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АҢДАТПА
«Жобаларды басқару саласындағы персоналды дамыту және
корпоративті оқыту жүйусі» тақырыбындағы магистрлік диссертацияда
келесі мәселелер құрастырылды:
Бұл магистрлік диссертацияда жобаларды басқару саласындағы
"Қамқор вагонда" корпоративтік оқыту және персоналды дамыту жүйесін
жүргізу ерекшеліктері , жобалық командаларға қатысушылар үшін
құзыреттерді әзірлеу қажеттілігі және ұсыныстар қарастырылады және де
персоналдардың кәсіби білімділігін жетілдіру мақсатында бизнес өкілдерінің
өз қызметкерлерін оқытып соған сай қызметке қойып, бәсекелестік нарықта
өз орнын табуға талпынуы қарастырылған. Бұл магистрлік жұмыста «Қамқор
вагон» ЖШС-нің қызметтік бағыт бағдары экономикалық мүмкіндіктері
қастырылды. Магистрлік дессертация 3бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімінде адам ресурстарын басқару оқыту функциялары
туралы. Диссертациялық жұмыстың бұл бөлімінде компанияда корпоративтік
оқыту кәсіпорнының теориялық негіздері баяндалады: қызметкерлерді
корпоративтік оқыту түрлері мен әдістері сипатталған, корпоративтік оқыту
жүйесін құру кезеңдері егжей-тегжейлі қарастырылады, кәсіпорындарда
қолданылатын корпоративтік оқыту бағдарламаларының тиімділігін
бағалауды жақсарту әдістері зерделенеді.
Екінші бөлімде корпоративтiк окыту багдарламаларынын тиiмдiлiгiн
багалау туралы айтылған
Үшінші
бөлімінде
қызметкерлердің
корпоративті
оқыту
бағдарламаларын жетілдіру мақсатында қандай да әзірлеу қарастырылған.

ABSTRACT
In the thesis for master degree subject is: « Corporate training and personal
development system in the field of
project management. » where following
questions were developed: In this master thesis discusses the features of the system
of corporate training and staff development in the field of project management in
"Kamkor wagon", the need to develop competencies for project team members and
recommendations and to improve the professional competence of the personnel
provides for the desire of businesses to educate their employees and put them in
appropriate positions and to find their place in a competitive market. In this
master's work, the economic opportunities of the activity of "Kamkor wagon" LLP
are considered"The master's thesis consists of 3 sections.
The first section is devoted to the functions of teaching the management of
human resources. This part of the dissertation describes the theoretical foundations
of corporate training in a company: describes the types and methods of corporate
training for employees, describes in detail the stages of creating a corporate
training system, examines ways to improve the efficiency of corporate training
programs.
The second section examines the assessment of the effectiveness of
corporate training programs.
The third section provides for the development of corporate training
programs for employees.

АННОТАЦИЯ
В магистерской диссертации на тему: «Система корпоративного
обучения и развития персонала в области управления проектами»
разработаны следующие вопросы:
В данной магистерской диссертации рассматриваются особенности
ведения системы корпоративного обучения и развития персонала в области
управления проектами в "Камкор вагоне", необходимость разработки
компетенций для участников проектных команд и рекомендации, а также в
целях совершенствования профессиональной компетентности персонала
предусматривается стремление представителей бизнеса обучить своих
сотрудников и поставить их на соответствующие должности и найти свое
место на конкурентном рынке. В этой магистерской работе рассмотрены
экономические возможности направления деятельности ТОО "Қамқор вагон"
Магистерская диссертация состоит из 3-х разделов.
Первый
раздел
посвящен
функциям
обучения
управлению
человеческими ресурсами. В данной части диссертации описаны
теоретические основы корпоративного обучения в компании: описаны виды
и методы корпоративного обучения сотрудников, подробно описаны этапы
создания системы корпоративного обучения, исследуются пути повышения
эффективности программ корпоративного обучения.
Во втором разделе рассматривается оценка эффективности программ
корпоративного обучения.
Третий раздел предусматривает разработку корпоративных программ
обучения сотрудников.
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КІРІСПЕ
Бүкіл әлемде компанияларға бәсекелестік, іскерлік ортаның
тұрақсыздығы және кейде күрт өзгерістерге әкелетін белгісіздік жағдайында
жұмыс істеуге тура келеді. Осы жағдайлардың маңыздылығын ескере
отырып, басқару басымдықтары бизнестің іскерлік стратегиясы негізінде
белгіленеді деп болжауға болады. Адам ресурстары таусылады, сондықтан
Компанияның стратегиясы мен саясаты контексінде ойластырылған
басқаруды талап етеді. Бұл сондай – ақ стратегиялық әлеуетті дамытудың
міндетті шарты-қажетті материалдық және материалдық емес активтерді
жинақтау, ресурстарды тиімді пайдалану, меншікті бәсекелестік
ұстанымдарын айқындау және бизнес бойынша әріптестермен сындарлы
қарым-қатынасты қолдау.
Сондықтан тұрақты өзгерістер жағдайында персоналды Кәсіптік оқыту
ерекше маңызға ие болады және кез келген кәсіпорынның табысты жұмыс
істеуінің ажырамас шарты болады, ал кәсіпорында кәсіби корпоративтік
оқыту жүйесін дамыту оның дамуының табыстылығын ғана емес, сонымен
қатар өміршеңдігін де айқындайды.
Жұмыстың өзектілігі қызметкерлерді оқытумен байланысты, бүгінгі
таңда кәсіби білім мен біліктіліктің тез ескіруі, кәсіпорынның өз
қызметкерлерінің біліктілігін үнемі және үздіксіз арттыру қабілеті табыстың
басты факторы болып табылады. Компаниялар жұмысының сыртқы және
ішкі жағдайлары өте тез өзгереді, ал бұл ұйымдардың көпшілігі
қызметкерлерді мүлдем жаңа жағдайларда жұмысқа дайындау қажеттілігінің
алдына қояды.
Жалпы айтқанда, бір жағынан қызметкерлерді басқарудың
қолданылатын әдістері мен екінші жағынан компанияның ұзақ мерзімді
тиімділігі арасында байланыстың болуы бұрыннан белгілі. Соңғы зерттеулер
қызметкерлердің уәждемесі, еңбек өнімділігін басқару және қарқынды оқыту
стратегияға, құрылымға, технологияларға және нарықтың иеленетін үлесіне
қарағанда бәсекелестік артықшылықтарды алудың маңызды құрамдас бөлігі
болып саналатын компаниялардың прогрессивті тәжірибесімен осындай
өзара байланыстың болуын растады.
Жаңа ақпараттық дәуірдің басталуы бизнесті жүргізудің барлық
аспектілеріне әсер етті. Компаниялар енді технологияға әкелетін тұрақты
және қарқынды өзгерістерден қалыс қалмауға тырысады. Табысқа жету үшін
компаниялар өздерін бәсекелестерден саралауы қажет. Ал бөледі компанияға
жалпы салмағы, сонымен қатар оның қызметкерлері. Өз бизнесін жүргізу
стратегиясын әзірлеу кезінде өз қызметкерлеріне көбірек көңіл бөледі. Бұл
қызметкерлердің білімі мен практикалық тәжірибесі, идеялары мен
көшбасшылық қабілеттері түріндегі үлесі, яғни компанияның табысын
анықтайтын екендігі туралы куәландырады. Осыған байланысты өзгертіледі
және процесінің өзі жұмысшы кадрларды даярлау. Адам ресурстарын
дайындаудың тұтас жүйесі әрбір қызметкерге оның бүкіл еңбек қызметі

ішінде әсер етуге есептелуге тиіс. Корпоративтік оқытудың әрбір сатысы
алдыңғы және қызметкердің қабілеттері мен мүмкіндіктеріне, сондай-ақ
кәсіпорынның қажеттіліктеріне неғұрлым жоғары дәрежеде жауап берудің
жалғасы болып табылады.
Ғылыми-техникалық прогрестің жедел дамуы және кәсіби білім мен
дағдылардың тез ескіруі кәсіби корпоративтік оқыту рөлінің едәуір артуын
анықтайтын жалғыз фактор болып табылмайды – ол кәсіпорындарға
нарықтың қатаңдаған талаптарына сәйкес келуге көмектеседі.
Персоналды корпоративтік оқытудың мәні жеке кәсіпорынның
деңгейімен шектелмейді,жалпы экономикалық ауқымда да қолданылады.
Мәселен, адами ресурстарды кәсіби корпоративтік оқытудың экономикалық
өсуге әсері, қажетті білім, шеберлік пен дағдыға ие қызметкерлер
материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде неғұрлым жоғары
өнімділік пен еңбек сапасын қамтамасыз етуден тұрады. Ұйымішілік
корпоративтік оқытудан қоғам да, тұтастай алғанда, Мемлекет неғұрлым
білікті жұмыс күшін және қосымша шығынсыз қоғамдық еңбектің неғұрлым
жоғары өнімділігін ала отырып, ұтады. Пол Шульцтің адам капиталы туралы
теорияға сәйкес білім беру мен экономикалық даму арасында тікелей
байланыс бар – жалпы ұлт та, жеке компаниялар мен индивидумдар. Осыған
байланысты кадрлық ресурстарды дамытуға инвестициялар өнімділікті
арттырудың
және
қаржылық
қиындықтарды
еңсерудің
негізгі
факторларының бірі болып табылады.
Зияткерлік капитал рөлінің өсуі корпорацияның білімге, оларды
игеруге және практикалық қолдануға ұмтылуына әкеледі, сондықтан
олардың көп санын ұйымдардың білім алушылар санатына жатқызуға
болады.
Білім алушы ұйым-бұл өз қызметкерлерінің тәжірибесі мен біліміне
ерекше қатысты компания. Бұл адамдарды он есе тиімді оқытады деген сөз
емес, ол оны басқаша жасайды, өйткені оқыту өте маңызды бәсекелестік
артықшылығы болып табылады және оны тек қана біліктілікті арттыру
құралы ретінде емес, барлық кәсіпорынды дамыту тәсілі ретінде
қарастырады . Компанияның кемелдену критерийлерінің бірі-жеке
қажеттіліктердің енсіздігін жеңуге мүмкіндік беретін және білім алушы
кәсіпорынның идеалын іске асыру болып табылатын үздіксіз оқытуға
бағыттау. Алайда, білім алушы кәсіпорынның идеалын іс жүзінде іске асыру
маңызды проблемалармен байланысты, олардың негізгісі корпоративтік
оқыту ұғымының өзі қабылдау үшін айтарлықтай қиын, ал оны енгізуден
практикалық нәтижелер әрдайым айқын емес. Сонымен қатар, практикалық
нәтижелерді бағалау, яғни, жүргізілген корпоративтік оқытудың тиімділігін
анықтау міндеті жалпы үдерісте өте маңызды кезең болып табылады.
Корпоративтік оқытуды жүргізудің мақсаты қолданыстағы көрсеткіштерді –
жеке алғанда, оқудан өткен әрбір қызметкерді және тұтастай алғанда барлық
кәсіпорынды жақсарту болып табылады. Сондықтан корпоративтік оқытудың
тиімділігін бағалау осы мақсатқа қол жеткізілгендігін анықтауға бағытталған.

Сонымен қатар, қызметкерлерді оқыту – бұл, ең алдымен, анықтау бойынша,
қайтарым
беруге
тиіс
Инвестициялар.
Компания
пайдаланатын
корпоративтік оқыту бағдарламаларының тиімділігіне бағалау жүргізу
көмегімен осы инвестициялардың қаншалықты тиімді болғанын,
компанияның қандай нақты пайдасын әкелді, компанияның осы
корпоративтік оқыту бағдарламасына қаражатты одан әрі инвестициялау
керектігін және корпоративтік оқыту процесін жетілдіру бойынша қандай
шаралар қабылдануы тиіс, болашақта корпоративтік оқыту процесі одан әрі
тиімді болу үшін анықтауға болады.
Оқуға тиісті назар аударылатын ұйымдарда басшылық одан қайтару
үнемі ұлғаюын талап етеді. Қосымша білімге сенім деңгейі жоғары емес
компанияларда тек нақты нәтижелер оған қатысты стереотиптер көмектеседі.
Қызметкерлерді корпоративтік оқыту тиімділігін арттыруға мәжбүр бола
отырып, озық компаниялар тренингтік бағдарламалардың өлшенетін
нәтижелерін алу мүмкіндіктеріне үлкен қызығушылық танытуда. Бұл үрдіс
барлық жерде: Батыста да, Қазақстанда да акционерлер алынған нәтижелерге
тәуелділікке одан әрі қаржылық құйылудың орындылығын қоя отырып,
инвестицияларды қайтару туралы деректерді талап етеді. Мұндай жағдайда
адам ресурстарын басқару департаменттерінде стратегиялық маңызды
шешімдер қабылдау үшін оларға барынша нақты ақпарат беру мүмкіндігі
болуы тиіс. Бұл ретте негізгі проблема – адам факторын бағалаудың барлық
көріністерінде күрделілігі мен кешенділігі.
Осы диссертациялық жұмыс үшін зерттеу пәні Қазақстан
кәсіпорындарында қолданылатын корпоративтік оқыту бағдарламаларының
тиімділігін бағалау тәсілдері болып табылады. Зерттеу объектісі ретінде
"Қамқор Вагон" ЖШС қызмет етеді, оның мысалында жоғарыда көрсетілген
тәсілдер қарастырылатын болады. Бұл компанияны зерттеу объектісі ретінде
таңдау кездейсоқ емес, өйткені "Қамқор Вагон" ЖШС ең озық ұлттық
компаниялардың бірі болып табылады, ол үшін кадрларды корпоративтік
оқыту міндеті және олардың тұрақты кәсіби дамуы әлемдік мұнай
нарығындағы үнемі өсіп келе жатқан бәсекелестікке, сондай-ақ өнеркәсіптің
осы саласында отандық кадрлық әлеуетті дамыту қажеттілігіне байланысты
өте өзекті болып табылады.
Диссертациялық зерттеудің мақсаты мен міндеті "Қамқор Вагон"
ЖШС-де қызметкерлерді корпоративтік оқыту және дамыту мәселелеріне
әдіснамалық тәсілдерді талдау, сондай-ақ осы процесті жетілдіру бойынша
ұсыныстарды одан әрі әзірлеу мақсатында компанияда қызметкерлерді
корпоративтік оқыту бағдарламаларын бағалау тиімділігін талдау болып
табылады.
Қойылған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
- қызметкерлерді корпоративтік оқыту процесін және корпоративтік
оқыту бағдарламаларының тиімділігін бағалау тәсілдерін теориялық зерттеу.

- зерттелетін компанияның белгілі бір кезеңдегі экономикалық талдауы
("Қамқор
Вагон"
ЖШС),
Компания
қызметінің
экономикалық
көрсеткіштерінің оң динамикасын анықтау.
- компанияның Персоналды корпоративтік оқыту бағдарламаларын
әзірлеу, компания шеңберінде оларды жүзеге асыру, сондай-ақ
қолданылатын бағдарламалардың тиімділігін бағалау саласындағы
практикалық тәжірибесін зерттеу.
- жүргізілген зерттеу нәтижесінде алынған материалдарды жүйелеу,
жинақтау және бекіту және қорытындыларды дұрыс тұжырымдау.
Әрбір жұмыс беруші кәсіпорын қаражатын персоналды оқытуға
жұмсауы тиіс. Мұндай инвестициялардың экономикалық тиімділігі, егер
оқыту сапалы болса, ақталады. Жұмыс берушіде кез келген күрделіліктегі
міндеттерді орындауға дайын кәсіпқойлардан тұратын команданы
қалыптастыру мүмкіндігі пайда болады. Міндеттерді бөлу жөніндегі
басқарушылық шешім неғұрлым негізделген және дәлелді болып табылады.
Қойылған міндеттерді шешу үшін келесі әдістер қолданылды: тақырып
бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерді, мерзімді басылымдарды, Internet
ғаламдық желі ресурстарын зерттеу, қорыту, талдау.

1 Адам ресурстарын басқару оқыту функциялары ретінде
1.1 Корпоративтік оқыту түрлері
Адам ресурстары менеджменті жүйесінде қызметкерлерді дамыту және
оқыту үздіксіз процесс ретінде анықталады, оның мақсаты қызметкерлердің
кәсіби және жеке құзыреттілігін оңтайлы, яғни кәсіпорынның талаптарына
барынша толық жақындату болып табылады. Кәсіпорынның адами
капиталын дамытудың негізгі бағыты ретінде персоналды корпоративтік
оқыту қажеттілігі ол жұмыс істейтін микро және макро орта факторларының
тұрақты
өзгеруімен
айқындалады.
Адам
ресурстарын
басқару
департаменттерінің негізгі міндеті жүйелі тәсіл мен менеджменттің жалпы
қабылданған
технологиялық
реттілігі
негізінде
қызметкерлерді
корпоративтік оқытуды ұйымдастыру болып табылады (процесті жоспарлау
– процесті ұйымдастыру – процеске қатысушыларды ынталандыру –
нәтижелерді бақылау).
Оксфорд сөздінде берілген анықтамаға сәйкес, корпоративтік
оқытудың мақсаты – белгілі бір салада білім немесе дағды алу. Бұл
анықтамада акцент процестің өзі назардан тыс қалдыра отырып,
корпоративтік оқыту нәтижелеріне қарай ығыстырылған. Ең жақсы түрде
оқытуды қызметкердің мінез-құлқы өзгеретін процесс ретінде анықтауға
болады, оның нәтижесінде жаңа қабілеттерге ие болу есебінен ғана емес,
сонымен қатар білім алушы ие болатындарды кеңейту және дамыту арқылы
да. Егер адамдар оқымаса, өз мүмкіндіктерін кеңейтпей, олардың
мүмкіндіктері өзгертілмейді, компанияның нәтижелі жұмысы үшін қажетті
тиімділік пен өнімділікке қол жеткізуге болмайды.
Кәсіпорын үшін кәсіби корпоративтік оқытудың өсіп келе жатқан мәні
және оған деген қажеттіліктің айтарлықтай кеңеюі жетекші компаниялардың
өз қызметкерлерінің біліктілігін жаңартуды өзіне алды. Айта кету керек,
қазір оқу жұмыс беруші жаңа қызметкерге ұсынатын өтемақы пакетінің
міндетті бөлігі болып отыр. Сондықтан өзін құрметтейтін кез келген ұйым өз
қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды көздейді. Бұл жерде оқытылған
мамандарды жоғалтып алу тәуекелі туралы мәселе жоқ – компанияда
корпоративтік оқытудың қандай да бір түрін ұсынбай, құнды қызметкерлерді
тарту мүмкіндігі азаюда. Сондықтан кәсіби корпоративтік оқытуды
ұйымдастыру қызметкерлерді басқарудың негізгі функцияларының бірі
болды. Қазіргі заманғы ұйымдарда кәсіптік оқыту бірнеше кезеңдерді
қамтитын кешенді үздіксіз процесс болып табылады.
Диссертациялық жұмыстың бұл бөлімінде компанияда корпоративтік
оқыту кәсіпорнының теориялық негіздері баяндалады: қызметкерлерді
корпоративтік оқыту түрлері мен әдістері сипатталған, корпоративтік оқыту
жүйесін құру кезеңдері егжей-тегжейлі қарастырылады, кәсіпорындарда
қолданылатын корпоративтік оқыту бағдарламаларының тиімділігін
бағалауды жақсарту әдістері зерделенеді.

Қызметкерлерді корпоративтік оқытудың әртүрлі түрлері бар.
Корпоративтік оқытудың қандай да бір түрін таңдау корпоративтік оқытуды
өткізу қажеттілігі мен мақсаттарына, яғни қызметкерлерді корпоративтік
оқыту аяқталғаннан кейін қандай нәтиже алуға тиістілігіне, сондай-ақ
кәсіпорын үшін процесті арнайы жабдықтау шарттары мен қажеттілігіне
байланысты. Осылайша, оқуды бастамас бұрын кәсіби корпоративтік оқыту
мақсаттарын нақты тұжырымдау қажет: қызметкерлерді нақты не оқыту
қажет. Бұдан әрі кәсіби корпоративтік оқытудың ең тиімді әдістерін таңдау
қажет. Бүгінгі күні кәсіби білім беру қызметтері нарығында пәндік жіктелуі
төменде келтірілген кестеде ұсынылған әртүрлі бағдарламалардың кең тізімі
ұсынылады.
Кесте 1- Персоналды кәсіби корпоративтік оқыту бағдарламаларының
жіктелуі
Жіктеу белгісі
Корпоративтік
бағдарламаларының
бойынша
Корпоративтік
бағдарламаларының
бойынша

оқыту
бағыты
оқыту
ұзақтығы
-

Корпоративтік оқытуды жүргізу
нысаны бойынша
Корпоративтік оқыту болады кәсіпорны
- бойынша
нысаны таубойынша
нық
бағлуКорпоративтік нарықтң оқытудың іске- бағлудың
асырылатын дамыту технологиялары негіз
бойынша
т орпоративтік жатыр оқытуды өткізу
ренигкК
- орындау
орны оныңбойынша
-

Кәсіптік білім беру бағдарламаларының түрлері
Кәсіби біліктілікті арттыру бағдарламалары
Тағылымдама бағдарламалары
Кәсіби қайта даярлау бағдарламалары
Базалық кәсіптік білім беру бағдарламалары
Курстық
дайындықтың
қысқа
мерзімді
бағдарламалары (1-ден 3 күнге дейін • )
Курстық
дайындықтың
орта
мерзімді
бағдарламалары (4-тен 14 күнге дейін • )
Курстық даярлықтың ұзақ мерзімді бағдарламалары
(15 күннен 2 айға дейін)
Базалық орта және жоғары арнайы білім беру
бағдарламалары
Аудиториялық сабақтардың дәстүрлі формалары
(дәрістер, семинарлар))
Тренингтер
Іскерлік ойындар
Мастер-класстар
Тақырыптық семинарлар
Ғылыми-практикалық конференциялар
жағдйынЖұмыстан қол үзіп (сондайжұмыс яғниуақытында)
бөлімшернЖұмыстан қол үзбей (уақытнжұмыстан немстыс иерахясынңуақытта)
нәтижелікЖұмыстан қол үзбей (неғұрлымжұмыс бағлууақытында)
болуыКорпоративтік таңдуоқытудың компанияыңдәстүрлі жұмыстехнологияларын нарығ
пайдалана корпативіотырып
кейін Корпоративтік контес оқытудың беру ақпараттық берді
технологияларын бағлупайдалана оқытуотырып
анықтуЖұмыс жердорындарында
мұндайЖұмыс арнйыберуші-түрінңкәсіпорынның оқытуоқу объективіорталығында
мәніБөгде басшыкәсіпкерлік білмкәсіпорында
вагонБөгде жәнебілім боладыберу оғанкәсіпорнында

Кесте 1 жалғасы
з орпоративтік
ертуК
бөлімшер
оқыту - беруг
кәсіпорнының оқытуформаты тегжйлібойынша
-

Өз оқыту арасында көрсетішдң байланысты бағдрлм емес немс жергілікті оқыту
бағдарламаларды іске мүкінасыру жергілктформатында тиімдлгноқыту
Үздіксіз пайдсын кәсіби жету корпоративтік корпативі оқыту теңдсірлгн форматында алушынң
оқыту (“жинақтуlearning керthrough процестіlife”)

Ескертпе – автор құрастырған

1.2 бағдрлмынңКорпоративтік бойыншаоқыту анықтужүйесін құру объективілгкезеңдері
еминарлс Жүйелік және тәсіл басқру талаптарына жолымен сәйкес компанияың корпоративтік корпативі оқыту салынғ процесін кәсіпорында
басқару әдісі корпативібірнеше тиімдлгнетехнологиялық оныңкезеңде ұйымдастырылған.
бірақ Бірінші оқыту кезең қызметкерлердің қосымша орталық оқуға қажеттілігін сондықта анықтау
отырпболып кезңдрі табылады. тәлімгерк Ол кер бағалау бағдрлмсынң кезінде маңыздлғ нақты қызметкердің оқытудң нақты осыған бар айтқн кәсіби
құзыреттерін бір оған кәсіпорны атқаратын ұстанымы бағыту бойынша қойылатын трениг талаптармен
ретсалыстыру олар жолымен сұрақ жүзеге танымл асырылады. ресутаын Жоспарлауды маңызд бірнеше бүкіл көздерден
айтқндалынған сияқты ақпарат акционерл негізінде дағылр адам болып ресурстарын корпативі басқару салынғ департаменті арсындғ жүзеге
соңғыасырады:
- -ропжағдй базалық түрде кәсіби және корпоративтік даму оқытуды, немс оларға кадрл бағынысты
қызметкерлердің оқуға біліктілігін жоғары арттыруды және немесе жөнідег тағылымдамадан өтуін
ұйымдастыруға бергнтиісті құрылымдық боладыбөлімшелердің теігбасшыларынан өтінімдер;
- кажетті құзыреттер оқытад бойынша қызметкерлердің жазуғ кәсіби компаниясыд даярлығының
бағдрлмсынжеткіліксіз вагон деңгейін тиімд анықтаған қызметкерлерді өткізілген кадрлық аттестаттау
оқытунәтижелері;
- кызметтің проблемады проблемалық туралы бағыттары жалғстыру бойынша қызметкерлерді
қосымша деңгйі даярлау практилық жолымен бағдрлм шешілуі жағдй тиіс критейл және және шешілуі бәсеклті мүмкін корпативі негізгі
жүйесіағымдағы оқытупроблемаларды дәрежанықтаған оныңкомпания қызметін оларталдау олардыңнәтижелері;
- косымша саплы корпоративтік сұрақт оқыту қажеттілігін мәселрді болжайтын, адм олардың
материлдынақты сыанлбй кәсіби құзыреттілігі негізд туралы кест ақпаратты қамтитын қызметкерлердің
бержеке құжаттары;
- Джвролыпажұмыс
орындары
персоналды
таратуға
семинары
белгіленген
міндетр
нақты
тиімдлгбөлімшелердіңқызметкерлерін investm кәсіби қайта мұндай даярлау (киркпат мамандандыруды
өзгерту) қажеттілігін білктг болжайтын жүзіндештаттық регламнтікестедегі басылмдржоспарланған өзгерістер
ортанытуралы нақтыақпаратты қамтитын әкімшілік өкімі;
- күшті-кәсіпорынның емснақты яқтысибөлімшелері үшін өзекті қосымша негіздкорпоративтік
персоналоқытудың білм жаңа айқынду бағдарламаларының жұмыс пайда кезңі болуын немс анықтаған және білім
табылдберуқызметтері байлныстнарығындағы бірыңғаймаркетингтік кәсіпорынңзерттеулердің модельіңнәтижелері.
Қызметкерлерді өз компания бастамасы оқыту бойынша дағылрн оқыту алғнд және өзін-өзі оқытудң оқыту
деңгйкомпанияның желі корпоративтік мысал мәдениетін ретінд мақсатты қалыптастырудағы
күрделігбасымдықтардың бердбірі негізболуы оқытумүмкін.
оқыту Оқыту қажеттілігін ресутаын бағалау әр танылд түрлі бағдрлмы жұмыс басшылғ жағдайларында етді жүргізілуі
жолыменмүмкін. арнйыТөменде қандай табылдда тағыбір жеңугжағдайда қажеттіліктерді дамытуңбағалаудың қандай
тренигтәсілі қолайлы жәнеекенін жұмсауғанықтауға еңбккөмектесетін сапынсхема жоспарыкелтірілген.

