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1. HRD дегеніміз не?

Білім

Адамдарға бағытталған, 
құзыреттілікті жан жақты 

дамыту

Оқыту

Тапсырмаларды орындауға 
бағытталған, құзыреттілікті

арттыру

Даму
Ұйымға бағытталған, өзгеретін 

тәсіл және құндылықтар

Жұмыс орнында 
оқыту

Ұжымдық оқыту

Өзін-өзі дамыту



2. Мемлекеттік лауазымды тұлғаларға арналған 
HRD жүйесі



2-1. Мемлекеттік лауазымды тұлғаларға HRD негізгі 
мақсаттары

Осы Заңның мақсаты танылған мемлекеттік 
лауазымды тұлғаларға, кәсіби тәжірибесі мен 
болашаққа бағдарланған мүмкіндіктеріне ие 
мемлекеттік шенеуніктердің бүкіл халықтың
қызметшісі ретіндегі әлеуетін дамыту болып 
табылады.

- 1-бап (Мақсат), Мемлекеттік Лауазымды 
Тұлғалардың Əлеуетін Дамыту Туралы 
Заң



2-2.HRD енгізудің мемлекеттік ресми жүйесі

Атқарушы орган
Заң

шығарушы 
орган

Сот органы 
(Конституциял
ық сотты қоса

алғанда)

Ұлттық
сайлау

комитеті

Мемлекет Жергілікті
Білім беру 

органдарының
лауазымды тұлғалары Ұлттық

Ассамблея
ны 

даярлау 
институты

Сот ғылыми-
зерттеу және 
оқу институты

Сайлау 
комиссияла

рының 
қызметкерл

ерін 
даярлау 

институы
MPM

Мемлекеттік 
лауазымды 
тұлғалардың
әлеуетін 
дамыту 

туралы заң

Ішкі істер 
және

қоғамдық
қауіпсіздік 
министрлігі

Жергілікті 
мемлекеттік 
қызметкерле

рді оқыту 
жəне білім 

беру туралы 
заң

Білім 
министрлігі

Білім беру 
органдарын

ың
лауазымды 
тұлғаларын 

даярлау
қағидалары

NHI LOGODI
Білім беру саласындағы 
біліктілікті арттырудың

ұлттық институты

- Заң
шығаруыш

лар
- Ұлттық

Ассамблея 
лауазымды 
тұлғалары

- JСудьялар
- Зерттеуші
судьялар

- NEC 
лауазымды
тұлғалары
- Саяси 
партия,
сайлау 

штабының
мүшелері

Орталық әкімшілік 
ұйымдар

Жергілікті муниципалдық
мекемелер

Білім басқармасы

Сот 
қызметкерлері

н даярлау 
институты

34 оқу орны
(28 iәуелсіз ұйым, 6 

департамент)
15 оқу орны 15 оқу орны

- Сот 
қызметкерлері

- Құқық
қорғау

органдарыны
ң

қызметкерлері



2-3. Тиісті Заңнама

7

Актілер Президент Жарлықтары
Мемлекеттік лауазымды  тұлғалардың 

актілері
§ Ресурстарды дамыту міндеттері мен 

жауапкершілігі

Мемлекеттік лауазымды тұлғаларды  
тағайындау туралы жарлық

§ Адам ресурстарын басқару саласындағы 
оқыту нəтижелерін көрсету

Мемлекеттік лауазымды тұлғалардың 
əлеуетін дамыту туралы актілер

§ Əлеуетт дамытуды қадағалау жөніндегі 
орталық мекеме, адам ресурстарын 
дамытудың Ұлттық институты жəне 
мамандандырылған оқу орындары

§ Əлеуетті дамытудың жылдық жоспары

§ Тапсырыс бойынша оқыту, жұмыс орнында 
оқыту, оқу орындарының жұмыс істеуі

Мемлекеттік лауазымды тұлғаларды 
тағайындау туралы Жарлық ты 

орындау

§ Санаттарға бөлу жəне əлеуетті дамыту 
əдістері

§ Оқу аяқталғаннан кейін оқуға үміткерлерді 
іріктеу жəне тағайындауларды басқару

§ Оқу санаттарының қызмет бойынша 
жоғарылаудың көрінісі (Үздіксіз оқыту)

§ Өз қызметкерлерінің əлеуетін арттыру 
дамыту үшін топ басшысының жауапкершілігі 

