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Исх. № 32 от «01» ақпан 2021 ж.  
Білім бөлімі басшылары мен  

жоғарғы оқу орындарының басшыларына  

 

 

«ТМД-дағы техникалық білім беруді дамыту бойынша халықаралық қор» қоғамдық 

қоры (бұдан әрі - «МФПТО» ҚҚ) Дүниежүзілік банктің бағалау қызметінен білім беру 

қызметтерін ұсынушы ретінде өтті және Нұр-Сұлтан қ. Атамекен Кәсіпкерлер 

палатасының техникалық және қызмет көрсету мамандықтары бойынша кәсіптік даярлау, 

қайта даярлау, біліктілікті арттыру және біліктілік тағайындау бойынша оқу 

орталықтарының Реестріне енгізілді.  

«МФПТО» ҚҚ жоғарғы білім беру жүйесінің инженерлік-педагогикалық 

қызметкерлеріне «Білім берудегі менеджмент» қосымша кәсіптік бағдарламасы 

(біліктілікті арттыру) бойынша оқудан өтуді ұсынады – 72 сағат (бұдан әрі Бағдарлама, 

Қосымша 1). Бағдарлама мұғалімдердің кәсіби құзіреттіліктерін арттыруға және оңтайлы 

басқару шешімдерін қабылдау үшін тиімді ойлау дағдыларын үйретуге бағытталған. 

Бағдарлама бойынша оқыту құны - 25000 теңге. Оқу қашықтан өтеді (пандемияға 

байланысты). Бағдарламада Дүниежүзілік Банк пен ЮНЕСКО Жобаларының 

сарапшылары мен ұлттық сарапшылар қатысатын бірнеше вебинарлар қарастырылған. 

Оқыту аяқталғаннан кейін қатысушыларға біліктілікті арттыру курсын тәмамдағандығы 

туралы сертификат беріледі. 

Бағдарламаға қатысу үшін толтырылған өтінішті (Қосымша 2) түбіртекпен бірге 

mfptoedu@mail.ru электрондық поштасына жіберу керек. 

Мақсатты жарналар келесі деректемелерді пайдалана отырып банк немесе пошта 

арқылы қолма-қол ақшасыз аударым арқылы төленеді: 

СБЕРБАНК г.Нур-Султан 

БИК: SABRKZKA 

БИН: 160640002316 

Номер счета получателя 

ИИК KZ19914012203KZ004MK 

Наименования получателя: 

ОФ «Международный фонд  

по продвижению технического 

образования в СНГ» 
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа к-сі, 17 үй, 13 кеңсе 

Төлемақының бағыты: Біліктілікті арттыру бойынша мақсатты жарна. 

Телефондар: 8-7172-57-69-80,  8-777-406 33 96,  8-775-835 10 61. 

 

Управляющий директор                                                                  Д. Байболова  



Қосымша 1 

 

 

Біліктілікті арттыру курсының білім беру бағдарламасы 

ИПР ТжКБ «Білім берудегі менеджмент» - 72 сағат 

 

«Білім берудегі менеджмент» біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламасы 

(бұдан әрі - Бағдарлама) техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі инженерлік-

педагогикалық қызметкерлерді даярлаудың ретін қарастырады. 

Бағдарлама мұғалімдердің кәсіби және басқарушылық құзыреттіліктерін арттыру бойынша 

кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға, сондай-ақ тиімді ойлау мен оңтайлы шешім қабылдау 

дағдыларын үйретуге бағытталған. 

 

Модуль 1. Заманауи білім беруді дамытудың нормативтік және психологиялық-

педагогикалық аспектілері (4 сағат) 

 

Модуль 2. Білім берудегі стратегиялық жоспарлау негіздері. Білім берудегі мемлекеттік 

жоспарлау жүйесінің нормативтік аспектілері (60 сағат) 

 

2.1. Қазақстанның мемлекеттік жоспарлау жүйесі (жоспарлау деңгейлері, мақсат қоюды дамыту 

құралдары, проблеманы анықтау, логикалық шектеулер) 

2.2 Жобаларды басқару негіздері (жобаның өмірлік циклі, жауапкершілік матрицасы, жоба 

сапасын басқару, стейкхолдерлерді анықтау, тәуекелдерді басқару, мәселелерді шешу, 

мониторинг және бақылау, жобаны аяқтау) 

2.3 Әлемдік трендтер контекстінде Қазақстанның білімі 

2.4 Халықаралық салыстырмалы зерттеулер (Programme for International Student Assessment (PISA - 

15 жастағы оқушылардың білім жетістіктерін бағалауды халықаралық зерттеу), The 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC - Ересектердің 

құзыреттерін бағалаудың халықаралық бағдарламасы), Teaching and Learning International Survey 

(TALIS - Оқыту мен білім беру жүйелерін халықаралық зерттеу). 