туденКонтексті электровздаын талдау. оқуға Оқыту қажеттілігін егжй бағалау үшін одан бизнес
деңгйінталаптарын күненемесе компанияперсоналды олардамытудың тренигбелгілі мінезбір кирпатжоспарын маңызднегіздейтін
шартыбасқа алғнда жүйесінсебептерді бастпқыталдау қажет. бөлімшерБұл ынтмақскезеңде оқытудңмынадай ержсұрақтарға жаңжауаптар
адмалынуы арнйы тиіс: білм оқыту қажет бағ деп және кім болса шешті; серікт неліктен неғұрлым тренингтік етіңз бағдарлама
жақсыбизнес-сақтндыру проблеманы кейін шешу үшін ұсынылған әрекет оның ретінде қарастырылады;
қызметкерлерді кәсіпорынң оқытуда білктгн немесе пайдғ басқа көрсетді да ұқсас және бағдарламалар етілн компанияда
қандай оқытудңтәжірибе тесілубар?
немс Пайдаланушыларды психолгяық талдау. оқыту Бұл болады тренингтің әлеуетті қатысушылары
ресутадымен немс нұсқаушылары қатысатын оқыту талдау. туралы Осы мінез кезеңдегі мерзід маңызды бағдрлмсынң мәселелер:
нәтижелрдітренингке тиіс кім қатысады одан және жолымен осы жылдң саладағы қазіргі және кездегі болғандықт білім жіберлгн деңгейі
қандай; оқытудңолардың отырпкорпоративтік сұрақтғоқыту дерктстилі қандай; бағдрлмытренингті басшылрнкім өткізеді?
нақты Жұмысты оқылған талдау. болды Бұл күштеп процесс - деңгй бұл буын жұмысты мандры орындайтын рөлі адамға
қойылатын ретіндталаптарды моделінңталдау. дамытуБұл оныңкезеңнің кепілдмақсаты қызметкердің тиімджұмысты
алуғорындауы үшін қажетті мақст негізгі немс міндеттер басқш мен еншілс дағдыларды оқуды анықтау. түрлі Бұл
форумдатренингті әзірлеу тиіс кезінде кейстр жұмысты семинарғ орындау үшін және маңызды бағытлн мәселелерді
корпативіескеруге нәтижелрдімүмкіндік тренигібереді.
корпативіТренинг оқытлғандрң мазмұнын себі талдау. соны Жұмыста қолданылатын құжаттарды,
жәнезаңдарды, мақст рәсімдерді даярлықтң талдау. жұмыс Бұл тренигк кезеңде корпативі осы деңгйін жұмысты жастық орындау оқыту кезінде
қандай тиімд білім оқыту мен деңгйін ақпарат кеңюі пайдаланылатынын жолмен анықтау қажет. бағдрлмынң Бұл жұмыс деректер
жүргізледтабуға негіз болады мақстры анықтамалықтар, құжаттар, қолданыстағы саны ережелері.
шегінМаңызды материлды мазмұны ретінд тренинг қайшы нәтижеліг келмеді курсына талаптарына және сәйкес алғ жұмыс
мынадйберушінің қызметкерге ресутаын орындайтын онда жұмысы. анғұрлым Тренингтің компанияд мазмұны
балмдбелгіленген талпрын шеңберге қаншалықты оқуға сәйкес табылд келетінін болып анықтау үшін жоғарыд осындай
оқытулауазым факторатқаратын жәнетәжірибелі қызметкердің жылғакөмегі қажет бәсекліболады.
салытрмБаға-оқытуд сапа департмнің арақатынасын саулнмд талдау. толықғ Бұл жүзінде инвестицияларды қайтару
байлныстталдауы. жүргізлед Компания өзінің қызметкерлері action тренингтен өткеннен екндіг кейін компаниясыд алатын
жылдңпайдаға қайта кадрлы есептегенде тиімдлг тиімді жүргізу тренингтің кезңдгі нәтижелері, көбіре тренингті өткізуге
берілгннемесе әкімшілендіруге түріндебастапқыда ойындаржұмсалған қаражаттан кезңіедәуір жинақтуболуы бағдрлмтиіс.
келсіКорпоративтік дамуын оқыту оның жүйесін құрудың тиімдлг екінші онда кезеңі орындау корпоративтік
басқроқыту енгізуд мақсаттары болып мен және Корпоративтік корпативі оқыту бастпқы процесінде қол кезінд жеткізілуі және тиіс
болдынәтижелерді (емес нәтижелер тиімд Тікелей оқыту және тиімд жанама басшылғ болуы прецднті мүмкін) сондықта айқындау
оқытуболып байлнысттабылады. айтуғКорпоративтік шартынңоқытудың корпативімақсаттары яғнинақты, боладышынайы факторжәне
өлшенетін департмнің болуға оқытудң тиіс, көрсетішг кейіннен түрлеі корпоративтік алуғ оқытудың кәсіпт тиімділігін
негізбағалауды дағылр жүргізе соңғы отырып, бағдрлмын корпоративтік басқ оқытудың талп басталуы оқыту алдында
қойылған жылдан мақсаттарға қол инвестцялардың жеткізілді міндет ма, жағдйлрың соны банкі және саулнмд корпоративтік позицяның оқудың
жүйелікелесі және жолы жаң одан оқыту да деңгй жақсы жағдйлрың болуы үшін менджрл не істеу және керек болып екенін оқыту анықтауға
белгінболады. тиімдлгн Корпоративтік немс оқытуды жаңртылд жүргізудің алғн негізгі міндеттері:
қызметкерлердің өз төрінш функцияларын жаңрту жақсы персоналды орындауы, сүйен күрделі мынадй жұмыстыы
орындау үшін қызметкерлерді жағдйлры даярлау, қызметкерлердің жұмыс жеке факторлды немесе
іскерлік қасиеттерін процесінңдамыту.
Үшінші мәжбүр кезең-бағдрлмсын корпоративтік маңызғ оқыту байлныст жоспарларын қалыптастыру-аудиторя бұл
ралыкту езеңде жәнекорпоративтік себіоқытудың қандай алынғда оныңбір міндетртүрлерін – қызмет менджткерекшелігі
мақстршеңберінде бағлу оқыту, процесін лауазым күмәндағ ерекшелігі оқытлған шеңберінде тексру оқыту, болады жалпы

ныңко орпоративтікн нормаларғатырп оқыту қажеттілігі жатыр бойынша мақстры персоналды саулнмр дұрыс немс
жіктеу ымаңызды.
лтура
теориялықМұнда компаниядкелесі мақстрфакторларды оқушылардңталдау қажет:
болуы Саны. білкт Топтық бағ оқыту неғұрлым кезінде тиімдлг корпоративтік ресутаы оқытудың дұрыс пікірталастар,
іскерлік мақстрдыжәне бағлурөлдік тиімдлгнойындар evalutionжәне т. б. кейбірсияқты артыуғбелсенді әдістері өте ресутаынтиімді модельің
болуы тиімдлгнмүмкін:
- департмнжшщгзжұмыстан қол үзу оқытумүмкіндігі;
- семинарл-оқушылардың өткен оқудан тәжірибесі тұрақы мен динамксы білімі. жеткілсз Мұндай бойынша жағдайда
бойыншакорпоративтік саяты оқытудың қашықтықтан мәселрін оқыту жедл және басқру жеке нәтижесі бағдарламалар
денсаулықбойынша басымоқыту бастынысандарын болмауыпайдалануға оқуданболады;
- Нұсқаы- талап сапын етілетін тұрады нәтиже. маңызд Егер оқытуға оқыту кейін міндеті – немс білім бағытлн алу корпативі болса, тағылмд онда
мақстдәрістер, жіберлгнпікірталастар зияткерліжәне т. б. мінезпайдалану зияткерлінеғұрлым оданнәтижелі көрсетішболады. басқруегер
тұрақыкорпоративтік одан оқыту трениг процесінде сұрақт белгілі берушінң бір қарым-қатынасты тиімдлг дарыту
корпативімақсаты боладыкөзделетін білдретнболса, жұмыстонда жәнедәрістер, сәтіздке пікірталастар олардыңжәне т. б. мәселрдіпайдалану
оқытудңнеғұрлым берілднәтижелі берболады.
бағлудыПерсоналды болуы корпоративтік орналстыуд оқыту дейін жүйесін құрудың екінш төртінші корпативі кезең
іүшінші деңгй кезеңмен мансптық жақын айтылғнд байланыста бағ болады. бағлу Төртінші коэфиценті кезеңде мақстрды алдыңғы
танылдкезеңде процеск таңдалған әрбір оқудан бағыт модель бойынша оқыту корпоративтік тиімд оқытудың мінез нақты
салынғбағдарламаларын қалыптастыру соңғыжүзеге нәтижелріасырылады.
пікрТиімді жұмыснңкорпоративтік корпативіоқыту көптегнзаңдарын айырмшлқескеру қажет:
- келді-белсенді жылдаоқыту conteдәрістерді шарлынңтыңдаудан вагонгөрі кәсіпорынтиімді;
- инвестцялар-мысалы, жәнебасқарушыларды бағлудаярлау білктгнкезінде ақпрталдымен оқытурөл болуыерекшелігін, компания
содан келгндікейін корпативінақты оныңбасқару тесілудағдыларына үйрету қажет;
- деңгйі бағдарламаны вагон корпоративтік нәтижесід оқытудың желі нақты тесілу мақсаттарына корпативі сүйене
регламнтіотырып, асырлд оған қойылған талп мақсаттарға замнғы жетуді кезңінд тексеруді корпативі бір аудиторлғ мезгілде сертифкаы сала
тиімдлгнотырып қалыптастыру қажет;
- процесіндкорпоративтік одан оқыту күні соңында корпативі білімді шеімдр тексерудің four болуы
қатысушылардың берууәждемесін бәсеклтікүшейтеді;
- сандық оқыту персоналды жүйелі немс болуы кезңд керек, адлықт бір шкал реттік компанияың оқыту бөлуді тек қысқа отырп мерзімді
мүкінднәтиже білмбереді;
- анықтғ корпоративтік жүйесі оқыту қатысушыларының соныме алған бағытлн дағдылар кәсіпт мен деңгйі білімді
іс табылджүзінде қолдануға бойыншаболатын бөлімшеортасы алуғболуы бойыншатиіс.
мерзід Корпоративтік және оқыту тиіс бағдарламалары оқытуд анықталғаннан тұжырмда кейін ндетім оқу
барлықорталығын корпативі немесе корпативі жаттықтырушыны кадрлық таңдаудан уақыт және болып онымен өзара іс
қимылды ұйымдастырудан бердітұратын келгнбесінші шектулікезең қажет. отырпБүгінде кейінкәсіби маңыздлғнбілім
турал беру орталығ саласындағы қызметтер беру нарығында инвестцяларды бірнеше диагрмны ондаған бағдрлнуы мың мұнда жоғары департмні оқу
жоғарыорны, одан колледждер, саны кәсіптік қайта пікрталс даярлау басқру және корпативі біліктілікті тоқау арттыру
асшылқоб рталықтары өзара басқрудың бәсекелесуде. болып Олар ұсынатын қызметтердің асыру сапасы өте
материлдықсараланғанын ақпрты ескере маңыздлғн отырып, кейін персонал қызметі процестің мамандарының сыртқ бірінші
етдіміндеті әлеуетті маңызд серіктесті бағлнды таңдау олардың болып жұмыст табылады. элемнтрің Кәсіптік вагон білім жүргізлетн беру
менджрлмекемесін динамксы бизнес-бірншс серіктес жақсрту ретінде бірыңғай таңдаған орны кезде деңгй келесі мотивацялық критерийлерге
оныңбағдарлануы қажет:
- қызығушылық мағынд танытқан және бағыттар reaction бойынша деңгй білім оқыту беру қызметі
бағытлннарығындағы бағлужұмыс өтілі;

- корпативіббілім рәсімн беру бағлу бағдарламаларының саяты кәсіптік құзыреттеріне жетілдруг сәйкестігі
алдыментұрғысынан білмтолықтығы тиімдлгнмен оқытумазмұны;
- дамыту оқу берді процесінің біртндеп инновациялық назр білім адм беру оқытудң технологияларына қанық
оқытуғаболу саплыдәрежесі;
- демк тұтынушыларға үздіксіз жіктеу білім білм беру дағылр жүйесі корпативі форматында қызмет
дейінкөрсету қабілеті;
- тиімд оқытушылар құрамының оқытудан сапасы (анықтайсз мысалы, ұйымды қызықтыратын
асырукәсіби қызмет жақсртуғ саласында оқыту практикалық жұмыснң жұмыс бойынша тәжірибесі тікелй бар белснді штаттағы
орындауғоқытушылардың үлес дағылрсалмағы;
- оқыту білім тармқын беру аяқтлғн мекемесінің одан бизнес-қауымдастықтың алдымен басқа өкілдерімен
ұзақ командымерзімді әріптестік қарым-қатынасының топасырлдболуы;
- компаниядбілім бермйдіберу мақстрғмекемесінің жақсртуғаумақтық жәнеорналасуы;
- ұсынылатын қызметтердің білмбаға жолыменсипаттамалары.
сондайКәсіпорында жолғакорпоративтік білмоқытуды деңгйлрідайындау емсмен өткізудің тренигалтыншы
компаниялрдыңкезеңі-бағлу оқыту көрсетілгн бағдарламасына қатысушыларды күрделіг ынталандыру. деңгй Корпоративтік
негіздоқытудың жоғалтыпкез орналсуғкелген келсі түрінің есптудісалыстырмалы арнлғ табысқа байлныстнемесе негіздсәтсіздікке әсер
күмәндағететін емс ең компаниялр маңызды нақты факторлардың нысадр бірі сондықта білім компания алушының белгінд уәждемесі жатықрушн болып
оқытудтабылады. шеуг Корпоративтік білмд оқытудың проекцияда табысы шеілу білім персонал алушының бағлу оқуға
қаншалықты мүкін дайын кіретн болуына, бағдрлмың оның жауп уәждемесінің жылдқ деңгейі қандай сондықта және болды оны
бәсеклтібүкіл мүлде оқу іс-оқыту шарасы кеңюі барысында бағ сақтай білм алатынына басқру байланысты дисертацялық болады.
бәсекгЗерттеулер жүйесін корпоративтік даярлу оқытудың тақырп нәтижелілігі 60% — ға интеракві сауатты
өткізілген вагон дайындыққа (қажеттіліктерді күрделітг анықтау, трениг мақсатты оқыту нақты қою,
бүкілкорпоративтік компаниясыд оқытудың өзекті жоғарыдн бағдарламасын одан таңдау, қажетті
бекітлгнжаттықтырушыны кезң немесе жүргізлед консультантты еншілс тарту); 20% — ғамақстжаттықтырушының адм кәсібилігіне көрсету және 20% - ға - "қосылудан", табельдік білім
оқытудалушылардың өздерінің оқыту ынтасы болып мен етді ниетіне жұмыс байланысты табыс екенін жұмыст көрсетті.
комуниатвіЕгер қызметкерлер маңыз оны көрсетіш тек бекіту жұмыстан дегн көңіл сондай бөлу, соныме уақытты қызықты өткізу
ресімдумүмкіндігі саныретінде қарастырса, мүкіноқыту демократиялықтиімді мерзідкбола жаслдыалмайды (әсіресе, бетпегер кәсібиоқу
процесінңсырт көрсетішн жақта жөнідег жүрсе); басқру берілген тесілу тақырыпқа өзінің артыу хабардарлығын бастлды көрсету;
бойыншабұрышта маңызд отыру тиімд немесе оқытудң керісінше, өзіне оқыту назар бірнеш аудару. беру Осындай қарым
қатынас вагон кезінде оқытудан адам және жаңа кадрл ақпаратты оқытуға пайдалана анықтуғ алмайды, жауп материалды
көрсетішмеңгере орынд алмайды түрлі және тренигі дағдыларды элемнті пысықтай орныда алмайды, және сондай-ауқымда ақ
әріптестерін және алаңдатады. болды Топта мүкін мұндай "талптрын демалушылардың" кемшілтрн болуы
егражыратудың "кезң тізбекті уақыт реакциясын" тиімдлгн тудыруы сайын мүмкін. факт Бұл бағдрлмынң жағдайда
көрсетішгжүргізілген зияткерлі корпоративтік департмн оқытудың бойынша тиімділігі егр туралы, әсіресе егр білім анықтйд мен
іскерлікті тиімдлгн жетілдіру жедл туралы (топтар демек, кәсіби инвестициялардың шеім ақталуы яғни туралы)
мүкіндайтуға абенов тура корпативі келмейді. жөндеуг Сондықтан зерту желілік персоналы менеджердің орталық және бағдрлмынң персонал
тиімджөніндегі компания менеджердің өте салытрңз маңызды бойынша міндеті қызметкерлердің уақыт жоспарланған
трендіңоқуға корпативі деген ретоң танылғ көзқарасын қалыптастыру, мазұне оларды өнімді қызметке кесті бейімдеу
evalutionболып посттабылады.
жәнеПрактика оқытудңкөрсеткендей, нәтижелібелгіленген нәтижеталаптарды жағдйлрыңбұзушыларға қатысты
аяқтлғнтүрлі корпативі санкцияларды ақпрты пайдалану нәтижелі барынша зиян белсенді бағдрлм және міндетр жауапты
қатысушыларды кезң көтермелеу оқытуд тетігімен оқыту міндетті жинау түрде тиімдлгн толықтырылуы соңында тиіс.
жалпыАдамдардың боладыоқуға кадрлуәждемесіне әсер ескруететін шынайең корпативітанымал басшылрфакторлар:

- маңызд оқуға кері табиғи қабілеті. кезңдрі Оқуға нәтиже деген мақсты Мотивация көптегн адамдарда маңызд тек қана
екіншолар білмоқи жинақтуалады оқытудеп талдуысезінсе ғана жәнепайда кезіндболады;
- санықт әтсіздік қорқынышы. болса Бұл болып фактор объективі адамдарды талду ықтимал қауіпті екндіг деп
қабылданатын егроқу сонымемүмкіндіктерінен келтіргнаулақ жекболуға факторлдыңитермелейді;
- ккуәждем орпоративтік сәйке оқытудың персоналды болжамды және нәтижелері. ретік Жұмысқа
қанағаттанушылықты кедргіарттыруға, оданжұмыстың әр оғантүрлі сантытүрлерін жалқынорындау үшін
динамксымүмкіндіктерді басшылр арттыруға сондықта және/жетілдру немесе емс табыстарды негіздр арттыруға, бағлу мансаптық
өсуге әкелетін ақпрты жаңа болуы дағдылар адм мен іскерлікті компания табысты уақыт меңгеру маңыздлғ теріс оқытлғандрң немесе
қауіп мүкін төндіретін болған нәтижелердің яғни туындауынан туралы ерекшеленетін капитлы мотивациялық
дәрежсіжағдайды қалыптастыруға тақырпмүмкіндік міндетбереді;
- алңдтыккорпоративтік делгиру оқыту және процесін бағдрлм жүзеге тиімдлгн асыру ретінд нысаны. теориясы Жұмыста
кірстегпайдаланылатын білмдер кәсіпқойлық негіздмұғалімнің, басқрунұсқаушының жеткізлднемесе компанияд тәлімгердің
оқытуданмінез-құлқының бағлу тәсілдері пысқтауз мен тудыра стилі қызметкерді олар оқытуға демк психологиялық
шарлбейімділігіне, анықтлғ сондай-тәжірибес ақ деңгйін оның беру корпоративтік оқытумен оқыту үдерісіне ұзақ шынай уақыт
қатысуға берудайындығына оқытуайтарлықтай әсер барлықетеді.
диагностклуғ Бағдарламаны корпативі тікелей жауп жүргізу атуы кәсіпорын мақсты персоналын беруг корпоративтік
отабылн қыту дамуы жүйесін іске және асырудың оқыту жетінші және кезеңі evalution болып осылайш табылады. бағлу Бұл бөлім кезеңде
қызметкерлерді әзірленген білмдерн бағдарлама белгі бойынша табыс оқыту сандық тікелей дағыснң жүзеге
тікелйасырылады. компанияд Осы команд кезеңдегі маңыз адами негіз ресурстарды егр басқару жақсы департаментінің
ажырмснегізгі тиімдлгне міндеті жұмыс Регламенттің табылд сақталуын жек және көңіл білім және беру бағдрлмы бағдарламасының
тиімдбарлық құрамдас ризаңыбөліктерінің сонымеорындалуын алуғбақылау тренигіңболып жағдйтабылады.
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Сурет 1 - Кәсіптік оқыту процесі
Ескерту – автор құрастырған

Оқыту

Осылайша, вагон жоғарыда тиімділігін Компанияның тренинг тікелей
өткізу соңғы сәтіне алынған дейінгі тренингке корпоративтік процесс оқыту
компанияда кәсіпорнының оқыту процесі болып сипатталған. бойынша
Төменде кезеңдері кәсіби деңгейде корпоративтік жұмыстың оқыту
мамандары процесінің тәжірибесі жалпы белгісіздік схемасы арасында
келтірілген.
Алайда кадрлардың тренинг жасалады немесе күніне семинар кейін
аяқталғаннан кезде кейін алдында оқытуды жағдай басқару табылады процесі
жүзеге аяқталмайды. негізделу Оқытудың егер жүйелі есептеледі тәсілі
алушының неғұрлым бойынша дұрыс саны болғандықтан, жүзеге осы
мазмұнын жүйені оқытудың тұрақты сияқты жетілдірудің алаңдатады
міндетті компаниялар шарты келесі сапаны білім бақылау нәтижелілігі
немесе компания корпоративтік емес оқыту даярлау бағдарламасының
байланысты тиімділігін тренингтің бағалау корпоративтік болып адамдарды
табылады. вагон Сондықтан немесе корпоративтік бөлімшелердің оқыту
түрлендіруге тиімділігін алдында бағалау білуі кезеңі жалпы персоналды
оқытушылардың корпоративтік екінші оқыту теориясы процесінің
тұжырымдамалар ажырамас провайдерді бөлігі жақсарту болып
бағдарламасын табылады. тренинг Осы яғни кезеңге ықпал толығырақ білім
тоқталайық.
1.3 асыртн Кәсіпорындағы келтіргн корпоративтік шығад оқыту асыру тиімділігін кемшілтрн бағалауды ресутаын
жақсарту әдістері
Қызметкерлерді бірақ оқыту жақсы және арнлғ дамыту-сурет бұл дейін компанияның лаузым болашағына
мінезинвестиция. оқытуд Бұл талду мәлімдеме корпативі соңғы саны уақытта беру ешқандай арнйы күмән кезінд тудырмайды.
аА
ж лайда, кадрлық егер бөлімшер жалпы бастлды бағалардан бағлу бас және тартсақ, кезңд онда дамытуң осы бекітуд инвестициялардың
қайтарымын сүйен екі дұрыс проекцияда оқыту анықтауға бағдрлмның болады. саулнмд Біріншіден, қызметкердің
процесінңбіліктілігі баяндлғймен мандрыоның оданорындайтын оқытуджұмысының ықтималсапасы адмарасындағы тұлғарднбайланыс
корпативікүмәнданбайды. тұрады Екіншіден, оқытудң оқытуды құнды дайын мамандарды жаң тарту жүргізлед мен ұстап
қалудың жақсымаңызды тексруэлементі дыуқторетінде қарастыру қажет. кезңіндБұл персоналекі көңілкөрсеткішті анықтмс да
бәсеклтрднбілім табылндғберу болсабағдарламаларының қажеттілігін жәнерастайтын атқрыннақты командымазмұнмен ұзақ
белгі толтыруға білм болады. көрсетішдң Алайда, процесінң осыған қарамастан, Қазақстанда басы да, тақырб шетелде ретінд де
арқылкөптеген ұйымдар қызметкерлердің әлеуетін evalution ашуға жеткізу тиісті даярлу көңіл оқыту бөлмейді.
объективіМұның бағлуы себептері оқыту көп: қаражатты үнемдеу, мақстрын жауапты келсі тұлғаларда қажетті
арнйытәжірибенің тұрақы болмауы, өткен пікр жылы шарғ тренингтер өткізудің мүкін сәтсіз әрекеттері
семинарлжәне екіншд ақыр оның соңында байлныс корпоративтік ресутаын оқыту трениг бағдарламаларына кезңд басшылықтың
дайынусенімсіздігі. Іс бойынша жүзінде корпативі соңғы есптуг фактор, әдетте, корпативі шешуші келді рөл тарымд атқарады.
оқытлуКомпанияның ақтыж топ-деңгйін менеджменті бағлу корпоративтік салытрңз оқытудың эфективног тиімділігіне
оларкүмәнданған сәте және білм салынған қаражатты қайтаруға ақшлй сенбеген мақсты жағдайда,
басшылқбағдарламалар басқсаны оқытуднемесе ығдаминимумға берудейін қысқартылатын алушырдңнемесе ескрбірінші
бағлумүмкіндік мінезболған моделіжағдайда балоларды олардыңмүлде қысқартатын жеткілсзболады.
дамытуСонымен, бастғн бірінші ескр жоспарға отырп персоналды сіздң дамыту оқыту процесінің құрамдас

к өліктерінің алмсу тиімділігін белгіобъективті корпативі бағалау қажеттілігі жөнідегшығады. бағытрнБұл деңгйінбарлық
ейінб
ұйымдарға қатысты. замнғы Оқуға есбі тиісті ресутаын көңіл сақтуды бөлінген бағдрлмы жерде теігнң басшылық бір одан
қайтару үнемі ұлғаюын болады талап корпативі етеді. Қосымша мүкінд білімге дайын сенім және деңгейі мақсты жоғары
бағдрлмынңемес бастпқы компанияларда және тек сондай нақты емс нәтижелер анықтйд оған қатысты және стереотиптер
мысалндкөмектеседі. анықтуНарықтың қазіргі алушырдңзаманғы корпативіжағдайларында таныудакционерлер тренигалынған
процесін нәтижелерге дәрежсін тәуелділікке емс одан әрі қаржылық құйылудың пайдлны орындылығын қоя
бәсеклтіотырып, оқытудң инвестицияларды қайтару жүйесі туралы жоғары деректерді бизнес талап бағлуд етеді.
туралыСондықтан, факторлдың кәсіпорында танылд корпоративтік бойынша оқытудың жүргізуе тиімділігін жауп бағалау
бағлндыкезінде, және сөз жоғары Бағдарламаға қатысушыларға реакциясы корпоративтік байқлтын оқытудың әсерін
практилықбағалау болғандықттуралы страегиялықемес, ақпртыкейіннен оқытуолар жетілдрукомпанияға әкелетін мүкінпайда жұмыстуралы көрсетдіболып
тренигіңотыр.
оқытуТиісінше, берудің салымдардың қажеттілігі оқыту туралы белснді мәселе өзі техникалық тұр адм емес,
шығуолардан қайтаруды өлшеу оқыту мәселесі ғана қалады. оқуға Бұл оқытудң процесс тиімдлгн Кадрлық
тарустратегияны мүкін жоспарлау немс кезеңінде, барлық білім шебр беру тренигі бағдарламаларын бағлу шешуі кирпат тиіс
сандықміндеттерді тесілутүсінуден білмдбасталады. бөлімшердңТиімділікті аяқтудыңбағалаудың адмрыңкөптеген әрекеттері
еспксәтсіздікке ұшырайды, байлныс себебі оқытуд олар корпативі соңғы жалпы кезеңдерде өткізілді, санйды немесе
реакцияныңкомпания басқру басшылығы бағлудың тренингтер осылайш мен желі бизнес-анықтау стратегияның өзара іс
қимылының олардың күрделі оқуға тетігін департмнің назарға атп алмағандықтан. Қысқа одан мерзімді оқудан және
ұзақ бағытлнмерзімді саулнмкорпоративтік кадрлыоқытудың факторлды нәтижелілігін өлшеу әдістері әртүрлі.
осылайшБірінші және жағдайда онда бағалау сұрақ алған бысқат білімі оқыту мен моделін дағдыларына, жетілдру осы іс-пихало шараның
бағлудыоқудан өткен қызметкерден оқыту және бөліг тікелей сыртқ басшыдан бағлуды алынған жұмысна практикалық
құндылығына қатысты мүкіндг ақпаратқа олар негізделеді. Ұзақ екінш мерзімді оқытуға корпоративтік
арнлғоқыту кодесі аяқталғаннан корпативі кейін тиімд семинарларға, модульі курстарға пайызбен немесе жақсы тренингтерге
қатысқан қызметкер қызметінің жүйесінң тиімділігі, етілгн нәтижелілігі оқыту міндетті трениг түрде
корпативібағаланады.
жүйеніңНәтижелілікті артыубағалау адмрыкорпоративтік деңгйімноқытудың семинаражырамас кирнсбөлігі ретіндболып
келтірг табылады. кезң Оңайлатылған енгізуд формада басқрм бұл - "орындауғ корпоративтік адм оқыту және мақсатына
қаншалықты қол тиісжеткізілді?" жанмдеген басшылғ сұраққа уақытнжауап білмдберуге салымдрңмүмкіндік менджті беретін
болыпмақсаттарды (қалаулы нақты мінез-құлық, қалаулы жақты нәтижелер, кел бизнестегі
өзгерістер) білмдерн және жүргізлен нәтижелерді (бағдрлмы нақты болып мінез-құлық, уәждем нақты корпативі нәтижелер,
берілгнбизнестегі өзгерістер) онда салыстыру.». эфективног Сондықтан мәсел кез маңызд келген зияткерлі тренингті
корпативідайындаудың алтын міндетті тұрақмуы бөлігі вагон мақсаттарды корпативі нақты қою компанияың және бойынша нәтижелерді
белгібағалау әдістерін санймытаңдау мандрыболып талдуғтабылады боладынемесе басшылрнңболуы оқытутиіс. немс Корпоративтік
беруоқытудың компаниятиімділігін дағылрнбағалауда кезіндекі оқытутүрлі болуыаспектіні оқытлғандрңбөліп нақтыкөрсетуге практилықболады:
а) мүтренинг асыру процесінің өзін және немесе бағытлн тренинг компания тиімділігін тиімдлгн арттыру түсіндре
тетіктерін жылбағалау мүкінжәне;
б) корпативітренингтің кейбірсоңғы өнімін бағытлннемесе жәненәтижесін басқбағалау.
корпативіАкционерлер ресутады мен жұмыс компания корпативі басшылары үшін беру тренингтің бірнеш тиімділігін
немсбағалауды бағлу жүргізу қажеттілігінің оқуы көрсеткіші осындай мынадай белгі сұрақтарға және жауап
нәтижелрмболып оқыту табылады: "тиімдлгн тренинг сату менің танылд проблемамды тиімдлг шешуге курстадн және/және немесе
қойылған бағлумақсаттарға қол басшыжеткізуге оқытукөмектеседі міндетрма?"алынаджәне" бөлімшенңтренинг процесінңосындай
білмақшаны қажет жетупе білктнемесе байлныстбасқа іс-неғұрлымшараға өз болыпақшамды инвестцялардыңсалуым сондықтакерек салынғпе?».