§ Оқу орындарында оқыту
§ Жұмыс орнында оқыту
§ Тапсырыс бойынша ішкі/ халықаралық оқыту



2-4. HRD мемлекеттік лауазымдық жіктелуі 
түрі

※ Сілтеме: мемлекеттік қызметкерлердің əлеуетін дамыту туралы заң жəне оны қолдану жарлық 

Түрі Мазмұны Мақсаты Ұйымдастыру

Негізгі дайындық

Мемлекеттік қызметтің
құндылықтары, 
көшбасшылық қасиеттері
және мемлекеттік
қызметшілер үшін қажетті
құзыреттілік

Жаңадан 
тағайындалған

Жақында 
жоғарылтылған

- NHI
- БАсқа оқу орындары

Кәсіби дайындық
Қызметтік міндеттерін 
орындау үшін қажетті арнайы 
дағадылар мен білім

Қазіргі
лауазымды 
тұлғалар

- Орталық әкімшілік ұйымдар
(жұмыс орнында оқыту)
- Басқа оқу орын-тапсырыс 
бойынша
- Ішкі/ халықаралық оқыту

Басқа оқыту Ұлттық әкімшілік философия, 
Ұлттық күн  тәртібі

Қазіргі
лауазымды
тұлғалар

Қазіргі лауазымды тұлғалар

Өзін-өзі дамыту

Болашақыт болжау және 
шығармашылық/ 
сараптамалық білім үшін 
ерікті оқыту және зерттеу

Қазіргі
лауазымды
тұлғалар

- Жеке лауазымды тұлғаны өз 
бетінше оқыту



2-5. Сыныптар мен мансаптық цикл 
бойынша оқыту жүйесі

G6-9 G5 G4 Бөлім директоры SCS

Сынып 
бойынша 

оқыту

Жаңадан 
тағайында
лған G7-9
мүшелерін
е арналған 

негізгі
дайындық

Тұрақты 
оқыту

Жаңадан
тағайында
лған G5 

мүшелері
не 

арналған 
оқыту

(17 апта)

Жаңадан
өкізілген
G5 оқыту

Тұрақты
оқыту

Тұрақты 
оқыту

Бөлімше 
директор

ы
лауазымы

на 
үміткерле

рге 
арналған 
бағдарла

ма

Бөлім
директо
рының
жаңа

бағдарла
масы

SCS-ке 
үміткерл

ерге
арналған 
бағдала

ма

Жаңадан 
тағайындалға

н бас 
директорлар
ға арналған 

курс

3-6 апта Жылына
100 сағ 6 апта Жылына 

100 сағ
Жылына 
100 сағ 3 күн 4 күн 4 күн 4 күн

Ішкі / 
халықаралық
комиссиялық

оқыту

ㆍҰзақ мерзімді халықаралық оқыту
(университеттер,шетелдік үкіметтік ұйымдар, халықаралық ұйымдар, 6-24 ай) 

ㆍҚысқа мерзімді халықаралық оқыту ( жеке оқыту, командалық оқыту, 6 айдан аз)

ㆍІшкі оқыту (бакалавриат/ магистратура бағдарламасы, шет тілі), тапсырысты бағдарламалар 

ㆍБөлімше директорларына/ бас директорларға арналған ішкі тренинг 
- NHI, Koрея Ұлттық дипломатиялық академиясы, Корея Ұлттық қорғаныс университеті, Седжон институты, Корея 

инстиуты 

Өзін-өзі дамытуды оқыту: өзін-өзі дамыту жоспарын құру/ бөлім бастығының кері байланысы және тәлімгерлігі

E-оқыту/мобильді оқыту (NHI және басқа оқу орындары)

Үздіксіз оқыту: G4 және одан төмен. Жоғарылату үшін 80-100 сағаттық өзін-өзі оқыту міндетті.
Зерттеу топтары: i) саясатты зерттеу үшін ерікті зерттеу тобын құру, ii) оның операциялық шығындарын жыл сайынғы бағалаудан кейін 
қолдауға болады

Зейнеткерлерге арналған оқыту: мансапты өзгерту жоспары, болашақты жоспарлау  курсы  (мемлекеттік қызметшілердің зейнетақы 
қызметінде және басқа институттарда)



