анасының толық аты-жөні  

 

10 Анасының жұмыс орны, қызметі, 
айлық табысы 

 

11 Анасының байланыс телефоны 
(жұмыс, ұялы телефон) 

 

12 Əкесінің толық аты-жөні  
 

13 Əкесінің жұмыс орны, қызметі, 
айлық табысы 

 

14 Əкесінің байланыс телефоны 
(жұмыс, ұялы телефон) 

 

15 Отбасындағы кəмелетке 
толмаған балалар саны 

 

16 Отбасындағы жұмыссыз 
ересектер саны 

 



 

Қосымша ақпарат 
17 Ағылшын тілі немесе ағылшын 

тілін оқыған жылдар саны 
 
 
 

18 Сіз бұрын ағылшын курстарына 
қатысқансыз ба? Егер қатысқан 
болсаңыз, онда қай жерде жəне 
қанша уақыт қатыстыңыз. 

 
 
 
 
 

19 Сіз қосымша топтарға, 
клубтарға, курстарға жəне т. б. 
қатысасыз ба? 
Егер қатыссаңыз, қайда жəне 
қандай кесте бойынша 
қатысатыныңызды көрсетіңіз 
(күні мен уақыты) 

 
 
 
 
 

 
Егер əкесі немесе шешесі жоқ болса, туыстары немесе қамқоршылары туралы 
ақпаратты толтырыңыз: 
 
Қатынас деңгейі  

Толық аты  
 

Жұмыс орны жəне лауазымы  
 

Қамқоршының байланыс телефоны 
(жұмыс, ұялы) 

 

 
Осы мəлімдемеге қол қоя отырып, мен ұсынған ақпараттың нақты жəне толық екендігін 
растаймын. 
 
Өтініш берушінің қолы: _______________________________    Күні: ____ / ____ / _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
   
 
 
 
 
 

Қосымша 2 
 

Мотивациялық эссе 
 
Мотивациялық эссе - ұсынылған тақырып бойынша өз ойларын еркін түрде ұсынатын құжат. 
Презентацияның еркін формасы шығармашылық қабілеттерін, стандартты емес ойлау 
икемділігін, жазбаша қарым-қатынас дағдыларын жəне тиімді өзін-өзі таныстыруды толық 
көрсетуге мүмкіндік береді 
 
200-ден 300 сөзге дейін еркін форматта орыс немесе қазақ тілінде эссе жазыңыз: 
 «Мен неге Access бағдарламаға қатысқым келеді?  
Осы білімді өмірімде қалай қолданамын?» 
 
Құжатқа қойылатын талаптар: Office Word, Times New Roman, қаріп 12, файл атауында 
«эссе, сіздің аты-жөніңіз» көрсетіледі. 

 