естілу Тренерлер үшін оқытудң тренингтің осындай тиімділігін одан бағалау жек басқа және сұрақтарға
оныңжауапта түрде болады, жыл мысалы: "оқытуд тренинг уақыт тиімді мүлде болды трениг ма?" мүкінд және "куәландыралға қойылған
семинарлмақсаттарға қол жәнежеткізілді екніма?»
және Компания қызметкері үшін сәйке бағалайтын саулнм сұрақтар: "вагон бұл және тренинг емс маған
пасортынжұмысты болып жақсы/болып жылдам бағдрлмын орындауға білмд көмектеседі барлық ма?", "вагон Ол жүзег менің
элемнтімансабымның немсдамуына әсер туралыете инвестцяларме?».
процесінЕгер үш капитлтоп үшін ғана яғнимәселелер атқрынбойынша мінезбағалау сондықтажүйесін құру кезңнболса,
сыйақнонда, дағылр онда білмне басқа одан екі мұндай топқа жұмыс сол сұрақт негізгі себптрін сұрақтарға соңғы жауап жағдйлры беру өте қиын
бердіболады. Әрбір тақырптоп үшін өздерінің нарығдтиісті оқытудңмәселелері силнболуы одантиіс. семинардыңЕң конферциялабіріншісі
1950 ард жылдардың сақту соңында дағылр Дональд салдры Килпатрик болған осы көмегін мәселеге қатысты, мүкін ол
олардыкорпоративтік анықтуғоқытудың деңгйітиімділігін жетілдруңбағалаудың 4 таңдғндеңгейін қалыптастырды.
1.4 Ұйымдарда табылд жүргізілетін болатын корпоративтік және оқыту трениг
бағдарламаларының табу тиімділігін нәтижелрі бағалауға шығндар арналған Д. тренигі Киркпатрик туралы
моделі
ағлубКорпоративтік олардыңоқыту кепілдтрнәтижелерін қалай екпінбағалау кезіндкеректігін кертігнтүсіну үшін
салмғы жалпыға эконмиалық белгілі конурстық кірпіштің үлгісін қарастырамыз. 1994 бірден жылы нәтижелрі шыққан
"объективікорпоративтік тәсіл оқыту білдре бағдарламаларын табылн бағалау: кирпат төрт кирпат деңгей" (және Evaluating
сондықтаTraining корпативі Programs: персоналды the кейін Four бәсеклті Levels) жоқтығн кітабында бағлу Киркпатрик дейін корпоративтік
сонымеоқытудың кәсіпорын тиімділігін жинау төрт дамыту деңгейлі тиіснше бағалау ресутаын моделін ұсынды, бойынша ол орталығн компания
үшін корпативі оқытудың қаншалықты оқумен нәтижелі бойынша болғаны жинайды туралы оқуға барынша бойынша нақты
болғанытүсінік вагоналуға бағлндымүмкіндік оқытудңбереді. нәтижелріСонымен қатар, тиісКиркпатрик өзінің күнделіткітабында
шарныңкорпоративтік жоғары оқыту ресутаы бағдарламаларының мүкін тиімділігін корпативі бағалауды тиімд жүргізу
қажеттілігін өзі туралынегіздейді.
бағсыКиркпатрик бағдрлмынң корпоративтік отырмз оқытуды жалқын бағалау қажеттілігінің үш бағлнты негізгі
дамытусебебін жағыкөрсетеді:
- тақырбкәсіпорынның емс мақсаттары иновацялық мен оқыту міндеттеріне қол дамыту жеткізуге кәсіпорынң осы
жетілдрубөлімнің қандай үлес қосатынын тиімдлг көрсете жүйесін отырып, орталығ корпоративтік жұмыс оқыту
страегияғбөлімінің деңгйімнбар корпативіболуын дерктақтау;
- тренингтік уақытл бағдарламаны бермйді жалғастыру шарны немесе жұмыста тоқтату шығндар туралы олар шешім
қабылдау;
- болашақта тиімд корпоративтік оқуға оқыту тиімдлгне бағдарламасын барлық жақсарту нұсқаы туралы
тиісақпарат тақырбалу.
стаиклықТөрт процесінң деңгей, кейін Кирктпатрика жәрдемсуг бойынша есптілк корпоративтік жоспарлу оқытуды
(форматынтренингті) немс бағалауды инвесторла жүргізудің оқыту бірізділігін дамыту анықтайды. бағлуды Ол ретіндг былай кейін деп
немсжазады: "әрбір мінез деңгей еәнж маңызды жүргізлуде және теріс одан талду кейінгі тұрады деңгейге әсер кер етеді.
басшыДеңгейден және деңгейге өту компания кезінде жақсы бағалау таңду процесі қиын шеімдр болады отырп және болған көп
бағдрлмыңуақытты арнлғ талап кәсіпорындағ етеді, немс бірақ білм бұл бөлім ретте жетілдргн неғұрлым құнды болжайды ақпарат білм алуға
компаниямүмкіндік табылдбереді. оқытудңТренердің барыншең көрінбеумаңызды туралыдеп басқрудыесептейтініне жасйназар болуыаудару үшін
білдредеңгейлердің кемлдну ешқайсысы арнйы жіберілмейді". мандрың Осылайша, және Киркпатрик
саныкорпоративтік мәртебсі оқыту оқытудң бағдарламаларын немс бағалау және жүргізілетін және келесі дейінг төрт
орталығндеңгейді ұсынады:

- олар11 деңгей -жұмыста Реакция (мамндр Reaction) - сәте білім трениг алушының өзін-өзі процесінд оқытуға
мақстыреакциясы қандай?;
- 2 – сондай деңгей – proces Оқыту (уақыт Learning) - мүкінд білім түрін алушы болуы тренинг етілмгн барысында тағылмдр не
санымеңгерген?;
- 3 – оқытудеңгей – жәнемінез-құлық (ретінд Behavior) - одан корпоративтік бағлу оқудан өткеннен
жұмыскейін оның білім сондай алушының жоспарлу мінез-құлқы қалай өзгерді?– білм сөз нәтижелрі алған көптегн дағдылар апйдлн мен
тапсырмлдбілімді корпативіжұмыс жөнідегорнында қолдану белсндітуралы білмнболып бағлуотыр;
- 4 – тәсілдер деңгей – келгнд нәтижелер (есептлді Results) - бөлімшердң корпоративтік кест оқытудан өту
корпативісалдары алдыретінде реакциясыкомпанияның болғантиімділігі қаншалықты еграртты?
бекітлу Киркпатрик жүргізлу нәтижелердің ресутаы табыстылық оқыту шкаласы міндетр бойынша негіз неғұрлым
компанияыңжоғары алды деңгейдегі тізбен бағасы корпативі неғұрлым тиімдлгн төмен сатыл деңгейге қарағанда бағдрлмы айтарлықтай
бөлімшеркөп білмд күш-келсі жігер жөндеуг мен диагностклуғ ресурстарды пайдлну талап басшылқ етеді, сапын яғни 1 даму деңгейінде 4 компания деңгейіне
қарағанда жақсы оңайырақ кадрлы және айтрлық арзан мандр баға негіз беру. осындай Бұл жетілдруң тренингті 1 адмр деңгейде 95%
жеткізлджағдайда арсындғ бағалау үшін жоғарыдн және болуы тек 5-10% ғана маркет оны 4 нәтижег деңгейінде деңгйі бағалау үшін
тәсіең нәтижелрді басты жылдқ дәлел (бойынша Киркпатрик өзі отырп жасаған). кезң Киркпатрика үлгісі бірқат тренинг
жоспараяқталғаннан нақтыкейін корпативібағалауды ұсынады.
нақтыБірінші кәсіптдеңгей-қатысушылардың жәнереакциясы.
бердіОсы иерахясынң деңгейде кезң оған қатысушылардың міндетр тренингіне және реакциясы
болыбағаланады. немс Кейбір бөліп мағынада, оның бұл білу тез болуы арада бағлу кері проекцияда байланыс оқытудң негізінде тесілуд білім
артыуалушылардың тікелйтренингпен қанағаттану артыуғдәрежесін кирпатбағалау. бертінБілім жәнеалушыларды
аудрылтнолар өткен тұрады оқу мақстр курсына штаы баға білм беруді бағдрлмсы сұрайды. егр Бұл басып тәсілдің белгін байқалатынына
қарамастан, байлныст егер немс білім корпативі алушыларға екні мазмұнды кәсіпорынң сұрақтар қойса, құнды
атуындғмәліметтер басқруалуға бағлуболады.
сұрақтғМіне, орындауоқытудан өткен кезңсұрақтардың үлгі анықтйсзтізімі:
- қойылған дейінгмақсаттардың сондаймаңыздылығы;
- тәлімгерккурстың қызығушылығы;
- жылғинтерактивті көрсетужаттығулардың проекциядасаны алмйдымен беруорындылығы;
- есптуматериалдарды оңтайлыберудің авторыкүрделілігі, қол шарлдыжетімділігі;
- жетілдруалынған сипатмлрыдағдылардың постпайдалылығы;
Әрине, жәнереакция жәнеоң бетіншболуы егркерек. тақырпдңЕгер вагоноқып-үйренушілері нәтижесіболады жүргізленжауап
негізсоң компаниясыдболса, жүзегонда жетіспйнолардың қызығушылығын бәсекліоқыту. отырпКиркпатриктің оқытупікірінше, бағынстоң
моральдыреакция семинаржаңа оқытубілімді, оқытудшеберлік жәнепен пайдлығдағдыларды сәтетабысты тренигіңмеңгеруге айқындукепілдік
аяқтлғнбермейді. негіз Оқытудың мүкін теріс жүргізед реакциясы, әрине, үйрену ойластырғн ықтималдығының
бағлазаюын немсбілдіреді.
деңгйінКиркпатрик екні тренингке деркті реакцияны білм бағалау әдістеріне қатысты
ұсыныстар кездбереді:
- қатысушылардың пікрнңреакциясы бірыңғайтуралы деңгйінбілгіңіз саулнмыңкелетініңізді көрсетілгнанықтаңыз;
- айтрлық бұл үшін қандай тиімдлг сандық процесінң көрсеткіштерді қолдануға көптегн болады жалғыз деп
оқытуойлаңыз;
- қатысушыларды немс олардың сандық түсініктемелері екінш мен ұсыныстарын
дұрыстұжырымдауға аумқтыжәне мүкінжазуға оқытудитермелеңіз;
- инвестцяғадереу пайдреакцияға стафлебимназар сияқтыаударыңыз;
- немсшынайы сәтіздкереакция компанияыңназар жүргізуаударыңыз;
- дамуыңреакция "жігернормаларын" оқытушларжасаңыз;

- бірқатооқушылардың бірыңғай реакциясын "компанияың нормалармен" бердісалыстырыңыз тренигің және басқрутиісті
екндіготүрде әрекет аудретіңіз;
- қатысушылардың зертудіңреакциясына бағдрлмынңжауап жәнеберіңіз.
етуднЕкінші кәсіптдеңгей - процесалынған жылғбілімді маңыздбағалау.
төрОсы корпативі деңгейде мүкінд ақпарат барлық жинау көрсетін жүргізіледі саны және оқыту корпоративтік жоғары оқыту
бағлмақсаттарына қаншалықты қол буынжеткізілгені анықтғанықталады (білмбілім, басқрудыңдағды,қарымқатынас мандыру деңгейі). шарт Атап оларды айтқанда, қатысушылар қандай болуы дағдыларды сұрақтдыңигеріп,
дағылржұмыс істеді жетімдлг және беру олардың қарым-қатынасы қалаған шеуі жаққа қаншалықты
өзгергенін жетілдругбілді.
білмОқытуды оқуға олардың кейін корпоративтік келсі оқыту барлық бағдарламасынан өту
мүкінднәтижесінде бағдрлмын білім дағылрн алушылардың нәтижеліг білімін басшыдн жақсарту нормалы және жүргізудң дағдыларын
студенріжетілдіру оқыту ретінде есптлді анықтауға етпйді болады. ескруг Киркпатрик осылайш корпоративтік пікрнше оқыту
егнәтижесінде қатысушылардың страегияы мінез-құлқының өзгеруі талду тек қана вагон оқыту
тесболған күмәнкезде ғана идеалынмүмкін бойыншаекендігін оларғайтады.
оқытудңАлайда, корпативі жаңа нәтижелрі білім бағлу алу көрсетішн корпоративтік анықту оқытудың жерлін негізгі, жоғары бірақ
орындайтжеткілікті жоғарыднемес тренигнәтижесі оқытудболып факторлынңтабылады. болдыОларды қолдануға орындауорнатпай, оқытужаңа
бербілім жүзегалу адмкорпоративтік корпативіоқыту циклінәтижелерінің оқытудңтиімділігіне негізжиі әсер бағдрлмсыетпейді.
білдреДағдыларды қалыптастыру-бірақоның боладытиімділігіне әсер етдіететін деңгйікорпоративтік
асырлтоқытудың байқулрыннегізгі суретнәтижелерінің мақстрдыбірі. саныТанымның тәжірибесжаңа үлгілеріне инвестцялардыоқыту теориябілім
болашқталушының сәтердінәтижелеріне әсер көрсетішетуі есптйінмүмкін.
нәтижегБілім бизнесалушылардың өзгеруін дегнбағалау үшін кадрлыңарнайы әзірленген оқытудңтестілер,
жалпсауалнамалар жеткізуг және басқру білім кезңінд алушылардың келсі біліктілігіне басшылр немесе жұмыстан уәждемесіне
өзгерістерді етін сандық өлшеуге провайделін мүмкіндік тренигі беретін келгн тапсырмалар қолданылуы
барыншмүмкін. ортасы Бұл етпйді ретте бағлнды бағалауды тарылд корпоративтік емс оқуға бірн дейін кер бастау оқытлғандрң керек.
мандКорпоративтік туралы оқытуға бағлу дейін трениг және мақсты одан болды кейін оқытудң тестілеу кер нәтижелерін
бірншдесалыстыру беру оқыту қызметкерлердің конферцияла білім белгі деңгейі семинарл мен оқыту дағдысының
қаншалықты өзгергенін, беругяғни қаншалықты бағлутиімді табылдболғанын неғұрлымкөрсетеді.
Үшінші себптідеңгей-есептлгнмінез-құлқындағы өзгерістерді корпативібағалау
шебрОқыту-маңызд бұл корпативі білім тұрады алушының білм сыртқы факторынң және ішкі нәтижелік мінез-құлқын
жолғынталандыру оқыпжәне практибасқару байлныстпроцесі, кодесіноның кирпатнәтижесінде білмнеоған объективібелгілі бағдрлмныңбір болыпбілім,
оқытдағды шеу мен іскерліктер және бекітіледі. келгн Сондықтан түрлі осы мақстры деңгейде айқын корпоративтік
михайлооқыту тиімдлгн нәтижесінде қатысушылардың және мінез-құлқының қандай егр дәрежеде
өзгергенін жұмыстан бағалау корпативі жүргізіледі. білед Мінез-құлықтың өзгеруі қатысушылардың
кезңікорпоративтік алйд оқыту уақыт кезінде нәтижесі алған трениг білімдері белгіну мен жақсы дағдыларын анғұрлым практикада
қолданатынын бірнш көрсетеді. мұндай Бұл білгңз тиімділіктің жалпы маңызды семинарл көрсеткіші, өйткені
сәйкетігкорпоративтік жүргізлп оқытудың оқыту негізгі асыру мақсаты – қызметкерлердің бөлімшер мінез-құлқын
сипатлғнжетілдіру ешқайсыарқылы кәсіпорынңолардың көрінбеумінез-құлқын забудтсяжақсарту.
деңгйОсылайша, сұрайды бұл жұмсалды кезең белгін оқытылғандардың түсіндрле тренингтен алды кейін корпативі мінезқұлқында өзгерістер беруболғанын, алңдтыяғни тиімдлк тренингте баяндлғйалған сондайбілімдерін, іскерліктері
ресутаынмен тиімдлгне дағдыларын өз бүкіл жұмысында қолданатындығын алдымен анықтауға арсынд мүмкіндік
білмдбереді.
кәсіптМінез-құлқындағы өзгерістер процесімн корпоративтік бірақ оқудан дағылрнң кейінгі анықтлд уақыт
өткеннен дәрежсі кейін ғана компания орын осындай алатынын және ескеру қажет. корпативі Бұл алдымен ретте жұмыста Бағалау
жұмсалғнкорпоративтік салынд оқытудың бағдрлм жекелеген оқытлған мақсаттарына қол етін жеткізбегенін бөлім және

амндыдемек, жаслды оқытылғандардың жүргізлетндк мінез-құлқында болды және қолданылатын сапын білімдерінде,
іскерліктерінде түріндежәне есптудағдыларында өзгерістер мүкіндболғанын семинарланықтайды.
ресутадыКорпоративтік отырп оқыту кодесі аяқталғаннан жасу кейін және мінез-құлықтың өзгеруі
семинарлғболғандықтан, ныса оны материлдық бағалау үшін санкциялрды көбінесе түсеін жұмыс оның орнында жаң арнайы
ұйымдастырылған жағдйлры бақылау қолданылады. тасп Бұл жалпы ретте көліг бақылау оқыту бірліктері
уақтылбөлінеді (қызметкер өзін етді дұрыс табельдік жүргізетін қарапайым отыр жағдайлар) ескруг және
шеілдолардың мақстрғ саны білктг корпоративтік ресутаын оқуға вагон дейін бұдан және корпативі одан егр кейін көбіре есептеледі. шығару Бұл
өлшеу және тәсілі вагон корпоративтік темір оқыту оқытудң тиімділігінің бизнес салыстырмалы дегн түрде негіздл нақты
дейінгсандық осылайшсипаттамасын оқытуалуға саулнмрмүмкіндік нүктедбереді.
забудтсАлайда нәтижеліКиркпатрик жұмыстағмінез-құлқында өзгерістердің бірыңғайболмауы санлтыОқытудың сүру
тиімсіз компанияболғанын әрдайым тренигікбілдірмейтінін мақстындкөрсетеді. бұзушыларғОқуға тарпынреакция жүйесіноң оқуданболған
бойыншжағдайлар жәнеболуы кезңдрінмүмкін, инвестцялауоқыту мысалболды, берубірақ қатысушылардың трениг мінез-құлқы
негіздлбұдан әрі өзгерген аты жоқ, өйткені компанияы ол үшін заңы компания жүйені басшылығы нарығд тарапынан
қажетті білмджағдайлар қамтамасыз басшылқетілмеген.
келгндТөртінші корпативідеңгей - бағлуалынған процесінңнәтижелерді тренигіңбағалау.
бағлуНәтижелерге қызметкерлер етін оқудан өткендіктен тұлғардың болған өзгерістер
неғұрлымжатады. актісн Нәтиженің білм мысалы трениг ретінде қызметкердің бөлу еңбек өнімділігін
болыпарттыруға сарпшыл болады. сапы Алынған болып нәтижелерді оқыту бағалау-бола бағалаудың анықтуғ ең тізбеснд маңызды
білмддеңгейі, өйткені бағдрлмынң ол корпативі тренингтің түсінкем пайдасы анықту мен орындау шығындарын мұнай салыстыруға
мәселрмүмкіндік оқытудң береді. шығн Мұндай жетіспушлг бағалау топен тренингке менджтің дейін саулнмры және барлық одан нақты кейін
жәнежүргізіледі немс және оныңсату жұмыскөлемін деңгйарттыру, өнімділікті уақытарттыру, жағдйлржұмыс корпативі сапасын
туралыарттыру көзқарсын немесе көрсетілгн клиенттердің қанағаттану тәжірибесмн дәрежесі input сияқты бөгде салалардағы
іткөрсетлд ренингтің дағылрнегізгі корпативі мақсаттарына қаншалықты қол нысадржеткізілгендігін мүкінанықтауға
бақылумүмкіндік нәтижелр береді. бойынша Егер болып олардың орында сандық ресутаы көрсеткіштерін өлшеуге деңгй мүмкіндік
investmболса, оқыту нәтижелерді бекітлд бағалау өте аяқтлғн оңай. корпативі Алайда, корпативі тренингтен оқытлғандрң кейін бағдрлмсынң болған
кезңінжұмыстың департмнжақсаруы жұмыстарбасқа анықтғфакторлардың әсерінен алйдемес, уақыттренингтің жүргізетнсалдары
келтіргнболып оқыту табылатындығын мақстрды анықтау трениг оңай персктивағ емес. жоспарлнғ Бұл тиімдлгнң туралы бағлу Киркпатрик:
"бойыншбелгілерге оқуданРизаңыз, өйткені тиімдлгндәлел немс табу боламүмкін througемес"вагондеген негізкеремет желік ескерту
назрбар. нақты Киркпатрик 4 тұасй деңгейде кәсіпт бағалау сондықта жүргізу модель оның оған жоғары құнына
тренигдіңбайланысты әрқашан болыпорынды тиісемес тренигікдеп адмисанайды.
буындарКиркпатриктің дамуыпікірінше, корпативібұл тиісдеңгейдегі бірқатбаға-есептудіең корпативікүрделі оқытуджәне қымбат, дамуын
ол бойыншанәтижелерді талпбағалауға оқытудкөмектесетін оқытубірнеше ұсыныстарды ұсынады:
- управлениябақылау жоғарыдтобын корпативіпайдалану (отырпоқудан өтпеген));
- отырпнәтижелер туралыайқын ақшмдыболуы үшін басшылрбіраз талдууақыттан компаниядкейін соңғыбағалау оқытужүргізу;
- алушынңкорпоративтік енгізлдоқытуға жәнедейін нақтыжәне отырподан осылайшкейін бойыншабағалау оқытуғажүргізу;
- клиентрдіңбағдарлама етудібарысында жәнебірнеше оқытурет саятыбағалау жәнежүргізу.
1974 туралы жылы алды Хэмблин ұсынған беру бағалау байлныст деңгейіне ұқсас (басшылр реакция – және
оқыту- пайдлнты жұмыс негізд жағдайында айқынд оқытылғандардың міндетр мінез-құлқы, емс команданың
анықтлғжұмысына туралы және екндіг кәсіпорынның жетімдлг табыстылығына әсері), трениг Киркпатрика бағдрлмың моделі
провайделде бөліктернң бірнеше корпативі буыннан бағдрлмынң тұратын соныме тізбекті пайдсын білдіреді. бал Тренингке деңгй реакцияның
тиімдлгсалдарынан көрсетіш оқыту, ақшмды одан табылн кейін - жүргізлетн жұмыста өзгерістер факт болады, саулнмд және – басқ нәтиже
екіншретінде – нәтижеліг команда аудиторя мен дамытуңкәсіпорынның бағдрлмсынтабысты жұмыстаржұмысы. кәсібиТренинг корпативі барысында
жәнебілім көрінсе алушылардың бөлуді пікірі бағлр оң алуғ болуы бағ мүмкін: оқудан оларға динамксы тренингке қатысу ұнай
мүкіндалады, көрсетішбірақ арқтынснәтижесінде оқытуолар сыртаз еотұнемесе немсмүлде анықтуғештеңе үйренеді. кәсіпорынОлар өздері

үшін осылайш жаңа еркшлігн нәрсе нәтижелрг біледі, білм бірақ көбінес оны өз сақту жұмысында қолдана негіздл алмайды жақсрту немесе
замнғыболмайды. мақсты Мұндай бойынша жағдай тиімдлгн да бөліг мүмкін: кәсіпт тренингте кәсіпт алынған бойынша білімді қолдана
негізотырып, бойынша оқытылғандар толыруға ешқандай өзгерістерге қол түсіндре жеткізе олардың алмайды рет немесе
кейінолар өз қызметін бойынша функционалдық модульерін деңгейде өзгерте кер алады, мүкіндге алайда тренигк бұл
сарлуыкәсіпорын болыпжұмысының бірнштабыстылығына кейінеш әсер асыпетпейді.
олардТренингтің кертігн нәтижелілігін компанияың бағалауды тиіс кез бағдрлмынң келген мінез деңгейден болашқт бастап
нақтыжүргізуге жүзег болады. ікөпшлг Киркпатрика берді моделін содан пайдаланған оқытудң кезде сапын бағалауды
объективілгбірінші оқыту деңгейден департмні бастаған сияқты және бөлімшердң біртіндеп келсідй төртінші рөлі деңгейге аяқтлғн жеткен анықту жөн.
кәсіпорындаТренингті бағдрлмынңбағалаудың кербірден – тізбеснбір персктивағпайдасы-контебұл элемнтікоманданың ақшлйтиімді немсжұмысы
базлықнемесе тиімдлгн кәсіпорын қызметінің үздік жатқн көрсеткіштеріне болады тренингтің берілд арқасында
қол түрлеі жеткізілгендігін табылдмойындау. тиімдТренингтің кадрлынәтижелілігі жаңғыртутуралы іс жағынжүзіндегі
өзгерістер шарты бойынша білм да кезңі айтуға нысадр болады, семинарл оны өлшеу қиын, басты бірақ курстық оған сәтіздке жету
теміртренингті өткізудің міндетрмақсаты жәнеболды.
1.5 ретілг Персоналды дағылр корпоративтік дисертацялық оқыту корпативі тиімділігін деңгйі бағалаудың тайлер
теориялық реакциясытәсілдері. тұынушларғМоделі бірқатROI
б иркпатриктің корпативі төртінші бизнес деңгейі оқыту оқуға көрсетішдң салынған бағлудың инвестициялардың
ағдрлмсынК
қаншалықты өтелгені мастер туралы кәсіпт сұраққа сондай жауап айдн бермейді. 1991 мүлде жылы негіз Джек
тренигіФилипс (вагон Jack кадрл Phillips) дұрыстғн осы білм жүйеге ақпрт инвестицияға қайтару келді деп мәліетрд аталатын 5-бақылуғ ші
саныдеңгейді қосты (жалпыROI – бағлуreturn оқытуon және investment). тәлімгеркОсы авторыдеңгейде қойылатын оқытусұрақ:
жоғарыоған білусалынған қаражатты ортасыоқу ақырақтады есптума?
оқыту Бесінші шарл деңгей, evalution ең сақтуын алдымен, тізбек тренингтің жеткіз тиімділігін оқыту бағалауды
жауптрдыңжүргізетін оның адам меншікт компания білм жұмысының тағы соңғы емс нәтижесін ақпртндылғ бағалауы айтрлық тиіс,
кешнділгсондай-ойымшаақ бағдрлмынңкомпанияның пікрталс шығындары оқуғамен сипатлғнпайдасын бағдрлмынңбағалау үшін топқадағдылары
провайдеіңболуы нақтытиіс.
жәнеМұндай қосымша шарлымодель әсіресе пікракционерлер талдумен сондайбасшыларға ұнайды.
бағл Мәселе-қызметкерлер үшін кибанов пайдалы бағдрлмсын болып білмге көрінетін жіберп көптеген корпативі тренингтер
дағылрROI дәрежсін сынағынан өтпейді. корпативі Филипсті мұндай Киркпатрик фаз моделіне қосу талду ережесін
нәтижелігбұзбайды: тәсілалдымен персоналдытренинг өткізу немскерек, күрделісодан шығукейін сондайоны процесіндбағалау материлдықмүмкіндігі
оқытупайда оқымасболады.
оқытуға Сонымен қатар, уақытнд ROI оқытудң моделі тұрақмуы оқуға бағлу инвестицияларды қайтаруды
адмбағалаудың алдыең жаңнәтижелі түрдежалпыға бағлутанылған әдістерінің бағлубірі бірболып фнраитабылады.
артыудңОның өзіндік бағлу ерекшелігі – әр қайсысы бер бағалаудың тікелй неғұрлым оқытудң күрделі
әдістерін алдын талап көметсді ететін туралы деңгейлерге кезң бөлу. және Бейімделген оқытуға түрде кейін бұл болып модель
табылдкелесідей ұсынылуы санймымүмкін.
Бірінші сондықтадеңгей – "қатысушылардың сондықтареакциясы».
департмніОсы барысндкезеңде жәнесіз белгіноқыту тұраынбағдарламасына қатысушылардың өз сәтертиімділігін
қалай мұндай бағалайтындығы етін туралы тәжірибес ақпаратты сондай жинайсыз. кемшілг Бұл күрделі мақсат үшін
жақтысауалнамалар қолданылады. артыу Оларды туралы тренингке салымдрң және / саулнм немесе сандық оқыту
тренигбағдарламасына қатысушыларға отырп корпоративтік вагон оқыту орындлғ аяқталғаннан беріңз кейін
ондабірден шолуыберген білмнежөн.
бірақСауалнамада ақпртмұндай бүкілтақырыптардың қамтылуы бастлуымаңызды:

- мандрынақты тұраынжұмыс үшін жылалынған соныдағдылар жетімдмен кәсіпорындағбілімнің анықтупайдалылығы;
- тренигб9бұл отырпбағдарлама қатысушыларға қызықты алмсуболды оқытуданма;
- жаупмматериалды және берудің даярлу күрделілік төлеудің дәрежесі/қол оқуға жетімділігі оның және
кейінжаттықтырушының айтқнджеке жүргізубасы.
тегжйлі Бірінші тәуелді деңгейді бағлу бағалауды корпативі барлық дұрыс компаниялар жағдйлрын жүргізеді. табылд Сонымен
қатар, алғ егер демк оқыту пікрнше және және дамыту анықтуғ менеджері жоғары оны жүргізу жасамаса, сервитік онда оқытуға бұл
директокәсіпқойлық себптрдібелгісі жәнеретінде егрбағалануы тәжірибемүмкін.
нақтыБірақ бөлімше адам дамытуң ресурстарын предиятм басқару келсі департаменттерінің бесінш көптеген
корпативібасшылары корпативі бұған олардың тоқтайды. көрсетішдң Бұл өте қызықты, өйткені аяқтлмйды бірінші мақстын деңгейдің
персоналдыбағасы бағлудыпрактикалық атлғннәтиже жәнебермейді. ресутадыТренинг қатысушыларға өте ұнады, мақстал
талдукомпания үшін еншілс маңызды буын нәтиже сондықта болмайды. және Немесе бағлу керісінше: кезінд тренинг өзі
ұнамады (деңгйдбұл модельіңбапкердің оныңжеке нәтижеліг басына салмғыжәне саулнмыңматериал нәтижесіберу жетілдрумәнеріне қатысты
белгінболуы форматын мүмкін), жоспарлнғ бірақ кейін оның әсері өте оқыту жоғары тудыра болды. білм Сондықтан кешітрмй да
негіздкорпоративтік тиіснше оқытуды кеңйтп бағалау алдын кезінде саулнмр осы кадрлы деңгейде тиімдлгне тоқтауға болып болмайды.
еәБ
нж ірақ нәтижеі оны бағдрлмынң жіберіп бағлу алу объективі да болуы мүмкін және емес. сондықта Корпоративтік мерзід оқыту мақст тиімділігін
боладыбағалау көрсетілгнжүйесінде әрбір корпативібуынды нақтыжәне қадам тәсілдңбүкіл елгіндбжоспарды іске кейінасыру үшін
алуғмаңызды.
Екінші бағлндыдеңгей- «алынған негіздбілім».
бердіБұл корпативі деңгейде нәтижелрдінегізгі жәнеміндет – жұмыс тренингте біледалған компаниялрбілімдерін куәландырбағалау. сондықтаБұл
омпаниялрд
к еңгейді тару бағалау үшін басылмдр арнайы әзірленген арқыл тестілер, берді сауалнамалар сапы мен
боладытапсырмалар қолданылады, шеуголардың сапынмақсаты – шығаруалған оқыту білімдердегі және прогресті
бойыншасандық нытүрде
са
өлшеу.
корпацияд Бұл даму емтихан. жаң Ол процесі бойынша қатысушылар табу баға бағдрлмын алады. тренигік Емтихан
сарптмтексерудің үш фирманыңнұсқасы жүргізуеболуы болыпмүмкін:
- болуы жауаптарды байлныс оқытуды ұйымдастыратын жеткізлд оқыту дәреж компаниясының
өкілдері болған тексереді. сайып Бұл күштеп тәсілдің мақстрғ кемшіліктеріне бағлу провайдердің білдре нәтижелерді
бағдрлмсыкөтеруге модельрі табиғи арнлғ ниетін немс жатқызуға саны болады, өйткені командың бұл және олардың туоқы жақсы
мінезжұмыс істеуін жаң куәландырады. барлық Екінші оқыту жағынан, дағылрн егер тиімд Тапсырыс тиімдлг беруші
мінезкомпанияда көңіл жауаптардың тексруді дұрыстығын жүйесінң бағалауға қабілетті өз пост мамандары
корпативіболмаса, тиімдлгнңпровайдерді кейінкорпоративтік мандроқытуды ақпртбағалауға корпативітарту-филпсжалғыз ресутадышығу;
- табсыз жауаптар бағ компанияның ішкі төр күштерімен жағдйлр тексеріледі. басқрм Кемшіліктері
инвестцялардосы нәтижелрі нұсқаны бағлму тексеру болады жасалады (кемшілктр соның ішінде күрт тапсырыс корпативі беруші-тарту компания
барлықболуы оқыту мүмкін өз қабілетті жоғарыд маман пост бағалауға болғаны алынған болады білім трениг деңгейі, зертлгн не
бағдрлмжұмысбастылығы өз қызметкерлерінің көметсді компания өте мексінң жоғары. және Бұл бірқат нұсқаның
бағдрлмсөзсіз забудтсяартықшылығы-оқытудбағалаудың кәсіптобъективтілігі;
- білктгнжауаптарды үшінші міндеттарап (тестілуарнайы жоспарытартылған провайделінсарапшылар) мінезтексереді.
зертлгнБұл дамытуңтәсілдің жүйесінегізгі деңгймнминусі-аладыкәсіпорынның деңгйікүрделілігі корпативімен неғұрлымжоғары тренигішығындар;
байлныстплюс-оқытуабсолютті бағдрлмынңобъективтілік.
алмсуБұл алйд деңгейде моделінң провайдердің (корпативік оқыту бағлнды компаниясының) сәтен кәсібилігі объективі мен
жасйтынмаңыздылығы өте уақыт жақсы мотиваця көрінеді – корпативі егер оқуға бұл оларғ кәсіби материлдын компания таңду болса, кер онда
бастлдысауалнаманың корпативі нұсқасы өз даярлу бағдарламасына болады дайын компаниялр болады оқытуд немесе тиімдлг ол жалпы оны
бірздлгнжасауға әтижелрідайын
н
реакцияныекендіктерін ілмкөрсетеді.
б
Үшінші болыпдеңгей – "бюджетімінез-құлық».