2-6. Өзін-өзі дамыту үшін үздіксіз оқыту
1. Мақсаты
- Білімге негізделген жəне өмір бойы білім алатын қоғамның өсіп келе жатқан 
талаптарын қанағаттандыру
- Мемлекеттік қызметтің барлық ұйымдарын ешқашан оқуды тоқтатпайтын 
ұйымдарға айналдыру арқылы үкіметтің бəсекеге қабілеттілігін арттыру

2. Жалпы шолу
- Əрбір мемлекеттік қызметші жылына 100 сағат оқудан өтуі тиіс жəне оны
аяқтаудың нəтижесі жоғарылатуда көрсетілуі тиіс ( егер мұндай талап
орындалмаса, оның жоғарылатуға құқығы жоқ).
- Оқыту тəсілдері: оқу орнында ұжымдық оқыту, дипломдық бағдарлама,
зерттеу тобының қызметі, электрондық оқыту, жеке зерттеу, оқу қызметі жəне
семинар, саясат өтетін жерге бару жəне т.б.

* Əр министрлік өз қажеттіліктеріне қарай қажетті курстардың түрін анықтайды.

3. Күтілетін пайда
- Мемлекеттік лауазымды тұлғалардың өз міндеттерін орындау кезінде
олардың жалпы құзыреттілігін, шығармашылық көзқарасын жəне
сараптамалық білімін арттыру



2-7. Жалпы үкіметтік электрондық оқыту платформасы

※ 1000-нан астам мазмұн, оның ішінде мемлекеттік шенеуніктердің 
көшбасшылығы мен міндеттеріне арналған электронды негіздер, экономика, 
гуманитарлық ғылымдар, жеке сектордағы шет тілдері бойынша жоғары 
сапалы контент, таңдалған лекциялық бейнелер (Gov-MOOC)

E-learning платформасы: қолмен ұсталатын құрылғы 
арқылы өмірді өзгертетін оқу тəжірибесі

90 мемлекеттік 
ұйымның 
(орталық/жергілікті 
əкімшілік мекемелер, 
оқу орындары) 110 оқу 
операциялық 
тобы/бөлімдері ортақ



1. Мемлекеттік қызметшілер саяси зерттеулер мен басқа да салалар бойынша зерттеу
топтарын өз еркімен құра алады, олардың қызметін бағалау мен бағалаудан кейін
топтарға ақшалай қолдау көрсетуге болады.

2. Қолдау элементтері
- Пайдалану құны: мақсатты зерттеу топтары олардың жылдық жұмыс нəтижесін

бағалағаннан кейін таңдалады.
- Үздік тəжірибелерді белгілеу: Айқас бағалау арқылы үздік тəжірибелер таңдалып

алынады жəне ақшалай сыйақылармен өтеледі.
3. Жұмыс ағымы

⇒Министрліктер арасындағы ынтымақтастық пен саяси ынтымақтастықты жеңілдету мақсатында,
басқа ұлттық зерттеулерге сыртқы сарапшылардың қатысуын ынталандыру
институттарды құру, көп министрліктен тұратын зерттеу топтарын əзірлеу жəне онлайн режимінде
белсендіру, электрондық оқыту платформасы арқылы қауымдастық клубтары.

2-8. Оқу ұйымына арналған зерттеу топтары

① MPM қолдау 
көрсететін 
жоспарларды 
хабарлайды

② Əрбір 
министрлік қолдау 
көрсетуге жəне 
озық тəжірибе 
жағдайларына 
өтінім береді.

③ MPM мақсатты 
алушыларды жəне 
ең жақсы 
тəжірибелерді 
таңдайды.

④ MPM 
марапатталғанд
арды 
жариялайды
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2-9. Халықаралық оқыту (қысқа мерзімді/ұзақ мерзімді)

Халықаралық ұзақ мерзімді оқыту 
Мақсаты: озық білім алу арқылы ұлттық өсу əлеуетін арттыру, жүйелер мен тəжірибелер.
ㆍҰзақтығы: 1~2 жыл
ㆍТүрі: Магистратура бағдарламасы, шетелдегі жеке мекемелерде жұмыс тəжірибесі
ㆍӨлшемі: жылына шамамен 350
ㆍТалап: Ресми ағылшын тілі (немесе басқа шет тілі) тест балы (TOEFL, TOEIC) + еңбек