 

2.5 Қазақстандағы білім беру жүйесін қаржыландыру (мемлекеттік және жергілікті 

бюджеттер, жан басына қаржыландыру) 

 

Модуль 3. Мұғалімдердің IT құзыреттілігін дамыту (4 сағат)  

 

Модуль 4. Вариативті (4 сағат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководителям 

Управления образования 

Руководителям  высшим учебным 

заведениям 

 

 

Общественный фонд «Международный фонд по продвижению технического 

образования в СНГ»  (далее - ОФ «МФПТО), который прошел Оценку Всемирного банка, 

как поставщик услуг обучения и включен в Реестр учебных центров по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации и присвоению квалификации по 

профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда в Палате 

Предпринимателей Атамекен г. Нур-Султан.  

ОФ «МФПТО» предлагает инженерно-педагогическим работникам системы 

высшего образования пройти обучение по дополнительнойпрофессиональной программе 

(повышение квалификации)«Менеджмент в образовании» - 72 часа (далее Программа, 

Приложение1). Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов и обучение навыкам эффективного мышления для принятия 

оптимальных  управленческих решений. 

Стоимость обучения по программе  составляет 25 000 тенге, Обучение будет 

проходить дистанционно (в связи с пандемией). Программа предусматривает проведение 

серии вебинаров с приглашением национальных экспертов и экспертов Проектов 

Всемирного Банка и ЮНЕСКО. По окончании обучения выдается сертификат о 

прохождении курса повышения квалификации.  

Для участия в данной программе, необходимо отправить на электронный адрес      

mfptoedu@mail.ruзаполненную заявку (Приложение 2) вместе с квитанцией. 

Целевые взносы оплачиваются: безналичным расчетом через банк или почтовое отделение 

по следующим реквизитам: 

СБЕРБАНК г.Астана 

БИК: SABRKZKA 

БИН: 160640002316 

Номер счета получателя 

ИИК KZ19914012203KZ004MK 

Наименования получателя: 

ОФ «Международный фонд  

по продвижению технического 

образования в СНГ» 

Адрес: г. Астана, ул.Сарыарка, д.17, офис 13 

Назначение платежа: Целевой взнос за Повышение квалификации. 

Телефоны: 8-7172-57-69-80,  8-777-406 33 96,  8-775-835 10 61. 
 

 

 

Управляющий директор                                                                                Д. Байболова  
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Приложение 1 

 

Образовательная программа курса повышения квалификации ППС вузов 

«Менеджмент в образовании» - 72 часа 

 

Образовательная программа курсов повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» (далее - Программа) регламентирует обучение ППС системы высшего 

образования.  

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по совершенствованию профессиональных и управленческих компетенций, а 

также обучение навыкам эффективного мышления и принятия оптимальных решений. 

Модуль 1. Психолого-педагогические и нормативные аспекты развития 

современного образования (4 часа) 

Модуль 2. Основы стратегического планирования в образовании. Нормативные 

аспекты системы государственного планирования в образовании (60 часов) 

2.1. Система государственного планирования Казахстана (уровни планирования, 

инструменты разработки целеполагания, определения проблем, логическая рамка) 

2.2 Основы проектного управления (жизненный цикл проекта, матрица 

ответственности, управление качеством проекта, определение стейкхолдеров, 

управление рисками, разрешение проблем, мониторинг и контроль, завершение проекта) 

2.3 Основы мониторинга и оценки проектов/программ 

2.4 Образование Казахстана в контексте глобальных трендов 
2.5 Международные сравнительные исследования The Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies (PIAАC - Международная программа по оценке 

компетенций взрослого населения), Teaching and Learning International Survey (TALIS - 

Международное исследование систем преподавания и обучения). 

2.6 Финансирование системы образования Казахстана (государственный и местный 

бюджеты, подушевое финансирование) 
Модуль 3.  

Развитие IT-компетентности педагогов (4 часа) 

Модуль 4. Вариативный (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