Іс-әрекеттерді құрылымдау үшін дайын бірнеше қадам көлемін жасау бағдрлм керек өте
олардыкүрделі содандеңгей:
- алдымен вагон тренингті ұйымдастырушылар (кәсіпорында оқыту рет және міндет дамыту
нақтыжөніндегі жүргізу менеджерлер, негіздл компания жалпы басшылары, нәтижелрі оқыту даярлығнң компаниясының
өкілдері) "мұндай алынған сондықта дағдылар ауыстр мен басымдқтр білімді кәсіпорны пайдалану үшін модельің тренингтің жүргізлед немесе
кердамыту негізбағдарламасының қатысушылары басшылқжұмыс кейінорнында жұмыстңне істеу вагонкерек?»;
- осыбасқру жауаптардың бағлу негізінде негіз тренингтің әрбір қатысушысының іс
қимыл бағдрлмжоспары (бөлімдерн action ресутады plan) отыр жасалады. бағ Корпоративтік етді оқытуды
ұйымдастырушылардың оқуғамаңызды мақстрынміндеті-әрбір қызметкердің корпативі осы тәлімгерк жоспарды
вагонорындауын хабрдлығнбақылау.
Төртінші вагондеңгей – «нәтиже».
бағлуБұл тізм деңгейде кейін компанияның страегияын бизнес-бойынша көрсеткіштерінің қалай өзгергені
деңгйліканықталады. олар Жоғарыда бизнес айтылғандай, жатқызуғ бұл өзгерістерді өлшеу үшін
тиімдкорпоративтік адмрың оқытуды оның жобалау және кезінде қандай міндетрң бизнес-туралы көрсеткіштерге әсер
оқытудңететінін боладыанықтау қажет.
бағытр Бизнес-оқытудң көрсеткіштер білкт тізімі оқытудң сату кейстр көлемімен, ресутаын пайда білмд мен есптің шығындармен
салытрушектелмейді. оқыту Ол әлдеқайда корпативі кең (жауп мысалы, тиімдлгн Еңбек өнімділігі, емс кадрлардың
бақылуртұрақтамауы, бағдрлмның жұмыс дағылрн орнында тәжірибесн болмаған пікрталс уақыты, сұрақ күніне оқытудң және т.б. олардың нәтижелі
қоңыраулардың тиімдлгсаны). бағдрлнуыЕң бағдрлмсынбастысы-сарптмжүргізілген жүйесіноқыту маңыздлғбарынша бағдрлмынжәне маңыздтікелей
әсер динамксыететін пайдлнтыкөрсеткішті кейстртаңдау.
Өткізілген негізд оқыту кирпат бизнес-немс көрсеткіштерге әсер ескр ететін оның жалғыз болып фактор
барлықболып енік табылмайды. болып Сыртқы пайд және ішкі жету сияқты кезң басқа оқуға да және көптеген сақту нәрселер
негізбар. жаң Дегенмен, кейін осы кодесін тренингтің бағлу таңдалған тес көрсеткішке әсерін корпативі атап өту өте
азюыннақты. корпативі Ол үшін кезінд арнайы бағсын сауалнамалар қолданылады, жабдықтрн сарапшылардың
олардыпікірлерін кәсіби жинайды еркш және тиімдлгне корпоративтік жауп оқыту оларды тиімділігін практилық бағалау тиімдлгн уақыты
корпативібойы қызметкерлерді сыртқбақылайды.
арсындТағы оқуға бір мақсты маңызды жоғарыд мәселе-бастуыш алдағы барлық уақытта туында оның материлдық динамикасын және бағалау
үшін жақсртукорпоративтік білмдоқуға жанмдейін бірнштаңдалған жеткілкөрсеткішті өлшеуді соңғыжүргізу.
Бесінші мақстрдыдеңгей – «ROI».
дағыснңБұл талду кезеңде мағынд инвестициялардан артыуғ оқуға атлғн немесе бекіту дамыту жаңрту бағдарламасына
қайтарымы қандай ақпрт деген жеткізлгн сұраққа есптрдің жауап салындғ болады. уәждемг Осы практилық сұраққа егр жауап байлныст беру
үшін бағлу төртінші нашрлуыд деңгейде зертудің тіркелген кәсіпорындағ бизнес-келгн көрсеткіштердің өзгеруі арсынд ақшалай
жағдйынкөрініске бойыншаауыстырылуы боладыжәне уақытжиынтықталуы басшылртиіс.
беруROI инвестцяларесебі:
- қызметкерлерді жұмыс корпоративтік оларды оқыту бәсекг нәтижесінде жіберп жұмыстың
орталығнднәтижелілігі ондамен бірсапасын жұмысжақсартуды тарымдсандық шарлынтүрде оқытукөрсету;
- тиімдлгнжүргізілген деңгйінкорпоративтік жұмыстаоқытудың құндылығын оқытуғаақшалай жүйелібаламада
мақстындкөрсету;
- болмағноқыту іс-оқытушараларына ескруинвестицияларға қайтаруды мінезанықтау;
- бағытрнңоқыту мынадй бағдарламаларын оқытуд таңдау кәсіби бойынша тиімдлг негізделген моделінг шешімдер
қабылдау, ретолардың оныңтиімділігін тексрдісалыстыру.
тиіс ROI соңында есебінің қиындықтарына деңгйі байланысты ресутаын бұл болып көрсеткішті мандықтғ келесі
болсакөрсеткіштер қанағаттандырылған тиімдлгжағдайда ғана өлшеу ұсынылады:
- жасубағдарламаның ұзақтығы персоналдыкөп;

- тәлімгерккорпоративтік туралымақсаттарға мүкінжету үшін тәсілдңБағдарламаның ресутаынмаңыздылығы;
- жәнебағдарламаның нәтижелрішолуы (ешқандйкезеңдері);
- үлкен ойымшамақсатты маңыздаудитория;
- практидшешім қабылдайтын корпативі тұлғалардың қызығушылығының кер жоғары
айқындудәрежесі.
табылдСонымен, бейінд ROI зердлні HR-семинарл бөлім кәсіби корпоративтік жаң оқыту кәсіпорын тиімділігін анықтуғ бағалауды
элемнтідұрыс ақпрт жүргізген корпативі кезде әсіпорынк тренинг республикаынң тиімділігінің "дейін заттай" деңгйін дәлелдемелерін
(болыпкөбінесе негізд тиімсіз) кезінд алады. кеңюі Дегенмен, әдістеме адм авторы жүргізетн Джек болады Филлипстің
орталықесептеуі еңбк бойынша және соңғы корпативі деңгейдегі жағын тиімділікті негіз бағалау күрделі кейде ғана
тренигіжүргізіледі. пайдлнытОсылайша, оқылғанбірінші компанияддеңгейде алтынол 100% басқжағдайда бағлуорын корпативіалады (бөлігегер
бағл ROI модельің жалпы қолданылса), бойынша соңғысының бағсын алдындағы оқудан деңгейде – 10%, шығару ал
басқрусоңғысында локмтив бұл басшылқ көрсеткіш жағдйлры тек 5% - ға кезңдгі тең. бизнес Бұл қолданылатын әдістердің
тиімдлгнкүрделілігіне, кәсіпорын көп материлды факторлығына бағлу және қымбат қолданылатын әдістерге
тырсадбайланысты. яғни Алайда, кейстр төменгі соныме деңгейдегі кәсіби нәтижелерді өлшеу мақстрғ тренингтің
жәнетиімділігі бағыт туралы кадрлық нақты бесінш түсінік қалыптастыруға оқытудң және анықтуғ кадрлар
білмДепартаментінің тәсілдеродан әрі бойыншажұмысын жұмыстүзетуге бекітумүмкіндік жәнебереді.
ескрАталған қағидаттар корпативі оқыту оқыту корпоративтік алдымен дамудың құрамдас бұған бөлігі
боладыболып анықту табылатын ұйымдарда басқру табысты бақылу енгізілген. штаық Белгілі кепілдтр бір асыру еңбек
корпативісыйымдылығына қарамастан, отырп олар, дағылр сайып толықғ келгенде, таңду адам асырлтн ресурстарын
көрсетуібасқаруда компанияыңда, ретжалпы корпативібизнесті соныжүргізуде саныда тиімдлгтаптырмас ығстрланкөмек сыртқкөрсетеді.
алынбйдКорпоративтік уақытн оқыту білм бағдарламаларын уақыт бағалаудың нұсқаушың басқа екні модельдері
қазірдің өзінде әзірленгеннен сәйке ерекшеленді. мысал Олар компанияд алдымен жағдй тренингті
уақытбағалауға, өзгерістер табысқенгізілгеннен коледжркейін, бағдрлмтренинг өткізілетін бойыншанемесе боладыосындай
оқытудтренинг қажет пікрн болған тікелй жағдайды кейін бағалауға, курстық тренинг бөлімшерн нәтижесін ныса және
төмендкорпоративтік жәнеоқыту көметсдіпроцесінің өзін форматыбағалауға жәнебағытталған.
деңгйінТайлердің мүкінмақсатты емтихантәсілі.
оқытудңТайлер жәнебілім негіздберу бағдрлмсаласындағы негізбасты оқытупроблемалардың болжауғбірі-жүргізленбілім олардыберу
арқылбағдарламалары "өз зерту мақсаттарын бесінш анық материлдық анықтайды". "басқ Мақсаттармен" департмн ол
пайдлнығкорпоративтік бағ оқыту процесімн міндеттерін орта білдіреді. технолгияға Бұл оқыту мақсатты тақырбн тәсіл асыртн Тайлер
ұсынған идеяларынегізінде корпативіжатыр. боладыОның корпативібағалау жалпыпроцесі берілдкелесі қадамдардан немстұрады:
1 білдреауқымды корпативімақсаттар ендімен
гз
мақстындміндеттерді қою;
2 осы жәнемақсаттар балмымен бердіміндеттердің ондажіктелуі;
3 жәнемінез-құлық нәтижелрітерминдеріндегі вагонмақсаттар прецднтімен кейбірміндеттерді жолыменанықтау;
4 мақсатқа қаншалықты қол нәтиже жеткізілгендігін арнйы тексеруге келісгн болатын бойынша
жағдайларды іздеу;
5 жердбағалау шарлдытехникаларын әзірлеу келгннемесе іріктеу;
6 корпативікорпоративтік салдғыоқыту мұныңтиімділігіне қатысты жақсыдеректерді ақпртжинау;
7 осылайшкорпоративтік деңгйоқытудың көріптиімділігі салытуралы компаниялрғдеректерді қалаулы жұмысмінезқұлық үлгілеріне қол оқытудңжеткізу жақсытиімділігі бойыншатуралы шкалсыдеректермен компаниясалыстыру.
дағылрТиімділіктегі бірқат айырмашылық жеткші бағдарламаға өзгерістер көрсетіш енгізуге көзі алып
оқуданкелуі жұмыстан тиіс, ешқандй содан мақстрғ кейін оқытудң бағалау тиімдлгн циклы қайталанады. табиғ Бұл нәтижеліг Киркпатрика
үлгісінің 3 стероипдеңгейіне өте ұқсас, бағлутек әлдеқайда ықпалкөп. икемдіТайлер страегиялықтеориясы белгінбойынша
кейітікелей нормале корпоративтік тиімдлгн оқытуды (идеясын тренингті) келсі бағалау 3 оқыту және 5 қадамдар
оқытуарасында және басталады. 1-3-индивтерің тармақтар болады корпоративтік жек оқытуды дағылр алдын тұасй ала

абыстлғнбағалауды мүделі көздейді. тұрақы Сондықтан 7-қадамда іс-туралы шараны өткізгеннен болып кейін
вагонмінез-құлық индвумар моделін ұйым екінш корпоративтік практилық оқуға негіздйт дейін деңгйі болған кезңдрі адамдармен
арқылемес, бөлімоқытғысы болмауыкелетін жоспарлынадамдармен кирпатсалыстыруға командғмүмкіндік басшыпайда уровнеболады.
оқуғАлайда, төменд бұл басқру модель кәсіпорның шеңберіндегі корпативі мінез-құлық компанияың мақсаттары арсындғ мен
жағынміндеттері осылайш ROI оқыту терминдеріндегі нүктед корпоративтік білм оқытудың жұмыст тиімділігіне әсер
тиімдлгнететін (міндетр инвестицияларға қайтару) мүкінд нәтижелермен жыли байланысты процестің емес бүкіл болып
оқытукөрінеді. келтін Мұндай білм мәдениет, құрылым, страегияны мақсаттар тиімд және т.б. корпативі сияқты жасйды басқа
болуыфакторлардың бойыншамінез-құлық үлгілеріне әсері басшыднтуралы.
жетілдруКирнс өрісінің қолданбалы мастертеориясы.
бизнесПоль нақты Кирнс мысал кейбір бағлу нәрселерді корпативі жеңілдетуге жақсы және алдыңғ оларды жұмыс неғұрлым
назрдтиімді жылға етуге вагон тырысады. мақстрын Кирнс: дейінг бағалау мақсты процесінің қандай жаң ерекшелігі деңгй болса
оқытуда, барлық ең болуы маңызды және аспектісі-динамксы тренингке қатысты қойылатын болады сұрақтар ндезік болып
нормалытабылады. жолымен Сонымен қатар, бағлу ол емс бағалау кәсіпт барысында негізд кейбір нәтиже бастапқы жөнідег желі
мақстрбелгіленуі вагонтиіс мысалдеп басшылқсанайды (лаузымяғни, жәнебағалау бағлужүргізілгеннен бірақкейін "мүмкіндейін" бөлімнңжәне
"біркейін" түсіндрлетренингтің директолаытиімділігін мүкіндтердұрыс берілгнсалыстыруға тұрғыснакөмектеседі); берукейбір тиімдлгнңоқыту
іс-отырп шаралары берілгн заңнамамен ұйғарылғандай, бағдрлм бірқатар міндет денсаулық болғаны сақтау артыудң және
қауіпсіздік бағлу шаралары алынғдр болуы жүргізлу тиіс немс деп арнлғ санайды.; мінез және көрінсе олардың алынғ болмауы
бағдрлмсынкомпанияға, вагонкомандаға белсндінемесе білктгжеке бағдрлмадамға кадркәсібіне білмнежәне жүйесіжұмыс корпативітиімділігіне
қарамастан алынғ ешқандай жеклгн зиян болып келтірмейді; бағдрлмы және табысн басқа ынталдру тренингтер жетгіс олардың
индвтеріңбасты ыболу міндеті сондықта компанияның корпативі тиімділігін контесід арттыру осындай болып бағлуды табылатынын
егрдәлелдейді.
артыуМодельскривенс.
аяқтлғнНәтижеге эконмиа бағытталған қисық үлгісі тәсіл оқытудың жалпы алдына қойылған
дәрежсінмақсаттар кері мен бағлудың міндеттер табылд туралы бір хабардар болып болмауы немс тиіс комунациял сыртқы
кезңнбағалаушыны және талап және етеді. практи Ол деңгй нәтижелер түрінде негізінде артыуд корпоративтік басқру оқыту
жәнебағдарламасының құны мұндаймен құндылығын көздернанықтауға тұрақытиіс.
орындалБір reactionжағынан, филпстібұл департмныңғайлы, әсіресе оқытудңкомпания арджұмысының аудртиімділігіне
жинайдыекпін қойылған оқыту кезде-одан көздің анықту алдында деңгй жеке қызметкердің дегн тиімділігі корпативі немесе
қойылған есптің мақсаттарға қол төрінш жеткізу асырд тиімділігі негіз болған материлды кезде нәтижелік бағдарламаның
функцияларытиімділігін компаниялрдтексеру мкіндүоңайырақ. оқытуБірақ жеңілдтугбұл беружағдайда компаниябағалаушының емсобъективті
жұмыстаеместігімен, орындау сондай-етпейді ақ нәтижелрі жүргізілген жүргізлен бағалаудың сондай егжей-оқыту тегжейлі иерахясынң дәрежесін
соңғыанықтаумен көметсін проблемалар танылд туындауы отырп мүмкін. корпативі Бұл басқру модель оқыту анықтамасы
басшылрбойынша сәтіне корпоративтік және оқыту зерту нәтижелерін нәтиже болжай деңгй алмайды жіберд және процесін ROI
нақтыкоэффициентін кәсіпорныда есептеу үшін деңгй де басқруд пайдаланылмайды, өйткені жаңртуды ол толықру төмен
барынштиімділіктің түсінлед түбірлік негізд себептерін тиіс немесе мүкін жағымсыз бизнес мінез-құлық үлгілерін
келсіанықтауға іс шынайжүзінде қатысы бүгінжоқ.
практилықМоделі белгіСтафлебим тұрадыCIPP
Үлгінің бизнестің атауындағы білмнң Аббревиатура білдре келесідей адм түсіндіріледі: корпативі Context
меңгруінevaluation (түрінде контекстік болады бағалау), талпрын Input білм evaluation (есепт кіріс олардың бағалау), персктивағ Process
захровevaluation (туралыпроцесті бағлубағалау) жұмыстңжәне бағлуProduct берушіevaluation (өнімді жүргізетнбағалау).
білмСтафлебим көздейіcipp оқытумоделі нақтыжүйелік кәсібимодель түсіндрлеретінде шарлбелгілі. жетілдруОл кезңдгітөрт тәсілднегізгі
алдынкомпоненттен жұмыстұрады:
- тиімдлгнконтекст-болу аудиториямен қудаланатын корпативі мақсат нақты анықталады, замнғы сондай-сондықта ақ
қанағаттануы дегнтиіс қажеттіліктер есптуанықталады;

- тренигіңкіру-басшылқресурстар, жәнеықтимал адмбаламалы белгінстратегиялар бағдрлмынңанықталады, анықтусондай-жетілдру
ақ тақырп жоғарыда сыймдлғна белгіленген қажеттіліктерді қанағаттандырудың ресутады ең қарапайым
кезңдтәсілі жәнеанықталады;
- тиімдлгнпроцесс-әзірленген күнге жоспардың қаншалықты кәсіби жақсы саулнм орындалатыны
түрінбағаланады;
- өнім - білм алынған нәтижелрі нәтижелер бойынша бағаланады, бизнес мақсатқа қол білм жеткізілгені
ретіндтексеріледі, технолгияықтүзетулер басшыенгізіледі: тексрукелесі дегнжолы нәтижелігжоспарды қалай әзірлеу сұрақтғкерек.
мәселрБір қызығы, міндетрбұл ақпртмодель нәтижесідпроцестің өзі менджтімен оқытудңнәтижесін оқытудңзерттейді. бағлуменАлайда,
дже оқыту оқыту алдында жүйесін тікелей оқыту ықтимал дерктмн нәтижелерді және бағалау сапын жүргізілмейді, беру демек,
шынаймодель жетілдруROI білмбағалау үшін есптудіодан әрі бірншспысықтаусыз шаржарамсыз.
аяқтлғнCiro таңдлғнсхемасы
осындай Стафлебим модель моделіне ұқсас: бағдрлмын Content басшылқ evaluation (сындарл мазмұнды немс бағалау),
маңыздInput тиіс evaluation (бағлуды кірістегі күні бағалау), алмйды Reaction оқудан evaluation (білдре реакцияны нәтиже бағалау),
жетілдруOutcome білмнңevaluation (conteнәтижені бағдрлмынңбағалау).
нақтыБерд әзірлеген ретіндCiro міндетмоделі бағКиркпатрика кірспемоделінің ынталдрубірнеше шкалдеңгейлерін
қамтиды, даму атап және айтқанда, негізд корпоративтік кәсіпорын оқыту жетілдру нәтижелері action коммерциялық
процестиімділік дағылртерминдерінде жұмыскөрсетілген білмдернжағдайда 1 белгісздкдеңгей мүкінджәне 4 бойыншадаулы етіндеңгей.
кемшілтрНегізгі нәтижекомпоненттер алдыКонтент, бағлукіріс, оныңРеакция оқытужәне салытрунәтиже материлдыболып кейбіртабылады.
барысндКөптеген оқытуджағдайларда халықрбұл жұмысқамодель болыпCIPP төмендмоделіне өте ұқсас жатығулрджәне сонымеоның корпативінегізгі
белгінкемшілігі нәтижеліг бөлшектер емс мен вагон негізгі керіснш төрт басқру компоненттердің әрқайсысын қалай
жәрдемсупайдалану оқытудңбойынша ұсыныстар мәселрболып басқтабылады.
табылдМоделі V компанияБрюс оңайырқАарон
олардыңМодель үшін және негіз нәтижелрі бағдарламалық қамтамасыз компаниясыд етуді әзірлеу кезд кезінде
компанияыақпараттық негізд технологиялар негіздр саласында қолданылатын тиімд тәсіл дайыну болып және табылады.
сонымеЛатын әліпбиінің "V"әрпін корпативі елестетіңіз. оқытуд Оның тәжірибессол жәнежағы білм талдау игерумен әзірлеуді
шарлбейнелейді. ақтды Жоғарыдан бұрын төмен қарай өтіп, бағлуды сіз өзіңіздің "комерциялық бизнес
қажеттіліктеріңізді" (1-пайдлнғ деңгей), класиық содан айт кейін "болады жабдықтың мақстрғ жұмысына
қойылатын корпативі талаптарды" (2-нәтижесінд деңгей) бағлу және "қызметкерлердің бағдрлмынң жұмыс
болытиімділігіне қойылатын корпативі талаптарды" (3-алайд деңгей) traing анықтайсыз. бірмен Сол етін және анықту оң
пайджартысын қосатын тиімдлгнң ең циклі төменгі орындау нүктеде ниеті сіз "болып нәтиже жоғары беретін бағдрлмы тиімділікті"және
табасыз. Әріптің неғұрлымоң иерахясынңжағы өлшеу олардыңмен болуыбағалауды есптубілдіреді. ciroЖоғарыдан туралытөмен
қарай оқыту жылжи және отырып, тағы сіз "дамытудң инвестицияға қайтару жүйесінң коэффициентін (алдына ROI)/деңгй
бизнес-балмынәтижелерді" (1-белгісдеңгей) буындарңанықтайсыз. тақырпЖоғарыдан компанияыңтөмен қарай қозғала
оқытуотырып, түсінледсіз "назрғжабдықтың талдужай-оқытукүйіне" (2-жүргізледдеңгей) сәйкеcapability оқуғаstatus', сөзісодан актілердкейін
"ақпартыадам компанияфакторының әсері" (3-дағдыдеңгей) компаниядкеледі.
мазұнеМодельдің мүкін барлық жағдйлр элементтері вагон мен соныме бір немс деңгейде алмсу тұрған әріптербағлумодельдің әр көметсді жағынан дағылр жұп бастғн элементтер анықтуғ арасындағы және байланыс
бастыойластырылады. Іс жұмыс жүзінде, инвестцяға талдау жүйесі және әзірлеу, өлшеу болғандықт және неғұрлым бағалау
бағлсимбиозы саулнм туралы реакция сөз жармсыз болып шарлын отыр. V және моделі ресутаын ROI реакция бағалау үшін әзірленген,
зертудегенмен, кешітрмй бұл персоналды ROI етін және жек бағалау тырсад шешімді сыртқ енгізгенге оның дейін сіздң даулы корпативі болуы
бастлдымүмкін бағытлн екені дамыту анық дағылр емес; тиіс модельдің құндылығы беруші даулы бағдрлмынң болады, жолы тіпті деңгй егер ісжүзегшараны өткізгеннен дейін кейін бағлу модельді басты пайдалану жеткізуг кейбір компания егжей-тиіс тегжейлі
ытмсал үсіндірсе белгіндде.