өнімділігінің үлесі

Халықаралық қысқа мерзімді оқыту  
ㆍМақсаты: шешудегі жақсы тəжірибелерді салыстыруға мүмкіндік беру əр министрліктің

шешімін күткен мəселелері
ㆍҰзақтығы: 6 айдан кем емес
ㆍ Түрі: халықаралық ұйымдар, үкімет арқылы бару/тапсырылған оқыту ұйымдар, оқу

орындары жəне жеке компаниялар
ㆍӨлшемі: жылына шамамен 300
ㆍТалап: Əр министрлік ұсынған тапсырманың сəйкестігін тексеру



3. HRD инновациялары



HRD жүйесінде жұмыс орнында өздігінен басқарылатын оқытуға парадигманың ауысуы

3-1. Соңғы HRD ортасы

Демографиялық өзгерістер және цифрлық трансформация

· Цифрлық құзіреттілікті қалыптастыру бойынша оқыту және цифрлық негізде оқытуды жеңілдету 
қажет.
· Менеджерлердің көшбасшылық дағдылары мен құзыреттілігін одан әрі күшейту қажет.

· Millennials және Gen Z жұмыс орнында ұрпақ алшақтығына тап болады.
· Шаршау мен күйзеліс барлық жерде.

TrainTrain Train Train

To learn in the flow of work

• Жұмыс үрдісін оқыту

• Микро оқыту

• Аралас оқыту (оқу саяхаты)

• Оқу тәжірибесі платформасы (LXP)



Ұлттық интеллектуалды ашық HRD
платформасы

!"#$%&'(#
)&"*
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3-2. Қоғамдық ресми HRD платформасы

ㆍҚазіргі уақытта 3 жылдық жобаның 3-ші кезеңінде (2020-2022 ж

!"#$%"&'(#()&'*+,&-.%*/(&012345674$"&8*%("9(&4:,(+4*&;<)'$=&=>+$=<"&1??#$%"&'(#()&'*+,4(@&A*8=*,#*+("&*@/*+,&.A("&"$;=<&,$;<==$B<&$B<"C

DA<;&)$E)>"4<&=$+$=,&-.%*/(&F*8*&1;,&)$E)>"<"&-$/$,A<#$+4<&G$%4$#$",A<#$+B$&=(8*#*%&=$"</=<+,&$+;<#<&-$@$&'3E"*/&).)8("4(8=*+("&
'*+,
F>)</;$&'$B<==$#B$"&1;<=,&-.%*/(&H+=.+#(&8:/(G=(8&'(#()&'*+,&8IE4*+("&'$%#$"</=<+,&-:"*&.#8*"&4*+*8=*+4(&=$#4$,&)*"&JK&"*9(E("4*&-*8*&8,+$L3M"<&
>/<",

+#,-'.-/*#01$0#/
234-5

ИИ негізіндегі жетекшілік ету, 
жұмысқа бағытталған өздігінен 

білім алу

6 7%"#458#/9#81$$#"8#5
6 :3;3/&01$*<1"#'/=<-5/
>&8#'1/;-'*/;323'.-?-

6 :@(1?/A35/&0*21/#>1'#$*
6 )3;$3*"-/(#,(@5B/0#'#A#41(/
$-,-(

6 C3.(35$$3".35B/<3;$3*"-/
23'3;$3'

7?1/;3,235/
9#?$#A

6 75"#45B/5#0$1/*#01$$#81/
9#4"#51?

6 :3;3/?3;$&'21D/0#$1?*151D/
#'$*1

6 ED93;/A35/&0*21/9-'-;$-'*
6 FF 53.-,-523.-/>3$3;<-"-;/3$*
6 !#42#"#5*<18#/9#81$$#"8#5/
?-"$3(3/23'3;$3'-

!"#$"%"&&'%(
)*+#"&%",

Оңай қол жеткізу, PR мүмкіндіктері, кіріс 
алу

Деректерге негізделген саясат,
Топтық тәрбие,

Шығындарды азайту

DNO
'I#()

Қатысушылардың оқу үлгерімін 
талдау, жеке коучинг

F$#G<
P*"*4-*+

F*8*
'3E"*/
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!"#$%&$'(")*+)"'
,-.$/