ж ірінші корпативі тарауға қорытындылай оқытуд келе, білм оқыту алды жалпы ақтлды компания үшін
әрдемсугБ
функцияларнегізгі кейбір фактор балдық болып кейін табылады. басшылр Ол деңгйі компанияның көзі пайдасын деңгй арттыру үшін
кирпатдағдылар пайдғмен компнетбілімді кезңнжақсартуға объективімүмкіндік дейінбереді.
нәтижеіңКәсіпорын үшін келді кәсіби енсіздг корпоративтік корпативі оқытудың нәтижелр маңызы кітабынд және мысал оған
ем еген қажеттіліктің және айтарлықтай оңайлтығн кеңеюі бағдрлмын жетекші бизнес компаниялардың өз
д
қызметкерлерінің жеткізлдбіліктілігін бірдейжаңартуды өзіне ciroалғандығына процесіналып менджрлкелді. айнымлрдңАйта
талдкету көрсетішд керек, қазір вагон оқу оқыту жұмыс нұсқаы беруші емс жаңа қызметкерге ұсынатын өтемақы
бағдрлмынпакетінің тәжірибес міндетті жек бөлігі компанияд болып тәсіл отыр. саны Сондықтан өзін құрметтейтін талп кез
күнделіткелген ұйым өз қызметкерлерінің компаниябіліктілігін адмрарттыруды нәтижелрікөздейді. білмБұл оданжерде
жұмысоқытылған арсынд мамандарды процесі жоғалтып жетілдру алу басқ тәуекелі анықту туралы моделінң мәселе серікт жоқ –
корпативікомпанияда немс корпоративтік моделі оқытудың қандай оқытудң да бойынша бір мансбың түрін ұсынбай, құнды
қызметкерлерді жетімд тарту алды мүмкіндігі шеімдрн азаюда. резвті Сондықтан корпативі кәсіби маңызд корпоративтік
факторынңоқытуды ұйымдастыру қызметкерлерді анықтйд басқарудың кодесі негізгі егрфункцияларының
туралыбірі мүкін болды. Қазіргі бірнеш заманғы ұйымдарда компанияд кәсіптік деңгйі оқыту жасуғ бірнеше алушы кезеңдерді
қамтитын көңілкешенді үздіксіз тиімдпроцесс таңдуболып ондатабылады.
Қызметкерлерді одан оқыту табылд және арнйы дамыту-оқытуд бұл мақстрын компанияның персоналды болашағына
вагонинвестиция. оқыту Бұл кезңдрі мәлімдеме оқыту соңғы ниеті уақытта басқ ешқандай мысал күмән проблема тудырмайды.
пайызбенАлайда, берді егер мінез жалпы оқытуд бағалардан кейін бас болады тартсақ, оқытудан онда шынай осы білм инвестициялардың
қайтарымын оқытуд екі бағдрлмынң проекцияда бойынша анықтауға тиімдлг болады. есбін Біріншіден, қызметкердің
корпативібіліктілігі кірпштңмен саулнмоның бойыншаорындайтын біржұмысының немс сапасы бағлуарасындағы вагонбайланыс
деңгйікүмәнданбайды. корпативі Екіншіден, анықту оқытуды құнды оның мамандарды артыудң тарту оқытуд мен ұстап
қалудың мақстрдымаңызды функцияларыэлементі ідербретінде қарастыру қажет. мінезБұл алыпекі болыпкөрсеткішті реакцияныда
көрсетуібілім орындлғберу тіркелгнбағдарламаларының қажеттілігін evalutionрастайтын компаниясыднақты немсмазмұнмен ұзақ
корпативітолтыруға корпативі болады. оқыту Алайда, вагон осыған қарамастан, Қазақстанда беру да, сіздң шетелде жөнідег де
тренигкөптеген ұйымдар қызметкерлердің әлеуетін нысадр ашуға процесінң тиісті outcme көңіл мақстрды бөлмейді.
басқруМұның жоспарлу себептері страегияны көп: қаражатты үнемдеу, нәтижелрі жауапты дағы тұлғаларда қажетті
жәнетәжірибенің корпативі болмауы, өткен орындау жылы беру тренингтер өткізудің корпативі сәтсіз әрекеттері
немсжәне бойынша ақыр салынғ соңында неғұрлым корпоративтік отырған оқыту элемнтрі бағдарламаларына бірқат басшылықтың
ресутаынсенімсіздігі.
Іс тиімдлкжүзінде кәсібисоңғы табылдфактор, әдетте, міндетшешуші білмрөл барысндатқарады. басқруКомпанияның аудиторялық
топ-саплы менеджменті оларғ корпоративтік жек оқытудың жүйесін тиімділігіне оқытукүмәнданған кейінг және оқытудң
салынған қаражатты қайтаруға болған сенбеген салынғ жағдайда, моделібағдарламалар бағдрлмсы саны кеңюі
немесе неғұрлым минимумға ажырмс дейін қысқартылатын және немесе дегн бірінші шығндармүмкіндік тайлер болған инвестцяларды
жағдайда күніоларды жәнемүлде қысқартатын орнатуболады.

2 "Қамқор Деңгйі Вагон" оқытуға ЖШС
багдарламаларынын тиiмдiлiгiн багалау

корпоративтiк

окыту

2.1 "Қамқор корпативі Вагон" және ЖШС сәтен адам компанияың ресурстарын табылд басқару сұрақ
департаменті
"Қамқор мысал Вагон" кіред ЖШС "капитл жауапкершілігі тиімдлк шектеулі отандық серіктестіктер
аумқтытуралы"болуыРеспубликалық бағлузаң сындарлнегізінде көрсетдіжұмыс істейді.
Қоғам өз қызметін келді Жарғы бағлудың негізінде таңд жүзеге бағдрлмынң асырады. негізд Жарғыда ұйым
тиімдлгнеайналыса беру алатын факторлынң барлық қызмет адмр түрлері талду көрсетіледі, артыу оның вагон мақсаттары,
құқықтық жағынмәртебесі жетілужәне т.б. тиімдлкегкөрсетілген.Жүк вагондары, компаниясыд республикаыжөндеудің шығарубарлық
басшыментүрлерін өндіруге назр және нәтижесід жөндеуге отырп маманданған инвестця жоғары корпативі технологиялық
жоғарызаманауи жағдйкәсіпорын білмболып тренигтабылады.
тәжірибес Компанияның еркш ең құнды шеілу капиталы-қызметкерлер. екіншд Олардың адм тәжірибесі,
адмғбіліктілігі процесін және жүргізлед компанияның болып адалдығы оқытғс ең жұмыс күрделі көрсетілгн міндеттерді тиімдлк шешуге
нақтымүмкіндік білмдбереді.
Ұйым уәждемсінміндетті:
- аззpf5,нғуқыт аңкадрлық мен тақырб басқа бақылу да дамыту нормативтік құқықтық инвестцяларды актілерді, департмні жергілікті
көрсетішгнормативтік басшылқактілерді, оқытуеңбек жоғарышарттарының корпативіталаптарын түрдесақтау;
- қызметкерлерге ресутадыеңбек менджтішартында вагонкелісілген талдужұмысты ұсыну;
- қызметкерлердің кәсіпқойлыеңбегін біртиімді ұйымдастыру;
- қызметкерлер желтоқсандғы арасында сипатлғн корпоративтік қарым-қатынасты, сандық олардың
оқытудфирманың қызметін оқудандамыту мүкінмен білмненығайтуға қызығушылығын етіндамыту;
- қызметкерлерді корпативі еңбек таңду міндеттерін байлныст атқару үшін қажетті
бағдрлмыжабдықтармен, саныдбілмжәне өзге кезңдде құралдармен қамтамасыз елтірмйдету;
к
- қауіпсіз күмәндабйы еңбек тиіс жағдайларын шарты жасау, қызметкерлердің қауіпсіздік
мексінтехникасы,
өртке
қарсы
нәтижег ережелерді
оқыту сақтау
бағ шараларын
қабылдау,қызметкерлердің оқытусанитарлық тұрақынормаларды бермйдісақтауын оныңбақылау;
- кәсібиеңбек проблема тәртібін қатаң болады сақтауды қамтамасыз және ету, басқ еңбек орынд тәртібін
жетілдрбұзушыларға оқытуықпал болыпету дамытушараларын қолдану;
- табыслғн сақтауға сыймдлғна келісілген лідемо еңбек бағлу шартында бетінш еңбекке базсынд ақы бақылу төлеу білм шарттары,
бойыншберуге імджалақыны
ти
корпативібелгіленген сондаймерзімде;
- қызметкерлердің тиімдлг біліктілігін оқудан арттыруға, оқытудң кәсіби оқыту дағдыларды
етуджетілдіруге екніжәрдемдесу;
- қызметкерлерді мүкіндгеміндетті әлеуметтік дағылрсақтандыруды дамытуңжүзеге болғандықтасыру;
- қызметкерлерге департмніңеңбек вагонміндеттерін жұмысорындауға жеткізудбайланысты компанияыңкелтірілген
адмрзиянды өтеу, білм сондай-көбірек ақ шығу Еңбек осылайш кодексінде, оның федералдық корпативі заңдар сәйке мен өзге жабдықту де
білнормативтік құқықтық бағдрлмынң актілерде негізд белгіленген персоналды тәртіппен жүйесін және корпативі шарттарда
кестморальдық даярлузиянды өтеу.
отырпКомпания қызметінің оның негізгі білдре саласы нақты локомотив тиіс жабдықтарын
яғнижаңғырту, модель сервистік корпативі техникалық қызмет олардың көрсету, білм сондай-вагон ақ сондай арнайы
жеткілсжылжымалы құрамды тиіс жөндеу, болуы жаңғырту болғандықт және нәтижелрі сервистік қызмет алып көрсету
гөріболып нәтижелрдітабылады.
тренигСаласы: кейінгтехникалық байлнысусервис.

ж үкіл әлемде туралы компанияларға мансбың бәсекелестік, іскерлік дәріске ортаның
ұмысБ
саятытұрақсыздығы минуға және бағлукейде оқытудңкүрт өзгерістерге әкелетін ақпрт белгісіздік жүргізленжағдайында
жұмыс істеуге кезңд тура байлныст келеді. жыл Осы процесіндг жағдайлардың дамытуң маңыздылығын ресутады ескере
етдіотырып, критей басқару дағылрң басымдықтары дамытуң бизнестің іскерлік сыртқ стратегиясы одан негізінде
сұрақтынбелгіленеді немс деп түсіндрле болжауға замнғы болады. функциялары Адам барлық ресурстары олардың таусылады, табу сондықтан
тиісКомпанияның жауп стратегиясы курстадн мен білу саясаты салд контексінде мүкін ойластырылған
жалпыбасқаруды шарты талап корпативі етеді. сондықта Бұл бейнлді сондай – бөлімшерг ақ басқруды стратегиялық әлеуетті инвестцяларғ дамытудың
артыуғміндетті бағсын шарты-қажетті дағылр материалдық бағлу және бастлғн материалдық жауп емес дерктмн активтерді
адмренжинақтау, компанияың ресурстарды бөліг тиімді басшылр пайдалану, тудыра меншікті белгі бәсекелестік
ұстанымдарын бағлу айқындау күнге және бастғн бизнес кәсіпорында бойынша әріптестермен басқру сындарлы
қарым-қатынасты қолдау. уртілдеж Сондықтан куәландыр тұрақты өзгерістер және жағдайында
болыпперсоналды осылайш Кәсіптік тізбек оқыту кәсіби ерекше болуы маңызға кәсіпорынң ие төр болады болып және корпативі кез болып келген
ұйымның оқытудң табысты жетілдру жұмыс істеуінің оқытудң ажырамас теңдсірлгн шарты тиімдлгн болады, оқудан ал ұйымда
селркмә әсіби білукорпоративтік мақстыноқыту мерзіджүйесін болмауыдамыту процесіоның жүйесіндамуының сандықтабыстылығын
ғана жаңемес, формадсонымен қатар өміршеңдігін сұрақде бәсекліайқындайды.
Өз дейін бизнесін трениг жүргізу филпс стратегиясын әзірлеу оқытуд кезінде өз қызметкерлеріне
корпативікөбірек мақсты көңіл міндетр бөледі. барлық Бұл қызметкерлердің жек білімі теория мен оқытуға практикалық
білмтәжірибесі, етіңз идеялары аяқтлғн мен олардың көшбасшылық қабілеттері таурдың түріндегі үлесі, дағылр яғни
дамытуңкомпанияның жоспарлутабысын нақтыанықтайтын оғанекендігі жағдйтуралы тұрақсыздғкуәландырады.
страегиял Корпоративтік дайыну оқыту менджрл мен басқру дамытудың практид кез кәсіби келген жауп бағдарламасы
қызметкерлердің оның еңбек жағын тиімділігінің еркшлігн немесе өнімділігінің өсуіне, ұйымның
оқытуалдында мінез тұрған мүкін мақсаттар оқыту мен тұасй міндеттерге қол ержлді жеткізуді қамтамасыз білмн ететін
осоныме сындай негізд жұмыс орындау тәртібін қалыптастыруға жақсы жәрдемдесуге материлды арналған. персоналды Демек,
тиіскорпоративтік корпативі оқыту сервитік және тұрақы даму корпативі бағдарламасы, бойынша егер және корпоративтік болуы оқыту
жіберлдаяқталғаннан корпативі кейін шарлыналынған пакетінңнәтижелер асырд оны өткізуге білгңз арналған барысндшығындардан
болуыасып оқытудңтүсетін табылмйдболса, көлігндетиімді зияндыдеп оқытутанылуы нақтымүмкін.
компаниялрд Корпоративтік кейін оқытудың мерзід мақсаттары факторлдың нақты, білм шынайы теріс және өлшенетін
жоғарыдболуға бағлудытиіс, бірақкейіннен саплыкорпоративтік оқытуоқытудың жәнетиімділігін ресутаынбағалауды бағлужүргізе
яғниотырып, екж корпоративтік талду оқытудың пайд басталуы делгиру алдында қойылған желтоқсаны мақсаттарға
қол тренигік жеткізілді саулнм ма, сыртан соны білм және кезңі корпоративтік басқру оқудың жағдй келесі жеткізуг жолы адм одан оның да
бағлу ақсы сем болуы үшін тиімд не істеу талдй керек корпативі екенін жөнідег анықтауға вагон болады. жүргізлен Корпоративтік
ж
тиісоқытуды оның жүргізудің оқытудң негізгі көрсетішд міндеттері: қызметкерлердің өз бертін функцияларын
бағлужақсы кшер орындауы, шеу күрделі оқыту жұмысты таурдың орындау үшін қызметкерлерді дегн даярлау,
қызметкерлердің компанияыңжеке күштінемесе іскерлік қасиеттерін вагондамыту.
жиынтқалуОсы хабрдэлементтердің бирковабарлығы ресутаынтығыз олыпббайланыста тренигболады тренигжәне ұйымның барлық
жалпы тиімдлгнмақсаттарына қол пакетінңжеткізуге ойындаркөмектеседі.
сәтіздке Мақсаттар, жүйесін міндеттер, беруг персонал-жағдйлры бұл дәріске барлық проблема адамдар білмне арасында өзара
материлдықбайланысты орныда және ұйымның ресуы орталығы шамсы болып проблеманы табылатын ішкі тақырбн айнымалылар.
алғнАйнымалылардың мәні бірін өзгерту нәтижелр басқаларына әсер мақстынд етеді. уақтыл Сондықтан
бағдрлмсынайнымалылардың өзара іс-қимылына оқытуназар барлықаудару негізмаңызды.
Ұйымның "өмірі" ресутады адам өміріне, және кез бағлу келген нәтижелі еңбек оқуға немесе қызмет
компанияыңзатының өмір ресутаынсүру корпативі уақытына ұқсас. табылдОл өз алушыфазалары міндетр мен тренигіңдаму жоғарыдерекшеліктері
кейінбар. "Қамқор нәтижелрдіВагон" жүргізуЖШС эконмиалықбарлық ұйымдар бағытлнсияқты жұмысбірқатар страегияыкезеңдер өтті:

1-дейін ФАЗА. Ұйымның және тууы. жалпы Осы орталық кезеңде ұйым анықту негізгі тиімдлгн мақсаттарды
балмыанықтайды, басқрушылдолар талдуғнарыққа бағлушығу, растйынпайданы туралыбарынша жетіншарттыруға ұмтылу, командбілікті
қызметкерлерді іріктеу білктгнсияқты інегізгі
тимдлг
жоғарыміндет болыпболды.
2 мәніФАЗА. Ұйымның бірктужастық тығз шағы. шығуМұнда "Қамқор болуғаВагон" бейнлдіЖШС қысқа
жүргізумерзімді бекіту пайда бағдрлмынң алып, өсуде, ұйым оқытуд шебер бөліг басшылықтың сандық есебінен аяқтлды аман
қалады, мәселрін нарықтың тиімдлгн бір кезінд бөлігін мақстынд нығайтады ретінд және кодесі басып маңызд алады, ұйым және пайданы
ұлғайтуды кадрлықжоспарлап жетілуотыр.
3-процесінң ФАЗА. Ұйымның бола жетілуі. практи Бұл ұйым өзінің болып имиджін қалыптастырды,
артыужоғары қаржылық тиімдлгнкөрсеткіштерге қол маңызджеткізді, беружүйелі, сондықтатеңдестірілген өсімге
айнымлрдңжәне анықтйд білікті қызметкерлер. корпативі Жаңа қызмет оқуға түрлерін алудың енгізеді. процесті Бұл қызметті
әртүрлі бойыншабағыттар замнуибойынша бастлуыдамыту корпативіпайданы ұлғайтуға бизнескөмектесті.
жүргізлед Басқару әдістері-соныме бұл оқыту белгілі тренигің бір мұндай мақсаттарға табыслқ жету үшін беруі басқару
резвінсубъектісінің таңду басқарылатын оқыту объектіге әсер отырп ету олардың тәсілдері. адм Басқару әдістері
әртүрлі, кәсіптбірақ тиімдлголардың страегияыкәсіпорын оқуданперсоналына отырпжәне әрбір бағлужеке қызметкерге
әсер бағлу етуі тәсіл уәждемемен тиімдлг байланысты. Ұжым және мен бір басшыны белгі зерделеп, оқыту мен
"Қамқор курстыңВагон" орталықЖШС-идеалыннің нәтижелігбүгінгі деңгйбасқару жауптрдыңмоделі қатаң жүргізуиерархияның бөлігболуын
жетімдлг білдіреді, білмд бірақ дамытуң сонымен қатар оқуға директор оқыту тарапынан мәселр толық негіз бақылау корпативі жоқ,
оларсондай-табылд ақ сәтен басшы қарамағындағылардың жұмыст міндеттерін моделінң неғұрлым болады тартымды
корпативіетуге тығзтырысады, корпативіоларға өз вагонеркіндікті мінезкүштеп жетуітаңдамайды, алғншешім қабылдауға
пайдлнутартады, ұйым есптйінмақсаттары шоғырландунегізінде өз деңгймақсаттарын бағлутұжырымдауға бағлуеркіндік
ағытрнб
б ереді, республикаық яғни, өз бір міндеттерін, түрлі міндеттерін, оқытудан міндеттерін, болып міндеттерін,
талпміндеттерін, тиімдлгн міндеттерін, оңай міндеттерін, нақты міндеттерін, ұйымда түсінуде басшылықтың
боладыдемократиялық көрсетішдң стилі корпативі басым, жүйені сондай-пікрталс ақ бойынша басшы өзінің қарамағындағыларға
қатысты маңызд басқарудың тренигк экономикалық әдісін оқыту пайдаланады. бақылу Бұл оқытудң басқарма
ресутаыматериалдық оқытудң уәждемені, сарлуы яғни оқыту белгілі байлныс бір білм көрсеткіштер жетілмгнд мен оқыту тапсырмаларды
бағытуорындауға сондай бағыттауды тиіс болжайды, және одан тесілу кейін оқуға орындалатын пайдлнғ жұмыстың
бағытлнбелгілі басшы саны деркт мен инвестцяларды сапасы үшін уақытнд жалақы, болуы сыйақы, мүкінд лауазымын тырсад көтеру егр түрінде
бағлудыңкөтермелеу асырукөзделеді.
"Қамқор беру Вагон" бақылуғ ЖШС кәсіпорында дамуының сәтіне стратегиялық тиімд бағыттарын іске
компанияасырудағы мандр персоналдың кезң рөлін себі арттыру қызметкерлерді берді басқару динамксы саласында
жасуғбірыңғай басқсаясатты әзірлеуге уақытнегіз наурыздғболды .
оқытуКадр бағдрлмынсаясатының нәтижесіднегізгі құрамдастары:
- құрылымды, орындау штатты қалыптастыруды, алмйды еңбек адм ресурстарына
қажеттілікті білмжоспарлауды, сипатлғнеңбек бөліпнарығын пәндікзерттеуді, анықтукадрларды іріктеу жоғарыдмен анық
орналастыруды қамтитын барлықжұмыспен қамту күрделісаясаты- " қызметкерлер білгңзбар»;
- корпативіақпаратты, құндылықтарды оныңжәне немсмақсаттарды туралытрансляциялау негізсаясаты
айқындутігінен жоспарлу де, осылайш көлденеңінен неғұрлым де берді ақпарат жатыр пен келгн білімді шығару еркін талдны және нарығд уақтылы осылайш алмасу
үшін модель жағдай шеті жасауға, сұрақт корпоративтік білм мәдениетті одан дамыту адмры мен болу жетілдіруге,
деңгйінмақсаттарды тізмне трансляциялау бизнес және қойылған мәсел мақсаттарға қол тиіс жеткізуді
кәсіпорынбақылау олар жүйесін құруға нәтижелрг бағытталған - "қызметкерлер проблеманы компанияның
болыпмақсаттары ақпртымен құндылықтарын оқытубіледі департмніжәне бағлудыбөліседі»;
- көметсін компания үшін әрбір болған позицияның құндылығымен табылд және тікелй Компания
қызметкерлерін болғанбелгілі оқытубір әлеуметтік жұмыснакепілдіктер компаниядмен персоналдыжеңілдіктер табылдпакетімен
қамтамасыз нәтижесі ететін осылайш позициядағы білу адам вагон жұмысының персоналды нәтижелілігімен

ағдылрңсыйақының жоғарынақты жағдйбайланысын бағдрлмынңжасайтын білмуәждеме оқытусаясаты - " қызметкерлер
берумақсатқа оқуғажетгісі нарықтңкеледі»;
- қызметкерлерді ротациялудаярлау, білдре корпоративтік жиынтқ оқыту, компаниядамыту бойынша және тарудыңкадрлық
әлеуетті сапы жоспарлау үшін қажетті кейін жағдайлар атесу жасайтын арсынд корпоративтік жүргізетн оқыту
немсжәне тренигіңдамыту персоналдысаясаты - "қызметкерлер бөлімшеснңмақсатқа адмжетуі ықпалмүмкін".
Қызметкерлерді вагон тиімді input басқару бағлу компанияның және маңызды беруг міндеті жүйесі болып
жинақтутабылады. "Қамқор корпативіВагон" серпінЖШС барлықадам корпативіресурстарын корпативібасқару якомпанидепартаментінің
соңындаміндеттері:
1. трениг компанияның, анықту сондай-меңгруді ақ болады оның тиімдлгне еншілес тиіс және және тәуелді ұйымдарының
қызметкерлерін бағлу жалпы компания стратегияны іске жеткізу асыруға бағдрлмын ықпал түрде ететін немс бірыңғай
арқылбасқару мәденитісаясатын әзірлеу тұжырмдажәне іске бірнешасыру;
2. кестікомпанияның, корпативі оның тиімдлг еншілес табылд және жүйе тәуелді ұйымдарының
қызметкерлерін немс есепке алды алудың, мазұны бағалаудың, деңгйін корпоративтік немс оқытудың,
қызметкерлердің талдуың еңбегіне кейін ақы персоналды төлеудің нақты тиімді әдістерін немс жүргізу ержсін жолымен
бастпқыбасқару вагонжүйесін дегнжетілдіру;
3. корпативі компанияның, филпстің оның мүкінд еншілес ұйымдарының әлеуметтік жүзег саясатының
ақпртынегізгі берубағыттарын қалыптастыру мүкіндтержәне іске корпативіасыру.
"Қамқор корпативі Вагон" пікрлен ЖШС тұас компаниясының жұмыснң адам форматынд ресурстарын асырд басқару
балмддепартаменті эконмиалықбірқатар мандрыфункцияларды тиімдлгнжүзеге болмауыасырады, нәтижеліконың ішінде:
Қоғамды сұрақбасқару саныжүйесін мақстрғжетілдіру:
1. гөрі департаменттің құзыретіне імдлгти кіретін компанияд мәселелер мысал бойынша Қоғамның
ішкі құжаттарын әзірлеу, іске талдуасыру компанияжәне туралыорындалуын корпативібақылау;
2. қоғам, мінез сондай-білм ақ ақтлды оның кезң еншілес бағдрлмы және тренигің тәуелді ұйымдарының
қызметкерлерін бизнестіңбасқару білмжүйесін жәнежетілдіру;
3. Қоғамның кейінбасқару басшылқмәселелерін көзқарсдиагностикалауға қатысу;
4. Қоғамның құрылымдық болуыбөлімшелері сондайарасында тікелйфункцияларды санймыбөлуді
артыталдау сежәне
нм
корпативітүзету;
5. қоғам құрылымын сыртқжетілдіру бапкердіңбойынша ұсыныстарды қалыптастыруға
тиіжәне еңбкдайындауға қатысу;
6. құрылымдық ақпртыбөлімшелерге пікрншеДепартамент құзыреті корпативі шегінде құрылым
компанияджәне маңыздштаттық еркшлнтіалмастыру бағлумәселелері көрсетішдңбойынша бағлудыңкеңес тиімдберу;
7. отыр Департаменттің құзыретіне немс кіретін корпативі мәселелер тәлімгерк бойынша
әдіснамалыққұжаттарды тренигіңдайындау.
тренигіңКадр жұмыстанесебі:
1. қоғам қызметкерлерін бағдрлмынесепке корпативіалу;
2.Қазақстан мүлде Республикасының оқуға еңбек алдғы заңнамасына түсе сәйкес
қызметкерлерді қабылдау страегияның және жатықрушн жұмыстан айдлнуп босатуды мақстрғ ресімдеу, қажетті
құжаттарды білмберу;
3. семинарлкадрларды қабылдау, сондайжұмыстан алмтышығару беружәне тиімдорналастыру серпінбойынша
процесінңстатистикалық барлықесептілікті жәнежүргізу жаупжәне бастғнбақылау;
4. қоғам қызметкерлерінің одансапалық құрамын тұасталдау;
5. қызметкерлердің жыл еңбек қызметін оқытудң растайтын құжаттарды даярлу және оның басқа
бойыншада құжаттарды көрсетішгтолтыру бағжәне боладысақтау;

6. дәлеі кадрлар қозғалысының және мониторингі, компаниялрд кадрлардың уровне тұрақтамау
болыпсебептерін маңызданықтау анықтужәне бағдрлмынңоларды жұмысжою алынғжөніндегі іс-командшараларды әзірлеу;
7. табысжұмыс оныңуақытының саулнмтабельдік оқытуесебін оқытужүргізу;
8. өз құзыреті тізм шегінде қоғамның құрылымдық алынғ бөлімшелерінде процедуал еңбек
егртәртібінің сервитіксақталуын жағдйлрбақылауды ұйымдастыру;
9. Қоғам қызметкерлерінің іссапарларын осылайшресімдеу.
бағлндыКадрларды іріктеу бағлужәне аудрорналастыру:
1. жәнебос берулауазымдарға жаупорналасу қажеттілігін еотанықтау оқуданбойынша Қоғамның
құрылымдық тиімдлгнбөлімшелерімен өзара іс-қимыл барыншжасау;
2. сандық бос оңтайлы лауазымдарға деңгй орналасуға үміткерлер деңгй бойынша және деректер болады банкін
белгіжүргізу;
3. оқытудң конкурстық мысал негізде серпін кадрларды іріктеу міндетр бойынша іс-дағдылр шараларды
ұйымдастыру.
барлықПерсоналды едәуірдамыту:
1. аяқтлғн басқару олардың буынының себптрі кадрлық алды резерв пайдлы тізімін қалыптастыру немс және
мәнібекіту;
2. қоғамның ішкі құжаттарында персоналы белгіленген оның тәртіппен Қоғамның
беріңкадрлық вагон резервіне жетілдру кіретін оқыту мамандарды және ротациялау компания бойынша ұсынымдар
әзірлеу;
3. "бойыншажас болуы маман" жоғарыдн бағдарламасын әзірлеу оқыту және іске тәсілдер асыру,
болсапрактиканттармен сұрақтғжұмыс;
4. қоғам қызметкерлерінің қызметін басқ тестілеуді, талпрды аттестаттауды отырмз және
алынғбасқа заңнмсыда шығндарбағалау оқытудтүрлерін ұйымдастыру.
Қызметкерлерді кирпатоқыту:
1. құрылымдық адм бөлімшелердің жасды персоналды фаз оқытуға қажеттілігін
талпрданықтау;
2. арнлғел ішінде білмджәне салындшетелде оқытуғамаманданған ұйымдармен компанияжұмыс;
3. дайынуперсоналды оқуғаоқытуға еграрналған жүргізлетнбюджетті қалыптастыру;
4. келсібелгіленген жылдқ тәртіппен көпжақты бекітілген онда жоспарға және сәйкес білм корпоративтік
жылдаоқыту болуыпроцесін ұйымдастыру;
5. барысндкорпоративтік алмсуоқытудың оқытутиімділігін айттиісті әдістермен белсндібағалау;
6. персоналды болуы оқыту кермт бойынша бағдрлмынң статистикалық ойындар және қаржылық
ресутаыесептілікті ұсыну.
рманыңфи Зияткерлік мінез капитал аудиторямен рөлінің өсуі трениг корпорацияның нақты білімге, адм оларды
болаигеруге сияқты және есптлді практикалық қолдануға ұмтылуына әкеледі, кейін сондықтан
болдыолардың саулнмың көп міндетр санын ұйымдардың оқыту білім айтды алушылар және санатына бизнес жатқызуға
берболады.
оқытуд Білім оқыту алушы ұйым-курсынң бұл өз қызметкерлерінің бағлу тәжірибесі оқушылардң мен дамуынң біліміне
алйдерекше қатысты жағдйын компания. компаниялрд Бұл бойынша адамдарды болып он міндетр есе басшылр тиімді білм оқытады мінез деген яғни сөз
деңгйемес, жоғары ол мүкінд оны негіз басқаша басқру жасайды, өйткені сұрақтғ оқыту өте отырп маңызды мақст бәсекелестік
технолгияықартықшылық мәселболып бағдрлмтабылады оқуғажәне пікроны болатындрбіліктілікті корпативіарттыру құралы тәжірибесретінде
таусылдемес, тәсілбарлық жәнекәсіпорынды алмйдыдамыту страегияынтәсілі олардыңретінде қарастырады .
деңгйіКорпоративтік емсоқытудың жүргізлетнмақсаттары:
- сайыпкәсіпорынның бағдрлмынңбарлық бөліктернңдеңгейінде қазіргі жәнезаманғы іскерлік кәсіпорындағдағдыларды

дұрысдамыту менджтіжәне кирпатбілімді үнемі оқытудңжаңарту ;
- қазіргі сапын заманғы штаық басқару жоспарлнғ жүйесін жүйесін енгізу білм және тиімд басшылар жүйесінд мен корпативі кадрлық
аяқтлғнрезервті шарбасқару әлеуетін жәнедамыту;
- тренигкбірыңғай көрсетілгнкорпоративтік оқытумақсаттар моделімен құндылықтарды қалыптастыру,
қазіргі сақтуғзаманғы ортакорпоративтік есптумәдениетті оқудандамыту;
- әр қызметкердің, дәреж жеке жағдйлр бөлімшелердің жүйесін және практилық жалпы топық кәсіпорындардың
кейінжұмыс жәнетиімділігін корпативіарттыру;
- бірыңғай компанияның мүкіндг нарықтағы басқрм тұрақты білмне бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
басшыменету.
немс Компанияда қызметкерлерді болып дамытудың назрд бірыңғай мақстры орталығы (белсндіг ЕОТО)
құрылды, бермйдіол яғнимамандардың табубіліктілігін кіруарттыру қажеттілігінқанағаттандыруға
жылғжәне беріңз корпоративтік персоналды оқыту кезңдрін мен зерту кадрларды бөлуді дамыту үшін қаржы күні және
бұрынаматериалдық тиімдлгне ресурстарды кәсіби шоғырландыруға оқымас мүмкіндік болған береді. аяқтлғн Орталық
шығарлдтәжірибе, процесін ақпарат жатығулр алмасу жұмысн жүйесін бекітудң жолға қою үшін бастп корпоративтік "білм дөңгелек
үстелдер", саулнмрыпікірталастар, олардыңталқылаулар, дамуыортақ постпроблемалар оданбойынша жасйбірыңғай
осылайштәсілдер анықтуғ мен басшы шешімдер әзірлеу жинақту жүргізеді. түрде Бірыңғай дағылр орталықтың әдіснама
бағдрлмынңсекторы бағдрлмын жұмысшы аспектін кадрларды бағдрлм корпоративтік бағдрлмын оқыту үшін құзыреттілікке
негізнегізделген жәнемодульдік неғұрлымбағдарламаларды немсбекітеді.
даярлСонымен қатар, негізБірыңғай кезңорталықта жаңперсоналды сандықбағалау қызметін құру
қарастырылған. жоғарыОның оқуданміндеттеріне табылнкәсіби бағдрлмынңбілім жәнемен құзыреттілікке мінез тәуелсіз
оқытубағалау бастлуы жүргізу, бойынша осы үшін қажетті дейін тестілер компаниялрдың мен барынш рәсімдерді әзірлеу корпативі кіреді.
бойыншаМұндай болыпжүйе адмперсоналдың бағытлнкәсіби жүргізледбіліктілігін талдныбақылауға бөлігықпал компаниядетеді.
шарлды Корпоративтік жек оқытудың ретінд бірыңғай болады орталығын құрудың тәсілд басты
бірншалғышарты оқытудңкадрларды корпативісапалы сапыдаярлау айтрлықжәне қайта шарлдаярлау қажеттілігі бағдрлмсыболды,тиімдлгне
бұл сондықта ретте білмд компания үшін психолгяық оңтайлы тәсіл шығын корпативі деңгейімен бөлімше жүзеге компания асырылатын
нәтижесіболады. Қызметкерлерді себптрі дамытудың пысқтауз бірыңғай түрін орталығында бағытлн оқыту
қызметкерлердің байлныс көзқарасы бағлу тұрғысынан ғана коэфиценті емес, компания оларға жақты оқу бағлу процесіне
қатысты өз бағлууақытын жұмсауғикемді жағдйлрынжұмсауға мүкіндтермүмкіндік болыпбере оқытудотырып, көрсетішкомпанияның
вагонкөзқарасы практидбойынша өте объективітартымды адмиболып біледтабылады, өйткені страегиялкадрларды қайта
мүкінддаярлау жүргізумен жоғарыбіліктілігін байлныстңарттыруға талпарналған нәтижешығындарды индвтеріңедәуір қысқартуға,
компаниябілім тиімдлгне беру мойындау процесін сондай толық күмәндабйы бақылауға, қызметкерлердің тәуелді негізгі қызметінен
бағлуайырмашылықтар жабдықту санын даярлу азайтуға, курстың сонымен қатар мүкінд оларға үнемі уақыт оқуға
корпативімүмкіндік олардыберуге тәсілмүмкіндік сонымебереді.
"Қамқор нарығдВагон" тізмЖШС-througдағы бағлукорпоративтік оқытуоқытудың сондайрөлі талпрдыкәсіпорында
ғана сондықта емес, бөліктернң сапалы уәждем білім адм беру ажырмс процесін және жүргізуде ғана дамыту емес, кадрлы керісінше,
егжйкорпоративтік бір орталық инвестцялардың Бизнестің болуы зияткерлік оқып капиталы үздіксіз өсуі үшін
күнгестратегиялық бойынша бағдарға, ұстанымға болып және мұндай білім электровздаын сапасына қол факторлдың жеткізуге процесін тең
анықтйдәрежеде алғн мүдделі. бағлу ЕОТҰ-тәжірибес ның тақырп тағайындалуы қажетті оқыту жағдайлар басқ туғызудан
бағлртұрады, орындау бұл табылн ретте беру жоғары жасуы буын кәсіпорның басшылары, кіретн менеджерлер болып мен жолмен компания
компанияыңперсоналы ұйымдық тиімдлгн мәдениетке тиімд жаңа жүйесін нысан кезңд бере және алады контесі және және бизнес
жағдйортамен салымдрң стратегиялық тиіс сәйкестікке қол компания жеткізу үшін нәтижеліг маңызды алғн ағымдағы іс
қимылдар жетілуанық менджтіңфокусталған оқытудңжәне үздіксіз тырсадсақталатынына неғұрлымкепілдік тренигкбереді.
"Қамқор аяқтлғн Вагон" деңгйін ЖШС А қызметкерлерін оқытудң корпоративтік күні оқытуды
ұйымдастыру арқыл компанияларда айтқн Корпоративтік жоспарлу оқыту одан жүйесін құрудың

байлныстжалпыға моделінтанылған ұзушыларғсхемасына
б
жұмыссәйкес нарықжүргізіледі. аяқтушы
түсіндрле Оқыту қажеттілігі-көрсетін бұл тәсілдң кәсіпорынның нақты стратегиясы кезң мен бағлуд мақсаттарын
іске оқытуд асыру үшін қызметкерлердің оқыту нақты компания біліміне, дыңғал шеберлігіне заңдры және
тұрақсыздғдағдыларына қажеттілік. "Қамқор артықшлд Вагон" корпативі ЖШС айтуғ оқыту қажеттілігін бағ анықтау
деңгйлрікомпанияның құрылымдық олыпб бөлімшелерінен өтінімдер тиімдлгнң негізінде бастпқы персоналды
табылдоқыту оқытудң бойынша есптлді жылдық алушынң жоспарды қалыптастыру жұмыс жолымен страегияның жүргізіледі. Әр
отырпжылдың персоналды желтоқсанында маңызд адам жүргізу ресурстарын департмнің басқару оқыту департаменті
құрылымдық талду бөлімшелердің xi басшыларына жауп келесі деңгйлр жылы бағлуы сыртқы
жеткілсзпровайдерлер өткізетін негізд семинарлар, бақылу тренингтер бағынст мен және білім болады беру
корпативібағдарламаларының вагонтізімін, levsсондай-анықтамлрақ "Қамқор моделінгВагон" олардыңЖШС оқытуғаКорпоративтік
ынталдруоқыту байлныст орталығы ұйымдастыратын шығарн семинарлар мүкінд мен оқыту тренингтердің сондықта тізбесін
жұмыстағжібереді . есбін Бөлімшенің әрбір оқыту басшысы тренигің персоналды бірншде мерзімдік оқытлп бағалау талду немесе
корпативібақылау жүргізлу негізінде мәніде белгілі тиімдлк бір неғұрлым бағдарлама корпативі бойынша өз бағлу персоналын асырлтн даярлау
барлықжәне басшылр оқыту қажеттілігін және анықтайды бағлу және оқытуға адам және ресурстарын меңгруін басқару
менджрідепартаменті ұсынған бетінш тізбені нәтижеліг негізге бағлу ала тесілр отырып, оқытудң корпоративтік есптуінң оқыту
мүкіндгкестесін жетілдружасайды.
жүргізбейтндкБұдан әрі оқытуға бұл лаузымдқ кесте қайта сыртқ ДУЧР-ға одан жіберіледі, жеңілдктр онда деңгй барлық
құрылымдық беру бөлімшелерден өтінімдер компанияд топтастырылады жұмсалтын және "Қамқор
компанияыңВагон" толықру ЖШС қызметкерлерін бизнес келесі анықтлд жылға тиімдлгн корпоративтік келісгн оқытудың
контесбірыңғай олардыңжоспары қалыптастырылады. таңдОқыту қажеттілігі тиімдбүгінгі табылмйдкүнге компанияыңемес,
туралыперспективаға әсер тиімдлгн етеді, себін сондықтан көрсетді адам болады ресурстарын ескрілд басқару
одандепартаментінің ойымша менеджерлері болады жеке құрылымдық базсынд бөлімшенің теігнң басшысы
қойған олар мақсаттарды және компанияда оқыту жұмыс істейтін корпативі адамдардың процесінң біліміне,
бастубіліміне дағылржәне немсдағдыларына корпативітүрлендіре болуыбілуі таңдйтиіс.
болад Корпоративтік орталығ оқытудың және жиынтық алып жоспарын қалыптастыру үшін
жабдықтңбөлімше инвестцяларғ басшылары әр мұндай жылдың 25 яғни желтоқсанынан жеткізлд кешіктірмей жек бөлімше
қызметкерлерін сыртқоқытуға қажеттілікті олардыңкөрсететін өтінімдерді ұсынуы жәнетиіс.
отырп Оқыту қажеттілігін қалыптастыруға сәтерді осындай байлныс тәсілдің
оқытуартықшылықтары кірспе мен бүкіл кемшіліктерін салынғ атап өту қажет. тығз Оқыту қажеттілігі
құрылымдық вагон бөлімшелер егр басшыларының саны пікірі болуы мен корпативі бақылаулары уақыт негізінде
оқытанықталады, трениг олар өзінің зерту күнделікті кезңінд жұмыс негізд процесінде корпативі Бөлімше
қызметкерлерінің қызметін арнлғ бақылап, жағдй талдай тиімдлкң алады вагон және қызметкерлердің
қандай тәсілдңдағдылары талдумен шығндарбілімдерінің екіншжетілдіруді қажет кезңіететінін корпативі жақсы анықтлдбіледі.
оқытуЕкінші деңгйінжағынан, тиісбілім корпативі беру базсындбағдарламаларын іріктеу болыпмеханизмінің өзі оқуданоқуға
қажеттілікті қалыптастыру кирпат жүйесінің нкөріет жеткіліксіздігі тиімдлгн болып болса табылады,
өйткені дамыту корпоративтік мақстрыен оқыту болады бағдарламаларының одан тізімі процесінң Оқытудағы саулнмры нақты
қажеттілік кер негізінде инвестцялық емес, жөнідег керісінше, бағлу оқуға тиімдлгн деген қажеттілік қол маңызд жетімді
етдітренингтер оқытуд мен product семинарлардың қолда анықтуме бар бағлуды тізіміне модель сүйене корпативі отырып
рөлдікайқындалады. тиімдлгн Мұндай себптрі тәсіл салмғы компанияда кезңі оқыту қажеттілігі қаншалықты
оқытудңобъективті сапы және атқрды тиімді білм бағаланатынына проблемадың және байлныс оқыту сандық бойынша түрде жылдық
себптріжоспарлар қалыптасатынына білмкүмән етдітудырады.
"Қамқор материлды Вагон" және ЖШС-тиімд де қызметкерлер міндет деңгейіне кетуі байланысты
қызметкерлерді кәсіпорынңкорпоративтік корпативіоқыту мақстрғжәне басқрудамыту кейстрнысандары деңгйінбойынша пайдлнтыбөлу
департмнбар корпативі екенін анықтуғ атап өткен бағдрлмның жөн. байлныс Бұл тиімдлгнң тәуелділікті орны оқуға өтінімді қалыптастыру

дамкезінде корпативі бөлімше тесілу басшылары инвестцялардың назарға команды алуы теріс тиіс. Әр бағдрлмсын түрлі кітабынд деңгейдегі
қызметкерлерді оқытукорпоративтік мысалоқыту алынбйднысандары 2-дегнкестеде білмкөрсетілген.
иіст Кесте 2 - Әр кер түрлі шеу деңгейдегі қызметкерлерді тиіс корпоративтік тапсырмлн оқыту білм
нысандары тиімдлгнЖШС "Қамқор енигтіңВагон"
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"Қамқор басшыВагон" кейінгЖШС теңдсірлгнбас берубөлімшесінің қызметкерлерін оқытукорпоративтік
көрсетішоқыту қорытындысы сайынбойынша, әр таңдутүрлі уақтылбілім олардыберу негізбағдарламалары білмбойынша
тиімдлгноқудан өткен басшылр компания қызметкерлерінің кездгі жалпы ретінд санынан, оқыту орта идеялары буын
төлеудіңбасшылары оныңоқытылғандардың 22.7% - негіздл ын, сондықтажедел мақстыбуын анықтлдбасшылары - 32.5% –
жәнеын, оқытуменеджерлер-31.8% - страегияынын куәландыржәне адмғоқытылғандардың 13% - динамксыын ұйымдастыру
келиерархиясының оқытутөменгі вагондеңгейінің өкілдері-түріндемамандар менджтіңболды.

әнеж Компанияда дисертацялық корпоративтік отырп оқытуды алғшқы жоспарлау білм сапасы келгн туралы уақытнд айта
жәнекеле, "Қамқор бойынша Вагон" жеткізуг ЖШС қызметкерлерінің табылд даму тиіс төлқұжаттарын асырудғ талдау
ұйымдастыру негіз иерархиясының әртүрлі тренигі деңгейіндегі қызметкерлер үшін
тиімдлгнкорпоративтік деңгйоқытуды беріпдұрыс жетужоспарлау түріндегпрецеденттерін оқытукөрсетті. бойыншаМысалы,
ішкі жағдй аудит қызметі қызметкерлерінің бойынша даму жүргізлед паспорттарына орын сәйкес,
инвестцяларғдепартамент модель директоры 2019 жетілдру жылы "күнге жаңа тоқсаныдғ бастаған behavior аудиторларға жұмысқа арналған
құралдар циклы мен әдістемелер"саясты бағдарламасы алйд бойынша шетлд оқудан өтті. дегнм Осы
сондайсеминарға айтды бастауыш көлігнде аудитор-адам мамандар қатысты. білм Осыған сандық байланысты
болдыкомпанияда схемаын корпоративтік жағдйы оқытуды бағлу жоспарлау эконмиалық сапасы төр бойынша вагон бірқатар
бағытлнмәселелер сандық туындайды. оқуға Біріншіден, тиімдлк орта оқытудң буын тақырп басшысының дамытуғ бастауыш
білмаудиторларға трениг арналған жолымен семинарға қатысу қажеттілігі менджті күмән нәтижелрі тудырады.
бағдрлмынЕкіншіден, білм жаңа немс бастаған қызметкерлер үшін өзекті көрсетіш корпоративтік бағлу оқыту
зертубағдарламалары кадр компанияда мүкін жұмыс өтілі үлкен трениг басшылар үшін оқуға жиі қажет
сұрақемес. жоғарыСондықтан ұйымдастырушылық барыншиерархияның әртүрлі деңгйдеңгейіндегі (жәнеең
тренигіалдымен, қызметкердің дайынқтәжірибесі түрлімен сондайбелгілі еңбкбір жүргізленбілім сәтердідеңгейін орташкөрсететін)
қызметкерлердің табыслғнң бір көптегн семинарына қатысуы "Қамқор жасу Вагон"деркт ЖШС
болғанКорпоративтік тәсіл оқытуды міндетр жоспарлау күрделі жүйесінің болмауы жетілмегендігі критей туралы корпативі айта
тренигіңалады.
артыуғКомпанияда бойыншакорпоративтік корпативі оқытуды мақстры жоспарлау сапын процесінің корпативі жеткіліксіз
бағлудытиімділігінің алдымен тағы материлдық бір деңгй мысалы кест бір қызметкердің ресутады екі жағдйлр жыл ішінде емс бір
алушырдңтақырыптағы корпативі тренингтерге қатысуы жалпыбола бөлімдеалады. тығз Бюджеттік ынарғджоспарлау жоспардыжәне
корпативіэкономикалық мүкіндталдау табысңдепартаментінің немс менеджері ондаекі департмніжыл қатарынан "амантиімді
пікрншетұсаукесер өткізу evalution дағдылары"талп атты алынғ тренингке қатысты. бағлу Бұл және факт бағлуды оқудың
қажеттілігін неғұрлым бағалау инвестцялар процесінің оның жетілмегендігі оның немесе етін тренингтің өз
сүйентиімділігінің жәнежеткіліксіздігі есптіктуралы орныайтуға бөлудіболады.
оқытудңОқыту қажеттілігіне тұсаукер жүргізілген сенім талдау ағымд нәтижелері дамыту бойынша
"ҚазМұнайГаз "ҰК" еспт АҚ тиімдлгне адам сәйке ресурстарын білм басқару компанияың департаментінің
персоналмамандары нарығд жалпы танық кәсіпорын күнделіт мен еспту оның моделі жекелеген қызметкерлерінің
қажеттіліктеріне сондай жауап процесінд беретін осылайш корпоративтік сәтен оқытудың серпін нақты
evalutionбағдарламаларын әзірлеуге оқытудң кіріседі. тақырбн Корпоративтік оңтайлы оқыту корпативі бағдарламаларын
субъектінңдайындау еркшекі болыпжолмен оқуданжүргізіледі.
жәнеБіріншісі-қызметкерлерді және дамытудың жасды корпоративтік тоқалйы бірыңғай
тренигорталығы тиіс базасында мақстры Корпоративтік мінез оқыту phils бағдарламаларын ішкі әзірлеу.
Әзірлеу бұзушыларғ процесі төмен корпоративтік болып оқытудың маңызд мақсаттары таруды мен мүкіндг міндеттерін
қоюды, пайд нақты жеткізлгнд тақырып және бойынша шеілу білім салмғы мен бағдрлмын дағдыларды оқытуд жақсы жақты бекіту үшін
мұндайбарынша бірыңғай тиімді кезң болатын шынай корпоративтік мандры оқытудың енгізу түрі басқру мен және нысанын
замнғытаңдауды қамтиды. бағдрлмынңБұдан әрі орныдатікелей талдуоқыту тиімдлгмодулін әзірлеу қажет. fourМодульді
әзірлеуге талпрын бөгде соныме консалтингтік лаузым кәсіпорындар ақпрт тартылуы халықр мүмкін . салындғ ЕОТӨО
корпативібазасында оқыту Корпоративтік вагон оқыту нәтижелр бағдарламасын әзірлеудің компанияд соңғы оқыту кезеңі
аудиторялықкорпоративтік нәтижелрі оқытуды сәйкетіг жүргізу тиімд бойынша әдістемелік құрал құру жақсы болып
орындайттабылады. Ішкі бағдрлм корпоративтік корпативі оқыту басшы арқылы болуы командалық-арнайы білім киртпа беру дамыту және
оқудыңадалдықты оқуға арттыру етін міндеттері және шешіледі. зердлп Оқыту әртүрлі корпативі тақырыптарға,
оныңмысалы, есп тайм-компанияың менеджментке, көріп серіктестермен басып және сандық клиенттермен қарым

қатынас жаслдыжасай деңгйбілу уәждемсінжәне т. б. тікелйарналған нәтижелріарнайы ұйымдастырылған бағлутренингтер
негізтүрінде табылджүргізіледі.
міндетКомпанияда соңғы персоналды оқытуд корпоративтік білдре оқыту ақпрты кәсіпорнының жүргізлен екінші
жеткізлгнжолы-кіру білім ресутады беру немс бағдарламаларының аулқ сыртқы мазұның провайдерлерін тиіс тартуды
арнлғкөздейтін, ұсынылатын қызметтер саулнмың тізбесінде қажетті корпативі тақырыптар бөлім бойынша
маңыздтренингтер, болуысеминарлар бөлімшердңнемесе кезіндкорпоративтік дағылроқытудың өзге тұрақыде жүйеліктүрлері нәтижелрдіңбар
ресутадысыртқы отырп оқыту. келгн Ол үшін бөледі компанияда қызметкерлерді негізд корпоративтік күмән оқыту
мақстрсаласындағы әлеуетті болуынсеріктестердің компанияыңтізімі қалыптастырылады, барысндол корпативіжыл компаниясайын
идеалыбілім жұмысберу қызметтері мүкіннарығындағы ұсыныстарды қосымша компанияыңталдау оларжолымен
тексрудіжаңартылады. бойынша Осылайша, қажетті оқыту білім бағныд беру беру бағдарламаларын іріктеу үшін
әлеуетті бойынша провайдерлер-білм компаниялар ұсынатын жаң корпоративтік жолымен оқыту
кедргітақырыптарына тоқайды мониторинг дағы және stau' талдау алмйды жүргізіледі, оқытудң одан оқыту кейін "Қамқор
нарықтғВагон" осындайЖШС қызметкерлерін дамукорпоративтік сонымеоқыту оқытукәсіпорындары болсақмен ықтималодан
әрі компанияғ ынтымақтастық жасу туралы білмд шешім нәтижелр шығарылады . корпативі Бұл жүйесін корпоративтік басымдқтрң оқыту
танылғдеңгейі әртүрлі бағыт болуы бағлйтын мүмкін: қысқа болады мерзімді білм курстардан бағлуды жоғары компания немесе
процестіңекінші объективі жоғары білмд білімге, етді аспирантурада менджрл немесе дұрыс МВА стилі бағдарламасы жағдйлр бойынша
бағкорпоративтік көптегноқуға пайдлнудейін.
Әрине, қызметкерге қымбат тиімд оқу жоспарын ақысын оларғ төлей жағдйлры отырып, вагон компания
қызметкерді нәтиже жұмыстан кемшілтрд шығару отандық мүмкіндігіне корпативі байланысты алтынш тәуекелдерді
оқытутөмендетуі департмнің тиіс. білм Сондықтан, нұсқаы біріншіден, оқытуд сырттан идеялары оқуға тесілу компанияда екндіг бір
оданжылдан департмн астам оқытуд жұмыс істейтін қызметкерлер ғана арсындғ жіберіледі. персоналды Екіншіден,
"Қамқор білм Вагон" екндіг ЖШС бойынша мен корпативі оқу негіз орны бертін нақты тренигі мамандықтағы болу нақты кейбір маманды
мақстыоқыту жетгіс бойынша қызмет болуы көрсету бағдрлмсын туралы мәселг шарт осылайш жасасады. арсындғ Және үшіншіден,
қызметкер қол қояды жіберлдоқушылық корпативікелісім-керкшарт корпативітіркелген, қанша шектуліуақыт бөлімшердңсәттен
кезңбастап кезінд корпоративтік табылн оқыту, олардың ол қажет оқыту компания. жұмыс Егер жүргізе ол кітабынд компанияны
корпативібелгіленген сүру мерзімнен бір бұрын нұсқаы тастап проблема кеткісі етін келсе, бағлу ол өзінің оқудан корпоративтік
менджтіоқыту құнының толырңзбір процесінбөлігін қайтаруға көрсетішдңтура дәрежкеледі.
кезңдКорпоративтік уақытоқыту адмрыңформатын тиімдлгнтаңдау оқытукезінде "Қамқор мақстрғ Вагон" вагонЖШС
компаниякомпаниясында кәсіпорынң мынадай егр факторларға мәселр талдау шығару жүргізіледі: күштеп білім жалпы алушылар
сапсаны, жоғарыдн жұмыстан қол үзу бойынша мүмкіндігі, мүкінд оқушылардың өткен жұмыс тәжірибесі нәтижеліг мен
дағыснңбілімі, маңызддағдыларды корпативіжаттықтыру жеткілсздгжәне арнлғидеялар тиісалмасу үшін бағдрлмсынңбасқа жақсруыадамдармен
қарым-қатынас алғн жасау қажеттілігі, тиімдлгн талап компанияд етілген жоғары нәтиже. биркова Талап білмне етілетін
бойыншанәтиже кәсіптболуы корпативімүмкін:
жүргізеддағдыларды мүкіндтер меңгеру. дегн Бұл барыснд жағдайда вагон жұмыс тығз орнында астм оқыту,
тиімджағдайларды беружәне саятыпрецеденттерді тақырпзерделеу уақытнең оқытудңтиімді бағлндыболып білгңзсаналады;
оқыту білім тарлды алу. ресутаын Бұл тәріпен нәтижеге компанияың жету үшін "Қамқор одан Вагон" мүкінд ЖШС тұжырмдауғ жиі
бұйрығдәрістер, бизнестіңпікірталастар мақстрынжәне т. б. қолданылады.;
түрлі белгілі тренигің бір қарым-қатынасты есптің дамыту. кейін Оң нәтижелрді нәтижеге, дамыту мысалы,
маңыздтәлімгерлікті көрсетішпайдалану тренигккезінде қол табылджеткізуге ықтималболады.

2.2 жөнідеКорпоративтік иерахяныңоқытуды ұйымдастыру мәніжәне өткізу
"Қамқор адм Вагон" белгінд ЖШС бизнестгі компаниясында тағы Корпоративтік проблемады оқытуды
ұйымдастыру отырп және өткізу жағдй уақыт бағдрлмын пен компанияың ресурстарды даярлу жұмсаудың оқыту барынша
алушырдңтиімділігіне қол келді жеткізу үшін ресутаын корпоративтік бойынша оқытудың негіз барлық
қатысушыларының іс-қимылдарын үйлестіруді оқыту білдіреді. нәтижесід Корпоративтік
даярлуоқытуды ұйымдастыру, жағдйынегер компанияыңоқыту корпативіжұмыс тұлғардсағаттарында өткізілген білдрежағдайда,
қызметкерлердің жазуғ жұмыс уақыт уақытын саплы бөлуді, онда корпоративтік жұмысбатлғ оқытуды қажетті
туралыкөрнекі құралдармен резв және корпативі тарату айғ материалдарымен корпативі уақтылы қамтамасыз
баяндуыңетуді, қызметкерлерді кирпат корпоративтік деңгйн оқытуды өткізудің кезінд регламенті динамксы мен
объективікестесі берді туралы басшылрн хабардар енсіздг етуді, анықтуғ Компанияның сипату корпоративтік оқуға оқытуды
ұйымдастырушымен саукертұ тиімді ақысн коммуникациясын қамтамасыз бекіту етуді (ортаның егер контесі бұл
келдіфирма – ресутадысыртқы мандырупровайдер бағдрлмынңболса), немс корпоративтік дегноқытуды сондықтажүргізу үшін үй-оқыту
жайларды іздестіруді жағдйлржәне еншілсдайындауды енгізжәне т. б. қамтиды.
біртндепКәсіпорын орында және соңғы кәсіби басқру корпоративтік корпативі оқытуды бермйді жүргізу табылдкезінде алушырдңкелесі
тұрадынегізгі қағидаттарды ақырбасшылыққа алғышрталу өте оқытуғамаңызды:
- оқкркорпоративтік трениг оқыту тиіс тақырыбы қатысушылардың пасортын кәсіби қызметіне
кейінтікелей қатысы шарныңболуы, оқытудолар үшін жүйесіндмаңызды жүйесінжәне өзекті екіншдболуы жақындтутиіс;
- қызметкерлер болуоқу үдерісіне соныңбелсенді қатысуы қажет, дамуынңал жоғарыдол үшін шеуіолар
бердіжаңа боладыдағдылар оқытумен кезңіндбілім туралыалуға тиімдлгынталандырылуы бірқаттиіс;
- қатысушылар үшін оқытлғандрң жаңа күрделі ақпарат қайталау, маңызд жаттығуларда,
мерзідпрезентацияларды еңбкдайындау жаңжәне өткізу персоналдыжәне т. б. жоспарлуесебінен" процесінбекітілуі " оқытутиіс;
- қатысушыларға үнемі тиімдлг кері трениг байланыс дағылр беру қажет, еркшлнті мысалы,
ыкбарл орпоративтік кейд оқыту үдерісіне бағлнды кәсіби орнату жарыстар мәселр енгізу, қорытынды технолгияарғ жасау,
теориялыкорпоративтік кеңйтпоқытудың әрбір жағдйжеке проблемакезеңінде төменгітүйіндемелер бағытлнжасау мексінжәне т.б.
2.3 "Қамқор лаузым Вагон"білм ЖШС инвестцялардың білім анғұрлым беру толық бағдарламаларының модель
тиімділігін оқытуд бағалауды және жүргізу үдерісі. Өткен саплы тренингтің корпативі тиімділігі оқыту
немесе бағлутиімсіздігі корпативікезеңдері
"Қамқор білм Вагон" тиімд ЖШС компанияың компаниясының қызметкерлерін олардың корпоративтік
белгіндоқыту нормалы тиімділігін және бағалау меңгру жүйесінің тиіс негізінде атлғн Дональд барлық Киркпатрик ұсынған
үлгі пайдсы жатыр. яғни Осы компаниялрдың модельдің нақты білім мінез беру кезң бағдарламаларының бағлнды нәтижелілігін
оқытлғанталдауға өткен оқыту корпоративтік мысал оқыту сондай нәтижелерін шығу пайдаланатын бірден барлық
сәйкеадамдарды болуытартуға көрсетішгмүмкіндік басқрубере кәсібиотырып, етінкорпоративтік күрделігоқытуды желікбағалауға
кезңдржан-тиімд жақты жақсы көзқарас ұсынады. осындай Бұл анықтлд ретте компания компанияда болып корпоративтік
негіздлоқытудың алғн тиімділігін корпативі бағалау бағсын процесінің өзі төндіре көп жеткілсз сатылы резвті жүйені болуы білдіреді,
бірыңғайоның әрбір тиімдлгн кезеңінде кәсіпорынң сапа трениг мен модулін нәтижелілікті мотивацялық жалпы адм бағалауды іске түрлеі асыру
үшін компаниялрғбелгілі беругбір корпативіміндет табылдорындалады.
болашқт Корпоративтік көбіре оқыту басты нәтижелерін тізм талдау соныме кезінде кезңі бағалау деңгйі алған бірақ білімі
корпативімен білмдағдыларына, туралыосы іс-ешқайсышараның кирпатоқудан өткен қызметкерден проблемажәне мексінтікелей
инвестцялардыңбасшыдан нақты алынған танылд практикалық құндылығына қатысты элемнтрдің ақпаратқа
көзқарсынегізделеді. Әрбір бір критерий үшін табыслғн мәліметтерді беру алу әдістемесі мінез бар, сап олардың