7?1/;3,235/9#?$#A

Ауыр жұмыс жүктемелері,
Күнделікті оқиғаға толы өмір

Шектеулі
мағына

Оқу жұмыстан алыс

Жұмысшылардың нақты оқу процесі

Еңбек пен оқуды біріктіру

!"#$"%&'()"#*)'+*,'-./-01)1'.1)*#.,

Үкіметтен тыс 
әртүрлі
материалдарға қол 
жеткізу

Микро оқыту 
мазмұнын өндіру, 
жүктеп салу, тіркеу 
және ортақ
пайдалану

P$E)>"4<&G$%4$#$",A<&Q&
-$/$,A<

Сыртқы өздігінен оқу 
материалдарын тауып, 
бөлісіңіз = Оқыту

Бір жыл ішінде 3 
миллионнан астам
жаңа мазмұнды 
анықтаңыз және 
қосылыңыз

!"#$%&

Халықаралық
институттардың мазмұны Ұйым ішінде бөлісу

Жеке оқуды да, мазмұнды бөлісуді де ынталандыратын жүйе

Микро оқыту
Жұмысқа қатысты 

материалдар

Жұмы
стан 
тыс

Жұмы
ста

Күнделікті Апта сайын
Тоқсан 
сайын Жыл сайын

Әдебиет,
Интернетте іздеу

Бейнеклип,
Кітап, SNS

Кері байланыс

Онлайн курс 
(жұмыс орнында)

Топтық оқу, 
семинар

орнында 
білім беру

Ұзақ
электрондық
оқыту курсы,

Макроэкономика, Тұрғын үй саясаты,

Апаттарды бақылау және қауіпсіздік, 

Қаржы саясаты, Ұйымдастырушылық

менеджмент, Цифрлықтрансформация, 

Қоғамдықденсаулықсақтау саясаты, 

Ғылым және технология және т.б.
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R$E(+9(&,$;<=;$&
4*%("

2()'34/541'
6.(#.7

Офлайн топтық оқыту

Нұсқаушылар мен мемлекеттік қызметкерлерді
шақырудағы қиындықтар

Instructor
Public 
OfficialEducation Institute

(Province)

Ковид-19 бойынша оқу 
тоқтатылды

Төмен шығынды 
ағындық сабақтар

Үздік нұсқаушылар мен мемлекеттік 
қызметкерлердің қатысуын арттыру

Нұсқаушы
(кеңсе, үй)

Мемлекеттік 
қызметкер
(кеңсе, үй)

- ДБ платформасы
- Білім беру 

бағдарламасын басқару
- Өндіріс құралдары

G-"-(/93'*23.-/A#'#2H.(#51D/I,.3'*-53/53.-,23".35/
<18152#'21/#,#4$*

Оқытудың операциялық
құны

Білім беруге қатысу 
мүмкіндігінің құны

Offline Real-time Online
Офлайн Нақты уақыт Онлайн

Қолданыстағы 
онлайн мазмұнды 
қайталау

Кейінге қалдыру
/білім беруді тоқтату

Топтық оқыту

Нақты уақыттағы 
онлайн білім 
беру

Білім беру 
операциясының құны 
14 миллион KRW

Оқу ақысы 2 
миллион KRW

мысалы 1 қысқа мерзімді оқу курсы (2 түн 
3 күн, 5 нұсқаушы, 35 тыңдаушы)

Оқу кезеңінде жұмыс 
істей алмау

Оқу кезеңінде жұмыс 
істей алу

Офлайн Нақты уақыт Онлайн
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!"#$%&$'(")*+)"'
,-.$/

2()'34/541'
6.(#.7

Бұқаралық
білім берудің
орташа деңгейі

Шектеулі электрондық
оқыту мазмұны

Жеке тұлғалар үшін теңшелген мазмұн ұсынысы Мазмұны 
бойынша жеке ұсыныс

Үлкен
деректер

Оқытуға қатысты ИИ талдауы
Жеке тұлғаларға арналған 
арнайы жетекшілік ету

ИИ негізіндегі
автоматты 
таңбалау

ИИ негізіндегі
типтік емес 
деректерді

тану

S$%4$#$",A<#$+B$&
$+"$#B$"&->)</&81"=*"=(

S$%4$#$",A<#$+&.A("&=$+3T&
)$E)>"<"&.%+*",

U1G&=$@4$B$"&)$E)>"

Мазмұны бойынша жеке 
ұсыныс Оңтайландырылған іздеу



РАХМЕТ