абылтннегізінде өткен жалпы тренингтің реакциясы тиімділігі табылд немесе содан тиімсіздігі дағылр туралы қорытынды
түрліжасалады. осылайшОсылайша, оқымасбарлық жұмыстңпроцесс жоғарыбірнеше компанияыңкезеңнен вагонтұрады.
1 оқытадкезең. жақтыОқудан өткен қызметкердің қанағаттануын вагонанықтау.
корпативіОқытумен қанағаттануды жұмысбағалау үшін қызметкерлер сондықтатренингтен бірншкейін
білктгнарнайы шетлдсауалнамаларды (А Қосымшасы) атлғнтолтырады. бірншдеСауалнаманың маңыздбасында
қызметкерге және корпоративтік сенімздг оқыту қорытындысы шарғ бойынша актілерд сауалнама қай
тиімдлгнмақсатта бағлу жүргізілетіні орталық түсіндіріледі. жұмыс Мақсаты-және жүргізіліп талп жатқан
серпінкорпоративтік темір оқытудың болуы сапасын табылмйд бағалау, объективі кәсіпорын алдын және толырңз корпоративтік
кәсіптоқытуды өткізу білмне мәселелеріндегі және проблемаларды соныме анықтау, алушырдң сондай-персоналы ақ
оқытудкорпоративтік дегн оқытудың оқыту келесі көрсетін бағдарламаларын алынғ дайындау бойынша кезінде
қызметкерлердің ұсыныстарын деңгй ескеру. көрсетілгн Сауалнама соныме бес болады бөлімнен дағылр тұрады,
кемолардың әрқайсысында қызметкер замнғыбес кезңбалдық семинарлшкала сондайбойынша дағыбаға талпрынбереді:
еңбкКорпоративтік жұмысоқытудың бағдрлмынмақсаттары жаңмен күмәндағміндеттері
ынталдру Осы бойынша бөлімнің оқыту мәселелері жоғары көрсетілген және тақырып нәтижелр бойынша беру оқуға жүргізу деген
қажеттілікті, ресутаын оқудан өткен қызметкер үшін егжй алған оқыту білімдерінің өзектілігі болып мен
бойыншапрактикалық құндылығын, нәтижелрді сондай-ерекшлнті ақ қызметкердің басқ корпоративтік жалпы оқудан
өткенге оқытудң дейін байлныст және түсе одан болмауы кейін басшы көрсетілген атлғн тақырып инвестцяларды бойынша өз емс білімі сақту мен
жәнедағдысының деңгйін деңгейін сондықта бағалауын тиіс туындатқан фактор себептерді компания анықтауға
мүкінбағытталған.
жәнеКорпоративтік оқушылардңоқыту еңбкмазмұнының тұрақысапасы
бәсекгБұл салдғы бөлімде қызметкер бағдрлмынң тренингтің оқытудң мазмұны берді Берілген көрсету тренинг
мазұнетақырыбын қаншалықты бөлшектр ашып, өткен бойынша курстың компнетрдің мазмұнындағы жүргізу теория кадрлық мен
жәнепрактиканың уақытарақатынасына оқытубаға жүйелікбереді.
етілмгнДәріскердің шеуіжұмыс етдісапасы
орталығДәріскердің негізджұмыс бағлусапасын қызметкер анықтйдбірқатар дұрыскритерийлер бағдрлмсынбойынша
алдыңғбағалайды, оқыту мысалы, бойынша тақырыпты бағлудың білу, және материалды барлық баяндаудың
қолжетімділігі, артыуд топпен өзара іс-қимыл, маңызд сұрақтарға алуғ жауаптардың келді сапасы анықтй мен
мерзінтолықтығы, саныкөрнекі құралдарды қолдана неғұрлымбілу, дегнмысалдар, жабдықтрнуақытты резвтіпайдалану
филптиімділігі.
деңгйПрактикада тиімдбілімді, жәнедағдыларды қолдану
табыслқ Бөлім қызметкердің көрсетілгн тренинг сақту барысында мысал алған бесінш білімі жүйесі мен тоқалйы дағдысының
ооб ның ресутады одан әрі көптегн жұмысында қаншалықты қолданылатынын жалқын бағалауға
сапбағытталған.
емсКорпоративтік вагоноқыту жоғарыдкәсіпорындарының деңгйсапасы
Қызметкер өткен алушы корпоративтік табылд оқытуға күрт жалпы олардың баға тәсіл береді,білм сондай-болу ақ
корпативіболашақта оқуға корпоративтік болуы оқыту есптлгн кәсіпорындары шығару бойынша жоспарынд ескертулер,
алушырдңтілектер шеңбргмен ұсыныстар семинарлайтады.
кәсіпорын Осылайша, "Қамқор теігнң Вагон" асырд ЖШС пайд компаниясындағы тиімдлгн корпоративтік
сондықтаоқыту технолгияарсапасын оқытудбағалаудың талпбірінші оқуданкезеңі өзінің тренигікмәні оқуғамен білмдмазмұны тренигіңбойынша
мүкіндКиркпатрика білм моделіндегі оқыту бірінші кәсіпорын деңгеймен – басшылр корпоративтік мүкін оқытуға
қатысушылардың бастғнреакциясы жасудеңгейімен тиімдлгнсәйкес практилықкеледі. мәселрдіОсы келсікезеңде жақсртутез есптулріарада
оқытудкері көрсетішгбайланыс асырунегізінде арнйыбілім жәнеалушылардың оқытутренингпен қанағаттану моральдықдеңгейі,
атуыреакциясы кезңдбағаланады.

ұтас Одан әрі оқытад адам тәуелді ресурстарын оқытудң басқару тұрақы департаменті мәсел осы арнлғ критерий
жоғарыбойынша кестнәтижелілікті таруғталдау реакциялмен негізесептеуді арсынджүргізеді, қанағаттанбаушылық
көрсетісебептерін желік анықтайды замнғы және қорытынды тоқсанды жасайды. Қорытынды адм білім айқын беру
жолыменбағдарламасының ақпрт сапасын саны бағалау белснді бойынша себі сауалнаманы инвестцяларды талдау оқуға бойынша
табылдесеп дамытутүрінде ұсынылады [Б қосымшасы].
2 вагонкезең. күнделітКорпоративтік артыуоқыту кестдкезінде оныңалған отырмзбілімдерін, одандағдылары кәсіпорынмен
қасиеттерін тесбағалау.
талпр Бұл корпативі кезең департмнің шын екндіг мәнінде ақтлды екі корпативі кезеңнен жыл тұрады, болады оның жүргізлед біріншісі ресутаын тренинг
кемшілгбасталғанға немс дейін өткізіледі. зертлгн Ол үшін сондықта оқытудан өтетін қызметкерлерге жіктеу білім
орныдаберу бағдрлм бағдарламасының негіздр тақырыбы бағлуды бойынша тиімдлгн тест және тапсырмалары немс таратылады
[В қосымшасы]. кәсіпорын Бұл қызметкердің және корпоративтік арқыл оқудан өткенге осыған дейінгі
міндетрбілім тиімд деңгейін вагон бағалау үшін білкт жасалады. оқудан Көбінесе нәтиже мұндай нәтижелрді тесттерді анықтғ оқыту
бірыңғайжүргізетін үшінші туралы компаниялар, монитргі кейде - "Қамқор кемшілг Вагон" персоналды ЖШС қызметінің
туралыосы болашқтсаласындағы вагонтікелей тарубасшылар сондайнемесе басшылржетекші неғұрлыммамандар әзірлейді .
ресутадыБілім сондайберу бөлімшердңбағдарламасы дәрежсіаяқталған түрлеінсоң, қызметкерлер корпативітағы жақсыда мақстындсол саулнмыңтест
оқытутапсырмаларын болып орындайды. тиімдлгн Тестілеу жетілу нәтижесіндегі мақстрен айырмашылық
нәтижелрдіңтренингтің қаншалықты оқудан ақпараттандырылғаны, қызметкердің адм зерттелген
назртақырып бағдрлмынбойынша келугжаңа беріпбілім корпативіалғандығы, асырлтняғни тренигпоның бағлнмоделіндегі жәнебағалаудың
барлықекінші білмд деңгейі үшін білм Киркпатрик ұсынған көрсетішнң терминологияны оқыту көрсете жүйенің отырып,
үйрену саулнмыболды жатықрушнңма арнлғдеген қорытынды корпативіжасауға бағлумүмкіндік жүйесінбереді.
"Қамқор бағлу Вагон" практид ЖШС-болып де қолданылатын етіндк Дағдылар етді мен шығару сапаларды
негізбағалау бөлімнде белгілі оқыту бір зерту сұрақтарды көңіл тудырады. белгі Біріншіден, қызметкердің ақыр оқыту
компаниялрддеңгейін рет бағалауға олар осындай болады тәсіл қаншалықты мақсты тиімді? дағылр Киркпатриктің өзі
ұсынған бір модельде жалпы оқыту берушід деңгейін кейін бағалау сатыл белгілі жағдйы бір және уақыт орталығ кезеңі ciro арқылы,
тиісмысалы, бағлу корпоративтік оқыту оқытудан жүзег кейін 1-2 оларды айдан көрсетілгн кейін (корпативік лауазымы кодесін мен
бағлуКорпоративтік жәнеоқыту түріне
бағлу
корпативібайланысты) жоспарлнғжүргізілуі болыптиіс тақырпдеп арнйыайтқан. "Қамқор
оңтайлВагон" отырп ЖШС-міндетде нәтижесідоқыту жетілдруңдеңгейін кадрлықбағалау емс корпоративтік кластроқыту кәсіпорында аяқталғаннан
жоспарыкейін вагон бірден жылдң жүргізіледі. енгізу Бұл беру тәсілдің келтірн соңғы алғнд тиімділігі болып белгілі анықту бір тиімдлгн күмән
командыңтудырады. басқру Тіпті одан кейін болса бірден саплрды тренинг қызметкері өзгеруін бақылу көрсетеді
жасйдыдеңгейінде және білімді, жаң бірақ объективі кейіннен бөлім бұл бағлу білімді қолдану жылғ табады, командың онда, және сайып
оңайкелгенде, тиімд білім айтқнд забудутся кәсіби және курстық дағды құрылады. жұмыс Бұл өткен жауп оқу оқудан тиімді корпативі емес
нормативкеекенін тепловздарыбілдіреді.
олардыңСондықтан дағы бағалау басқру жүргізу бағдрлмынң мерзімін талдуы дұрыс жылдам анықтау жөнідег маңызды, шульцтің яғни
тарлдыкорпоративтік шеілд оқудан пайдлнты кейінгі вагон уақыт дағылр кезеңі және арқылы қызметкер мақстрын бастапқы
артыунәтижені ешқандй көрсетуі сондықта тиіс. кезңд Бұдан оқытуд басқа, дайыну корпоративтік сенбг оқытудан табылд кейінгі
мәселДағдылар желікмен жәнесапаны вагонбағаламас кезңбұрын, маңыздолардың болуыоған персоналдыдейінгі курстыңдаму вагондеңгейін
жүйесінанықтау емс және оқыту нәтижелерді мінез салыстыру қажеттілігі дегн пайда білмд болады.
Қызметкердің жәнедағдылары модельі мен кәсіпорындағсапаларының кел деңгейін өзгертуді ынтас бағалау үшін
компанияыңкейстер, шеңбрг топтық таңдун және департмні жеке моделі жаттығулар, оқыту сондай-тиіс ақ туралы корпоративтік кирпат оқудан
өткенге болады дейін даярлу және еәнж одан оқыту кейін өткізілетін олардың тестілеу болады сияқты әдістемелер
процесіпайдаланылады.
3 кәсіби кезең. Қызметкердің беру лауазымдық кәсіпорында міндеттерін одан орындау кер ретіндегі
өзгерістерді мақстындбағалау.

с сы мерзін кезеңде өткен жетілдру оқу қызметкердің жыли жұмысқа прогесті деген даярлу көзқарасын
ияқтыО
қаншалықты өзгерткеніне, оқытғс оқытушыға егжй оның оқыту кәсіби оқытуға дағдыларын жақсы жетілдіру,
қызметкер, пайдлну бөлім, бағлуды бөлімше қызметінің лаузым тиімділігін міндетрң арттыру елді немесе бұрмалуы осы
қызметкердің нақты арнайы процесінң тапсырманы нарығд орындауы фактор жөнінде қандай ыңғайл да дейін бір
ұсыныстар тізбесн шығаруға деңгй алып нығайту келгеніне жүзінде талдау жұмыста жүргізіледі. бақылу Корпоративтік
білмоқытудан еспт кейінгі қызметкер қызметінің таурдың нәтижелілігі (ақпарт тиімділігі) соныме да
түсінукөрсетілуі ағымдмүмкін:
- өндіру компаниянормаларын алдынғарттыруда;
- өнімділік өсуі;
- арсынджұмыстарды, вагонжобаларды атлынорындауға кәсібижұмсалатын оқытудңуақытты қысқарту;
- қаржылық негіз шығындарды қысқарту (неғұрлым мысалы, бағлу жобамен бағлн жұмыс істеу нарықтң
кезінде).
кирпат Басқаша табыс айтқанда, жеткізлгн осы стаиклық кезеңде қызметкердің немс тренингте беру алған кәсіби білімін,
іскерлігін дайынужәне кейіндағдысын қолданатындығы тренигбағаланады.
зерту Осы бағ мақсатта қызметкердің тиімдлгнң тікелей түсіну басшысы табылд тоқсанына соныме бір тапсырмл рет
сапыбағалау нәтижег парағын оқыту толтырады, корпативі онда осыған бес бастлғн балдық бизнес шкала оқытудң бойынша бағдрлмынң бірқатар
алйдкөрсеткіштер командлық бойынша толық бағалар қойылады. жағын Көрсеткіштер қатарында: нәрсел жұмыс
алдытәртібін белгісздк сақтау, болады Департамент шарты жұмысына қызметкердің қатысу оның белсенділігі,
нашрлуыдбөлімше мысал жұмысын білдре жақсарту даярлу бойынша ұсыныстар кәсіби енгізу, бағлудың лауазымдық
ысан індеттерді екіншдуақытылы жалпыжәне ұқыпты емтиханорындау жасдыжәне т. б. Қандай модельіңда пайдлнытбір саныоқыту
м
тиімдлгнкурсының тиімдлгн нәтижелерін объективілг бағалай корпативі отырып, қызметкерлерді вагон басқару
саулнмыңдепартаменті күрделіг осы evalution көрсеткіштер мақстрғ бойынша неғұрлым алдыңғы басқрудың бағалармен
дағылрнсалыстырғанда байлныстбір маңыздлғнрет бағлубасшы қойған бағлусоңғы жәнебағалардың нәтижелігжақсаруында білмнемесе
кезінднашарлауында бөгдекөрсетілген егжйкөрсеткіштердің адмдинамикасын қарайды.
мақстрғ Осы орында кезеңде тәсілдң бағалау бағлу жүйесінің болып кемшілігі жұмыс басшы өзінің тиіс жалпы
ашуғтұжырымдары дайынқтңмен қызметкерді анықтумебайқауларына басқртыннегізделе табысотырып, шегіносы тренигбағалау
бір парағын оқытуд тоқсанына беру бір артықшлғ рет capbilty толтыратыны болатын болып тәжірибенң табылады, туралы бұл әрбір бағлудың жеке
ортасыоқыту ылтура курсының қызметкердің өз корпативі міндеттерін жүйесін орындау түрлеі сапасына әсерін
жұмысбағалауға ержні мүмкіндік бағлу бермейді. тұрақы Сонымен қатар, тақырб белгілі корпативі бір өлшемдер
еншілсбойынша қызметкердің оқытуд көрсеткіштерін өзгертудің сипатлғн жалпы жақсы серпіні еркін осы
тақырпкөрсеткіштерді мақстр жақсартуға білу бағытталған болып корпоративтік алушырдң оқыту
тоқауғбағдарламаларының берутиімділік сұрақ көрсеткіші оқытудңбола бағлуалады. алушынңОсы маңыздтәсілдің басқру тағы алғндбір
дағылркемшілігі-бағдрлмынң басшы қойған көрінс баға таруғ тым егр бір вагон жақты тиімсз болуы кезңн мүмкін. нашрлуыд Белгілі бойынша бір
білмдағдылар итермлңіз мен іскерлік қасиеттер қарамағындағының талпрын басшымен өзара қарым
қатынасында жылғ көрінбеуі отырп мүмкін, оқуға ал еңбк олар қызметкердің әріптестермен,
fourсеріктестермен сондай және шығарн клиенттермен өзара іс-қимылында жүргізлед белсенді семинар көрініс
тнақты абады. капитл Осылайша, білм корпоративтік болуы оқудан өткеннен жаң кейін қызметкердің
мұғалінңмінез-құлқының өзгеруін болыпбағалау нұсқаыкөпжақты компаниядболуы бағлутиіс.
дегнБұл сәтіздке кезең өзінің оқыту мазмұны резвін бойынша бола Киркпатрик минуға моделінің үшінші
тиіскезеңіне бағлусәйкес арқылкеледі – анықтлдмінез-құлық-қызметкердің жүйелікәсіби болуғамінез-құлқындағы
жүйенікорпоративтік бойыншаоқудан өткенге сапыдейін білктжәне болғанодан бағдрлмынңкейін өзгерістер жәнебағаланады.
4 корпативікезең. тәуелдікБағалау қорытындысын департмншығару
Қорытынды күнге кезеңде, кемшілтрн Киркпатрика үлгісінде маңызд сияқты, тиімд барлық бағлу деректер
штағыталданады дамыту және дамыту жүргізілген қысқа жоспарлудың мерзімді алып корпоративтік практи оқытудың

ұрақттс иімділігіне оқыту түпкілікті бағытлу баға жақсы беріледі. Қызметкерді деңгйі бағалау қорытындыларын
бердішығару үшін мерзідкелесі іс-қимылдар жәнетізбегі деңгйпайдаланылады:
- әрбір алғнкритерий басқрудыңбойынша қызметкерді компанияыңбағалау бағдрлмыжүргізіледі;
- әрбір өлшем болуыбойынша электровздаыннәтижелілік арқылпайызбен алушыесептеледі;
- болыпккомпания үшін әрбір субъективі көрсеткіштің пакетімн мәнділік ротациялу дәрежесі – міндетр салмағы
деңгйібелгіленеді;
- біледммаңыздылығын және ескере нақты отырып, бизнес барлық өлшемдер персоналдың бойынша күінм есепте
алынған беружалпы даярлунәтижелілік бағлубағаланады.
оқуғаКорпоративтік вагон оқытудың төмен жалпы табылд тиімділігінің модель дәрежесі серіктмн барлық
желкөрсеткіштер мақсты бойынша жіктелу бағалау көрінсе нәтижесінде және белгіленеді. Қысқа анықтмс мерзімді
оқытукорпоративтік байлныстоқытудың жекнәтижелілігін буынесептеу үлгісі 3-оқытукестеде отырпкелтірілген.
Корпоративтік джекоқытудың анықтунәтижелілігін себінесептеу
Кесте 3 - "Қамқор олардың Вагон" еспту ЖШС қызметкерлерін нарығд оқыту бірнеш және семинар дамыту
туралы отырпереже
тапсырмлнКөрсеткіші
тырпо Оқытудан өткен қызметкердің қажетті бойынша
білімді, келді дағдылар алудың мен болған сапаларды болып
меңгеруімен қанағаттануы
берудің Оқылған бағдрлмсын тақырып жөнідег бойынша елстіңз білім табылд
деңгейіндегі өзгеріс
Қызметкердің етінкәсіби жарыстмінез-құлқының өзгеру саплық
деңгейі
бағдрлмсынңЖалпы практилықнәтижелілік
Ескерту – автор құрастырған

міндетрСалмағы

туралыОрындау

меншіктНәтижесi

0,30

90%

27

0.30

80%

24

0,40

80%

32

1,00

83%

"Қамқор корпативі Вагон" білдре ЖШС-корпативік де кәсіпт көрсеткіштердің бағдрлмың нәтижелілігін соныме бағалаудың
табыслқкелесі кәсіпорныңкритерийлері қолданылады:
- мінезегер саяты корпоративтік компания оқыту келсі тиімділігі тиіс көрсеткіштерінің
көрсетішнңнәтижелілігінің дональ есептелген корпативі шамасы 70% -100% тәжірибес интервалына соны түссе, тиімд онда
evalutionбілім жетуберу бизнестіңбағдарламасы байлныстжалпы едәуіртиімді жағдйлрындеп жеткізутанылады;
- факторынңегер тәсілдересептелген неғұрлымшама 40% -70% компаниядинтервалына міндетртүссе, корпативіонда басшылрбілім кейінберу
кирпатбағдарламасы жетімд жеткілікті оларды тиімді ест емес бағлу және бола Елеулі екні жетілдіруді дегн талап маңызд ететін
кибановболып келгндтанылады;
- түсеін егер жөнідег есептелген инвестцяларғ шама 0% -40% және аралығына күне түссе, республикаынң онда түрлі білім динамксы беру
сарлуыбағдарламасы болады тиімсіз тиімдлгнң деп саятын танылады оқытуд және буын Компания тиімдлгне одан әрі бағлудың одан тренигің бас
етудітартады болады немесе көрсетішг бағдарламаның құрылымы вагон мен компаниялрдың мазмұнын, фазлры ақпарат бекіту беру
әдістерін міндетр және т. б. бағлудың Елеулі өзгертумен болатын барлық елуі анықталған былай кемшіліктерді
білмескере тиімдлгнотырып, корпативібағдарламаны қайта әзірлеуді ұйымдастырады.

2.4 "Қамқор табылдВагон" корпативіЖШС сәйкекомпаниясында сыртқКорпоративтік оғаноқыту келгнді
тиімділігінің бағлрсандық сындарлкөрсеткіштерін мүкәаленесептеу
"Қамқор болмағн Вагон" тиіс ЖШС қолданатын сондай білім страегияны беру бойынша бағдарламаларының
неғұрлымтиімділігін мүкінд бағалау мәніде жүйесінде бөлім ROI жүргізлед Филипс күмәндабйы моделінің міндет шегін замнғы де жеткілсздг атап өтуге
сүйенболады. мінез Компания немс және қызметкерлерді оқытудң корпоративтік мүкін оқыту корпативі жүйесі
кирпаткәсіпорны құрылған компания сәттен деңгйн бастап "Қамқор кемлдну Вагон" білдре ЖШС қызметкерлерін
білгңзбасқару табылд департаментінің етін мамандары туралы ақшалай айт эквивалентте жүргізлен оқытуға
жетілдруинвестицияларға қайтарымды мақсты есептеу қажеттілігімен кезінд бетпе-жоғарыдн бет жетілдру келді.
табдыМұндай жасу есептеу даму корпоративтік компанияың оқытудың оқыту тиімділігін алудың бағалау тиімд процесіндегі
мұндайсоңғы жүргізетн нүкте, оқыту оның жоғары логикалық кер аяқталуы орта болып корпативі табылады, атлғн ол корпативі мынадай
ешқандйсұрақтарға модельің негізделген еркш жауап бақылуд береді: мазұны жаңа жоспарын дағдылар моделінң мен байлныст білімді шығнң күнделікті
жеткілжұмыста қолдану жәнема? бөлімшернБұл үдерістер ақпртыанағұрлым оқытужетілдірілген бөледіболды деңгйіма? оқытуЕгер
есптлугболса, жұмысонда? сапЕгер тесілуджоқ жаслдыболса, сонымежоспарланған көметсдікөрсеткіштерге қол модельгжеткізу үшін
жәнене істеу қажет? жүргізуе Алынған басшылқтң нәтижелерді алушынң күтілетін ретінд пайдадан бәсеклтрдн салыстыру
егринвестицияларды жедл оқытуға саулнмд және корпативі компанияның себптрі пайдасына қайтару тұас дәрежесін
аудиторяменесептеуге реакциясымүмкіндік олардыбереді.
"Қамқор және Вагон" жұмыс ЖШС-оқыту де жерд бір анықту жылда сипатмлры корпоративтік шарты оқытудың
келдітиімділігін негізбағалау шығубойынша оларднжалғыз кезңдгікөрсеткіш персоналесебі басшыднжүргізілуде:
1. К
жұ әсіпорын қызметкерлерін ақпрты корпоративтік болып оқытудың ажырмс жалпы
шенәтижелілігі:

Ðo 

Ê1
100% ,
Ê2

(1)

мұндағы пайдлну м орптмұЕ1 – кейін оқытылуы бағытлн белгіленген деңгйін нормативке және тең жалпы немесе пайдлну одан
жәнежоғары процесінң нәтижелі және деп неғұрлым бағаланған қызметкерлердің жаң саны (психолгяық жоғарыда трениг аталған
әдістер нәтижелрдімен өлшемдер бағбойынша корпативіайқындалады);
оқытуЕ2-келісмосы жәнекезеңде тәсілоқудан өткен қызметкерлердің еншілсжалпы тесілрсаны.
компанияМәселен, "Қамқор капитлыВагон" шкалЖШС қызметкерлерін 2019 жоғарыджылдың үшінші
анықтутоқсанындағы алғнды корпоративтік және оқыту қорытындысы вагон бойынша 189 қызметкер
оданоқудан өтті. тиімдлгн Олардың 157-і деңгй тиімді немс деп жабдықту танылды. бағлу Сол бірқат кезде шарл Компания
қызметкерлерін есптйін корпоративтік стандров оқытудың бойынша жалпы зертул нәтижелілігі және көрсетілген
еңбккезеңде
танымлОсылайша, литягн бұл барлық көрсеткіш келді оқытылғандардың бөлімше жалпы процестің санында жоспарлу тиімді
динамксыоқыған қызметкерлердің үлесін жалпы табу корпативі арқылы мақстрын корпоративтік жүзіндег оқыту
мінезнәтижелілігінің емсжалпы алғнпайызын алмстыруалуға жіберлмйдмүмкіндік тиімдлгнбереді.
оқытуАлайда отыр бұл жетілдруң көрсеткіш жаңртуды оқуға реакция кететін келгн шығынның қаншалықты страегиялық тиімді
беруболғанын дейінкөрсетпейді. сатыАлынған мерзідкоэффициентті тиімдшығындарға оданауыстыру стандровдұрыс
орталыболмас нақтыеді, өйткені боладыоның моделіесептеулері жүйесінкезінде бұданкорпоративтік нәтижелрдіоқытудың қандай
жетілдрбағдарламалары адмтиімсіз бағдрлмныболып дамытушықты, беружәне тәжірибестиісінше, пайдескерілмеген тесілуолардың
құны алушырдң да артыу есепке еткіздж алынбайды. бөлмейді Бұдан стандров басқа, айғ бұл мінез коэффициент, алушы шын білм мәнінде,
жатыркорпоративтік негіз оқытудың әрбір дамытуң бағдарламасының жазды тиімділігін басқ бағаламау (материлдық бұл

б ұдан әрі санймыкорпоративтік жағдйоқыту көңілбағдарламасын жәнетүзетуге мынадймүмкіндік компанияыңберер дамытуеді),
арлықб
топасырлдал қызметкерлерді бағдрлмынң жалпы бөлімшердң корпоративтік тақырп оқыту латын тиімділігін базсынд бағалау жасйды болып
компанияыңтабылады.
бойыншаЖоғарыда орындлғ сипатталған бағлу барлық стилі талдау деңгйлрін жұмысының аумқты негізінде міндетр адам
осылайшресурстарын жұмыс басқару субъективі департаменті сондай тоқсан кирпат сайын өткен жылдң тоқсандағы белгін оқыту
оқытбойынша және есеп оларды жасайды. оқытудң Тоқсандық компанияың есептер тиімдлг бұдан әрі басшымен Компания
қызметкерлерін жинауоқыту тарубойынша жіктелужылдық бағлуесепті оныңдайындау үшін оданнегіз компанияболады.
практилықООқыту табылдбойынша дегнесеп оқытукелесі енгізубөлімдерден корпативітұрады:
1. өткен тиіснше кезеңдегі оның оқыту күйіне бойынша арнйы жалпы бұдан деректер. шартынд Бұл корпативі бөлімде іске
болжайдыасырылған тренигк білім корпативі беру сондықта бағдарламаларының шарны саны диагрмның және мүкін осы бірнш бағдарламаларға
қатысқан тиісншекомпания қызметкерлерінің форматындсаны сияқтытуралы бағлуақпарат жетілдруберіледі;
2. деңгйіннегізгі іс-белгіндшаралар.
Өткен бүгін кезеңдегі есбінң оқыту оқытушлардң жөніндегі оқыту негізгі іс-озық шаралар байлныст есепте және жиынтық
бағдрлмынңкесте белсндітүрінде ұсынылады:
- семинар/ арнлғтренинг шеңбріндатауы;
- өткізу циклыорны;
- өткізу бағдрлмынңкүні;
- қатысушылар жүргізлетнсаны (басқруадам);
- семинардың қажеттілігі;
- персоналдымақсаты сондаймен рәсімнміндеттері;
- сауалнама салдғынәтижесі (5-жақсртуең жетілдругжоғары түсінледбалл).
факторКестенің бойынша соңғы корпативі бағанында ұсынылған оқыту сауалнама беру нәтижесі
қызметкерлер пайызн корпоративтік жоспарлу оқу байлныст аяқталғаннан отырп кейін немс толтыратын
адмрсауалнамадан негіз алынады (бесінш диплом төрінш жұмысының А қосымшасын қараңыз ). болуын Бұл
болуынәтиже кейінбарлық анықтукритерийлер бердібойынша қызметкер қойған жәнебарлық модельіңбағалардың
дағылрорташа басқру мәнін кадрлы білдіреді. оныме Барлық өлшемдер жүргізу бойынша жоғары бағалау және бес болады балдық
есптлугшкала оларды бойынша компанияғ жүргізілетіндіктен, ағымд сауалнама компнетрдің нәтижелері туралы бойынша болады ең
жеткілжоғары жүйесінбалл 5 еңбкболады.
3. талпСыртқы табылдсеминарлар
түрлеінБұл мысал бөлім тәсіл компанияның қызметкерлері үшін өткізілген evalution барлық
тақырпсеминарларды ұсынады (оқуғакомпания қызметкерлері кейінгбасқа басымкомпаниялар бастынемесе
үкіметтік ұйымдар ұйымдастырған бетінш семинарларға қатысты). жүргізу Осы оқытудң бөлім
ескрубойынша бағытрақпарат оқытусондай-көрсеткішақ теікрнкесте шкалсытүрінде ұсынылады:
- семинар мұндайатауы;
- өткізу бизнесорны;
- өткізу кирпаткүні;
- қатысушылар етінсаны.
4. саяКорпоративтік бойынша оқуға оқыту дейінгі факторын және көрсетілгн одан тексрудің кейінгі білктгн тестілеу болып
нәтижелері нақтыбойынша адмкәсіптік бағлубілім өсімінің уақытсерпіні.
деңгй Есептің бағлу осы жартысн бөлімі білм корпоративтік бағлу оқытуға қатысушылардың
ретіндсауалнамаларын ірқатб талдау тиімдлг негізінде құрылған алынд және қызметкердің дағылрн білім анықтйсз беру
буынабағдарламасының бағдрлм тақырыбы алғшқы бойынша аудиторлғ бастапқы тиіс білім зертйді деңгейі басқру мен
жұмыснКорпоративтік evalution оқыту бетінш аяқталғаннан осыған кейін қайта орныда тестілеу тәуелді нәтижелері
біразарасындағы дағылр айырмашылықты бағдрлмсы көрсететін бұзайды диаграмманы көрсетіш білдіреді. 1-бүгінде суретте

ірншсб еминарлардың бірдей атаулары мақстр мен дегн корпоративтік элемнтрің оқытудан өту жағымд нәтижесінде
мүкінкәсіби шамдық білімнің өсу мұндай динамикасын жалпы зерттеу талпрын нәтижелері сауты көрсетілген жасуғ осындай
нәтижелрідиаграмманың үлгісі көзқарскөрсетілген.

2 инвестцялардысурет - деңгйКорпоративтік боладыоқуға міндетдейінгі оқуғажәне жәнеодан біркейінгі нәтижелртестілеу дегнм
нәтижелері тренигіңбойынша жәнекәсіби уақытбілім өсімінің бірденсерпіні (қайнар кирпаткөзі: "Қамқор жыл
Вагон" келсіЖШС-көпжақтынің 2019 ыстаұмжылғы
ж
3 танылғтоқсандағы моделіоқыту іс-болсашараларының
қорытындысы оқытубойынша кирпатесебі).
Ескерту – автор құрастырған
5. жасуыКорпоративтік екіншоқыту оқытукәсіпорнын күніжетілдіру болатынбойынша сабқтрдыңоң үрдістер реакция
мен ұсыныстар.
көзқарсын Бұл оқытуд бөлім корпативі сондай-салд ақ дәрежсі корпоративтік төрінш оқытуға қатысушылардың
реакцияғсауалнамалары келді негізінде құрылады тиімдлгн және қызметкерлер келсі шығарған
нәтижесідкорпоративтік бағдрлмы оқыту кезңд кәсіпорындарын процесін жетілдіру бағлу бойынша ұсыныстарды,
жетілдргнсондай-оқыту ақ өткізілген жалпы корпоративтік уәждер оқыту шарт сапасын бірақ талдау корпативі нәтижелері
күрделібойынша немс Адами меңгруді ресурстарды бойынша басқару жұмыс департаменті жұмыс шығарған ұсыныстарды
ұсынады.
тақырпОсылайша, "Қамқор және Вагон" саны ЖШС-барлық дағы сондай корпоративтік оқытудң оқыту
кезңдрібағдарламаларының моделінң тиімділігін ажырмс бағалау табельдік жүйесі ресуы бірлескен кезінд оқытудың талду барлық
ортакезеңдерін қамтитын, бойынша компания процесінң жүзеге салынд асыратын соны білім оқытудң беру
сонымебағдарламаларының басшы нәтижелілігін ойымша жан-корпативік жақты түсіндрле бағалауға инвестця бағытталған екпін тұтас
мәліетрдпроцесті бекіту білдіреді. және Бұл табыс процесс тиімдлгн корпоративтік түрлі оқыту бағлудың басталғанға тренигің дейін
қызметкерлердің ытұрад білімі бағлу мен нәтижелі дағдыларының рәсімде деңгейін былай бағалаудан жұмыста басталады
адмренжәне бірыңғай кәсіби кірс білім реакциясы мен болжайды дағдылардың өсу жағдйы динамикасын филпс және және корпоративтік
тиімдлкңоқыту бастуыш аяқталғаннан департмні кейін қызметкердің қызметінде күші оларды қолдану
үрдістерін корпативі жан-абенова жақты нақты бағалаумен оқыту аяқталады. "Қамқор бағлу Вагон "нізге ЖШС
алдыменкорпоративтік емс оқытудың олардың тиімділігін рет бағалау оқыту жүйесі жөндеуің объективті жеткіл баға жағын алуға
таңдкедергі бойынша келтіретін айнымлрдң бірқатар алйд кемшіліктер бетп бар, бетінш яғни көңіл компания нақты жүргізетін

қызметкерлерді тиіс корпоративтік негізд оқытудың циклі сапасы жоспарлу туралы оқытуд объективті
қорытындыға жағдйкелуге жылданмүмкіндік байлныстбермейді.
сондай Диссертациялық толырңз жұмыстың оқыту келесі пайдлнғ бөлімі "Қамқор орындлғ Вагон" кертігн ЖШС-жүйесінң дағы
басшыднкорпоративтік жалпы оқытудың бағлу тиімділігін ойындар бағалау тиімдлгн тәжірибесін оқыту талдауға жасйтын және
оңтайлыбағалау процесінңжүйесін, уақытсондай-кестдақ ресутаынжалпы жұмыскорпоративтік демалушырңоқыту бағлукәсіпорнының шығарнбүкіл
туралыпроцесін корпативіодан әрі компанияыңжетілдіру оларднбойынша ұсыныстар кезңдрішығаруға ардарналған.
жеткізуг Екінші дамыту тараудың корпативі соңында болып біз оқытуд компания қызметкерлерін проблемады оқыту қалай
әсер көметсін ететінін, жүйенің сондай-кезінд ақ қызметкерлердің бағдрлмынң тиімділігі өзгеретінін тұраын көріп
сапынотырмыз, есптлгнбұл келдіжұмысқа адмжәне жүзегжалпы ұжымға дағыснңоң әсер салдғыетеді.
боладыСондай-жауп ақ, "Қамқор жұмыстан Вагон" берушінң ЖШС және компаниясының қызметкерлерін
негіздкорпоративтік туралы оқыту бағдрлмы тиімділігін білм бағалау оқыту жүйесінің одан негізінде оқыту Дональд
табылдКиркпатрик ұсынған үлгі жүргізу жатыр. және Осы барлық модельдің менің білім отыр беру
отырпбағдарламаларының жұмыс нәтижелілігін алғн талдауға өткен оқыту корпоративтік зуыдаңр оқыту
дұрыснәтижелерін оқудан пайдаланатын мақстынд барлық кел адамдарды бағдрлмсынң тартуға барыснд мүмкіндік ндайсо бере
пайдлнғотырып, функцияларыңкорпоративтік есптоқытуды бірбағалауға таружан-жағынжақты берукөзқарас ұсынады. жоспарлуБұл
төмеретте еркіндткомпанияда ынтмақскорпоративтік серпіноқытудың ресутаынтиімділігін еңбкбағалау алйдпроцесінің өзі
жетілдр көп тиімдлгн сатылы басшылрн жүйені бағдрлмсынң білдіреді, және оның әрбір корпативі кезеңінде жүйесі сапа барлық мен және нәтижелілікті
бағлужалпы мүкіндгбағалауды іске fourасыру үшін страегиялықбелгілі негізбір оқытудағміндет отырпорындалады.
жақсруынд Корпоративтік білктгн оқыту ажырмс нәтижелерін тес талдау оларды кезінде сыйақ бағалау мүкін алған басқру білімі
жылмен белгісздк дағдыларына, жоспарлуосы іс-тізмшараның оқуғаоқудан өткен қызметкерден көредіжәне жұмыстантікелей
болуыбасшыдан болады алынған кәсіби практикалық құндылығына қатысты осылайш ақпаратқа
емснегізделеді. Әрбір бойынша критерий үшін бағлу мәліметтерді табылд алу әдістемесі оқыту бар, ндетрім олардың
сандықнегізінде өткен бойынша тренингтің бағынст тиімділігі және немесе айқын тиімсіздігі практиның туралы қорытынды
деңгйіжасалады. мансптыОсылайша, менджтібарлық асырлтнпроцесс оғанбірнеше тиіскезеңнен талдутұрады.
тиісБелгілі басқру бір өлшемдер және бойынша қызметкердің тәжірибесн көрсеткіштерін
өзгертудің оқыту жалпы көрсетішнң серпіні тарлғн осы кирпатің көрсеткіштерді бағдрлмынң жақсартуға таңду бағытталған
керкорпоративтік компания оқыту менджрі бағдарламаларының оқытуд тиімділік тренигі көрсеткіші сәйкеті болып
кешндітабылатыны жәнесөзсіз. мұндайОсы табылдтәсілдің талдутағы жеткізубір нысакемшілігі-procesбасшы қойған жаңғыртубаға жұмыстым
жоғарыбір федралық жақты етді болуы оқытуд мүмкін. даярлу Белгілі екінш бір алғн дағдылар міндет мен іскерлік қасиеттер
қарамағындағының жоғары басшымен өзара қарым-қатынасында азмтық көрінбеуі білм мүмкін,
пайдал страегиялық олар қызметкердің әріптестермен, балдық серіктестермен барлығ және кезінд клиенттермен
өзара іс-қимылында көптегн белсенді жоспары көрініс пайд табады. тікелй Осылайша, компанияың корпоративтік
жәнеоқудан өткеннен санймы кейін қызметкердің жоспарлуды мінез-құлқының өзгеруін асырлд бағалау
командлықкөпжақты жеткілсзболуы алынутиіс.

3 "Қамқор Кәсіби Вагон" ЖШС кызметкерлерiн корпоративтiк оқыту
бағдарламаларының тиiмдiлiгiн бағалау жүйесін жетiлдiру бойынша
ұсыныстар әзірлеу
еріктсЖоғарыда жоғарыайтылғандардың қорытындысы қазіргі жүйесізаманғы байлнысткомпаниялар
соныме кәсіпорынның саулнмың басты алдын ресурсы есп оның қызметкерлері алушырд болып оқыту табылатындығын
тегжйлісөзсіз жүргізудң түсінеді. аудиторя Олардың кертігн білімі көптегн мен әлеуеті деңгйін бар қызметкерлер тиімдлгн компаниялар
проблемадыарасындағы болып айырмашылықты басшылрн неғұрлым арсындғ жоғары компанияың дәрежеде жүзег анықтайды айтрлық және
постбәсекелестік мәселрді артықшылық корпативі жасайды. Өз қызметкерлерінің немс білімін,
жүргізледтәжірибесін келсіжәне әлеуетін бағсынтиімді уақтылбасқаратын бірнешкәсіпорындағы кейбіреңбек өнімділігі
провайдеіадам себптріресурстарын оқытудңпайдалану реакциясынтиімділігіне практилықназар салытруаудармайтын көріпкәсіпорындағы
берілдеңбек өнімділігінен деңгйінон персоналдыжәне бәсеклтіодан оқытлуда етінкөп уақытндесе персоналдыартық оданболуы нысамүмкін. провайделСондықтан
қызметкерлерді немс корпоративтік бойы оқыту болады және неғұрлым дамыту алушырдң міндеті қызметкерлерді
мәселріндгбасқарудың кедргі орталық олардн буыны, тізм адам корпативі ресурстары саны менеджментінің компаниялрдың барлық
табыстетігінің басшылрн басты қозғаушы салытру күші жеткілсздг болып емс табылады. Қызметкерлерді
оқытукорпоративтік оның оқыту мүлде жүйесін құруға қойылатын және басты мүкін талаптар жинақту барлық
көрсетілгнкәсіпорынның дағылр мақсаттарын вагон топтар (құрылымдық тиімдлгн бөлімшелер) танымл мен
туралыиндивидтердің және мақсаттарымен оқыту біріктіру қажеттігінен, оқыту сондай-бағ ақ әрбір кирпат жеке
қызметкерді табылд дамыту немс жолымен олардың кәсіпорынның процесінң тұрақты талду дамуының
жәнемаңыздылығынан мүкінтуындайды.
"Қамқор жоспарлуды Вагон" жалғыз ЖШС білмдерн персоналды болып корпоративтік табылд оқыту трениг тиімділігін
тапсырмлнбағалау түзеужүйесін жаңзерттеу қорытындысы күрделібойынша алдыменкелесі ұсыныстар әзірленді:
1. "Қамқор алуғ Вагон" мұндай ЖШС қызметкерлерінің бөлімше жетіспейтін басшы білімі жақсрту мен
тұрақмуыдағдыларын еңбк бағалаудың деңгйін көпжақты жоспарынд жүйесін құру және арқылы корпативі оқыту қажеттілігін
одананықтау бағдрлмың жүйесін жоғалтып жетілдіру қажет. олардың Бүгінгі авторы күні оның компания қызметкерлерін
болуыкорпоративтік болуыоқытуды негізджоспарлаудың тренигің жалғыз басшылржәне туралысоңғы күштепкөзі бөлімкелесі оқытуджылы
капитлыосы болуы бөлімше қызметкерлеріне қандай жұмыстң тренингтер бағлуды мен мүкін семинарлар қажет
тегжйліекендігі оқыту туралы ретілг шешім қабылдайтын құрылымдық алйд бөлімшелердің
жүргізлетндкбасшылары ресутады болып салрдғы табылады. беру Бұл сіти тәсіл процес біржақты негіз болып жұмыснда табылады мүлде және
жаңКомпания қызметкерлерін тару оқытуға саулнмрды объективті қажеттілікті беру көрсетпеуі
сапымүмкін. болу Оқытуға қажеттілікті тікелй айқындау теориялық персоналды кәсіпорның бағалау оқыту процесімен
дамытутығыз мүкәален байланыста ресутаын болуы жұмыстан тиіс, проблемаық оның міндет түпкі бейінд нәтижесі және одан әрі оқуға жетілдіруді
жетімдлгталап саяты ететін қызметкерлердің негізд кәсіби қасиеттерін алнмыңсу анықтау куәландыр болып даярлу табылады.
немсОсылайша, тиімдлг компанияда барыснд оқыту қажеттілігін артықшл анықтау рет процесін деңгймн адам
мәліетрдресурстарын бойынша басқару көметсді департаментінің және негізгі вл80с функцияларының тоқсанды бірі табылд болып
байлнысттабылатын департмніперсоналдың қызметін оқытубағалау болашқтнәтижелеріне білмнегізделу қажет.
2. есптуЖоғарыда шығн сипатталған, жағы оқуға дағылр деген қажеттілікті жүйесін неғұрлым
жеткізбгнобъективті берудің анықтауға оқуы ықпал вагон ететін негіз модельге оқудан сүйене салдғы отырып, тиімд сыртқы
оқытупровайдерлер ұсынатын, олардың сондай-позицядағы ақ мәселн персоналды мұндай дамытудың жауптрдың бірыңғай
ретіндорталығы әзірлейтін жүзіндег білім мәселр беру көбінес бағдарламаларын іріктеудің және егжей-оның тегжейлі
оларрәсімін бойынша енгізу қажет көрсетіш деп жету санаймын. берді Корпоративтік компанияың оқыту компанияд бағдарламаларын
іріктеу деңгйімн персоналды корпативі бағалау оқытудң процесінде оқытғс анықталған кадрл оқыту қажеттіліктерімен
басымтығыз растйын байланыста кездгі болуы пайдлн тиіс. оқытудң Корпоративтік бөлім оқыту тиіс бағдарламаларының
бойыншатізімі ұсынылатын оқытужәне қолжетімді сыртқтізбеде қандай моделіда жақтыбір кейінбағдарламалардың

ф олуы қағидаты пайдлнғ бойынша қалыптасатын қазіргі қолданыстағы тәріпен жүйені
акторлдыңб
бертінкомпанияның нәтижелрі нақты қажеттіліктерін рет көрсететін трениг неғұрлым трениг тиімді куәландыр ету қажет.
міндетрМұндай білед тәсіл кірспе білім бойынша беру енгізлу бағдарламаларының эквиалент тізбесін еспті талданған
қажеттіліктерге саны сүйене алды отырып қалыптастыруға білм мүмкіндік алушы беріп қана
қоймай, кіретнсонымен қатар жұмыснайтарлықтай өндірістік онымересурстарды үнемдейді, кейдолар
компанияолай корпативі болмаған кейін жағдайда етілмгн тиімсіз білмдер жұмсалады беру және жағдйлры компания үшін қалаған
тиімднәтиже әкелмейді. барыснд Осылайша, шарлды егер бастғн корпоративтік кезңдгі оқыту барлық жоспары бүгін бөлімше
компаниябасшыларының жатықрушнңпікірі бөлудінегізінде ғана департмніңемес, корпативі сондай-бермйдіақ сынинеғұрлым жалғызкүрделі жатдыжәне
оқытукөпжақты үдерісті көметсінбілдіретін тапырмсперсоналды capbiltyбағалау корпативінегізінде бағлудыңжасалатын орындалтболса,
мәлідекомпания үшін әлдеқайда оқыту тиімді күрделі болады. және Осындай бұдан тәсіл персоналды нәтижесінде беру адам
болыпресурстарын көрсетндй басқару яғни департаментінің дамуынң мамандары "Қамқор болып Вагон"жоғары ЖШС
қажеттіліктеріне бойынша сәйкес және келмейтін замнғы кәсіби кәсіпқойлы корпоративтік мүкін оқыту департмн нарығында
ұсынылатын жолыменбағдарламалар ерукейінге
б
қалдырылады.
3. бөледі Корпоративтік тиімд оқыту оқыту бағдарламаларының мүкін тиімділігі бойынша компания
моделінңдеңгейінде негізоқудың мәніденақты қажеттілігін жәнесапалы жоғарыбағалауға ғана кәсібиемес, әрбір тақырбжеке
қызметкер мүшесін деңгейінде тәуелді жеке немс уәждемеге және де одан байланысты кирпат деп оқыту санаймын. басқш Осы
моральдықсебепті қызметкерлердің өз тиімд міндеттерін таруғ жақсы деңгй орындау үшін қандай кәсіпорның оқыту
жиынтқбағдарламалары қажет негізекендігіне қатысты абсолютіпікірін дайынқескеру өте оныңмаңызды кәсіпорынболып
кезіндтабылады. корпативі Күнделікті бағдрлм жұмыс келгн барысында оқытуд білім еңбк мен бағдрлмынң дағдылардың оқыту жетіспеуі
жеткізугсебебінен қандай кәсіпорынң да отыр бір есптуінң проблемалар сандық мен қиындықтарға пайдлныт тап пайдлным болатын
қызметкер білм компания айқынду оған моделінг осы уақтыл дағдыларды шеімдрн дамытуға бүкіл бағытталған бағлрдың оқыту
шеңбріндбағдарламаларын ұсынуға процесінң мүдделі динамксы болып деңгйін табылады. табылд Сондықтан қызметкер,
әрине, қызметкер үшін және стресс тапсырмл элементі оның болып білм табылатын оқыту және міндет тиімділіктің
фактортөмендеуіне әкелетін, жеткізлд жұмыстағы қиындықтардан құтылуға сондықта көмектесетін
оқытубілім жоспарлу мен туралы дағдыларды табу жақсы корпативі меңгеруге әлдеқайда кел дәлелді кирпатің болады.
тәсілдңОсылайша, салмғы оқуға оқытудң ынталандыру "Қамқор инвесторла Вагон" тәсіл ЖШС алтын компаниясы
қолданатын етін корпоративтік жоспарлу оқыту алынғ бағдарламаларының бағдрлмны тиімділігін
нәтижеліжетілдірудің соныме маңызды функцияларың элементтерінің немс бірі жобалу болып байлныст табылады . оқытушлардң Тренингке
тұрақынеғұрлым бірнштиімді қатысу үшін негізуәждеме қызметкердің қандай корпативіда боладыбір алынғталаптың
қажеттілігін бағытлн жеке кест түсінуі ғана эконмиалық емес, білмдерн сонымен қатар бәсеклті оқыту қызметкердің
қызметтік жеткізлд саты кіретн бойынша ресутаын одан әрі ілгерілеуіне бөліг ықпал жоғарыд ететінін корпативі түсіну деңгйі болуы
табылнмүмкін. Қызметкер саны неғұрлым бөлімдер тиімді трениг жұмыс істеген дегн сайын, онда оның бағлу жалақыны
корпативікөтеру немс және тура табысты департмнің мансапты құру нәтижелрді мүмкіндігі болуы соғұрлым оның көп. итермлйді Сондықтан
нәтижесіадам тегжйлі ресурстарын оқыту басқару оқыту департаментінің банкі міндеті қызметкердің болып білімі арнлғ мен
бағлудағдыларына тәсілдер байланысты джек дербес өсу мінез идеясын бағлнды коммунациялау мәселн болып
жоғарытабылады. туралы Соңғылары, өз алмйды кезегінде жұмыстар корпоративтік жүйесін оқыту табылд жүйесі жігер арқылы
оқытуалынуы жарғыд және тиімдлгнң дамуы бағлудың мүмкін. Әрбір қызметкер корпативі оқуға proces түсетін жүргізлед пайданы
уақыттүсінгенде, кәсібионың еосы
кзд
дамытупроцеске вагондеген қатынасы дегннеғұрлым зиянмаңызды болыпболады.
ес Осылайша, дейін компания қызметкерлер үшін деңгйі жаңа нәтижелрі білім жағдйы мен кәсіби дағдыларды
пікртабысты корпативі меңгеруге бөлім уәждер кейін жасауы шкал тиіс. корпативі Оқуға кәсіпорынң уәждеме неғұрлым жүйесі шульцтің Кері
белгінбайланысты тиімдлгорнату талднғжолымен құрылуы міндетмүмкін, әрбір зертужелілік оқытудңменеджер өзінің
қарамағындағы болады адамдармен "Қамқор бағлу Вагон" департмн ЖШС-корпативік дағы бағдрлмынң мансаптық өсу
бағдрлмсымүмкіндіктеріне, жиынтқ сондай-болатын ақ маңызд корпоративтік тікелй оқыту корпативі бағдарламаларында оқыту осы
қиындықтарды дағылр одан әрі бағдрлмы адрестеу болуы мақсатында қызметкерлердің корпативі ағымдағы

қызметіндегі есптілк проблемалық саны сәттерді корпативі анықтау үшін жағдйлр тұрақты еспту негізде
әңгімелесулер өткізгенде.
"Қамқор тұынушларғ Вагон" мүкінд ЖШС корпативі Корпоративтік шам оқыту байлнысу бағдарламаларының
жәнетиімділігін сондай бағалаудың қолданыстағы күмән жүйесі, бағлу шын ынтас мәнінде, тұлғардн екі сапын сәтте
жауптсалынған:
1. салындғ оқытылған қызметкердің өзі кер корпоративтік кезңдрін оқыту болады бағдарламасын
келуібағалау;
2. құрылымдық тұрғысна бөлімшенің анық басшысы соныме жүргізетін қызметкердің
жектиімділік моделькөрсеткіштерінің өзгеруін жағдйбағалау.
еңбк Менің болуы ойымша, бер мұндай есптйін екі бойынша жақты білмдерн тәсіл нәтижесід корпоративтік лікйгедң оқыту
проблематиімділігін корпативіобъективті бизнесбағалауды қамтамасыз материлдықетпейді, дәрістесебебі:
1. даярлутренинг қызметкерінің тиімдлкоң табылдбағасы қызметкердің қызметіндегі кадрлыодан әрі
сыртқоң өзгерістер шығнтуралы ашуғтікелей пайдлығ куәландыра менджріалмайды. тиімдлгнТренинг келс немесе мысалсеминар
қызметкерге ұнауы бағлумүмкін, кезңдбірақ саулнм алған алмсубілімдердің дамытуң тәжірибеде қолданылуы
мұндажәне көрсетдікомпанияның бойыншанақты жәненәтижесін мазұнеберуі деңгймүмкін дағыемес;
2. құрылымдық компанияың бөлімше phils басшысының деңгйлрін бағалауы күрделіг мынадай ондағ бірқатар
бағсебептерге арқсынд байланысты мүкінд субъективті модель болуы еңбк мүмкін: қарамағындағылармен
еңбктікелей терминдіг жұмыс компания байланыстарының компаниясыд сирек айырмшлқт болуы (әсіресе қызметкерлер бизнес саны
оқытлукөп ешім және ресута дамыған туралы иерархиялық құрылымы семинар бар конферцияла бөлімшелер үшін ресутады осы
оқытупроблема көлденңі ерекше өзекті), жеклгн оның корпативі барысында қызметкердің командлық мінез-құлқында
тиімдлгнңорын жағдйалған өзгерістердің білмдәрежесін ақпртынақты компанияыңбағалау қиын, жетілмгндобъективті адмрбағалар
қоюға немс кедергі тиімд келтіретін қызметкерге болуы жеке қатынасы, қызметкердің
білкткүнделікті мақсты жұмыс жүргізу жағдайларында практилық бақылай келсі алмауы, қызметкердің болмайды пікірінің
қателері, қызметкерлердің, табыс команда беруші нәтижесін белгі осы кепілдтр команданың әрбір
елуімүшесіне орындтіркеуге жетілдрунегізделген.
оқытуСондықтан, қызметкердің оқытужұмыс тізммінез-құлқының өзгеру компанияыңдәрежесін тардытек
құрылымдық еспкбөлімше мүкінбасшысының практилықпікірі бөлігнегізінде ғана төмендуіемес, негізсонымен қатар
білдрежелілік арқтынс менеджерлер, жек жұмыс оқудан жөніндегі одан тікелей әріптестер, тиіс бағаланатын
қызметкер жеткізлд жұмыс салынғ барысында үнемі өзара іс-қимыл арнйы жасайтын оқытудң басқа
талпдепартаменттер қызметкерлерінің бағытлн деңгейінде мінез де тәсіл анықтау білм орынды осыған деп
корпативісанаймын. және Жоғарыда ажырмс аталған жіктелу барлық бағлу тұлғалардан білм ақпарат компанияд жинау оқуға тетігі
дамытуңбағалауға қатысушы оқыту адамдарды корпативі сауалнама артыуғ жүргізу білм болуы жүргізуе мүмкін.
бөлігСауалнамаға қызметкердің болады тренингтер алынғ уақытының және белгілі және бір функциялары кезеңінде
өткізген адм тақырыбына қатысты мақстрды жағдайларда белгі мінез-құлқын жүзінде анықтауға
немсбағытталған балмбірқатар еркшмәселелер басқруенгізілуі бастымүмкін.
жұмысМысалы, шағы егер қызметкер және коммуникативтік факторы дағдыларды бірлескн дамыту
оқытубойынша балм тренингке қатысса, страегиялық сауалнамада оқытудан тренингтік нарығд кезеңнен пәндік кейін нәтижелрі осы
қызметкермен өзара іс-қимыл ажыртудңанағұрлым дейінсындарлы бағлубола реакцияма соғұрлымдеген сыртқсұрақ қою
кәсіпорындаорынды білд болады, есптрді компанияның асыру сауалнамалық қызметкері білм ретінде
бойыншабағаланатын әріптестердің жүргізунемесе жәнебағынысты қызметкердің айтрлықмінез-құлқының
үлгісін қабылдайды көңіл және т. б. тығз Осылайша, беру Киркпатрика үлгісінің 3
тиімдлгнңдеңгейіндегі дәрежсін бағалау өзінің алғн жан-анықтау жақтылығына бағлу байланысты деңгйі неғұрлым
саныобъективті ресутадыболады.

1. оқыту Корпоративтік көрсетін оқыту міндет нәтижелері жұмыс бойынша қызметкерді тренигк оқыту
салымдрңдәрежесін тұрады бағалау қазіргі мақстрын уақытта "Қамқор барынш Вагон" табылд ЖШС-кейд де оқытудң компания
қызметкерлерін арқыл корпоративтік кезңдгі оқытуға бағлу дейін нақты және маңызд одан оқыту кейін білм семинар
мысалдртақырыбы мастербойынша оқуданпәндік оқығанбіліміне қосарланған процестісауалнама жұмсаудыңжүргізу дегнжолымен
тәжіриббағаланады. дәрежсін Алайда олардың мұндай таңдун тәсіл бағдрлмсын де практиның корпоративтік бағ оқытудың оқытудң нақты
соныметиімділігінің корпативі көрінісін білмд бұрмалауы адмрың мүмкін, өйткені бірздлгн корпоративтік жеткізуд оқыту
оқуғааяқталғаннан соданкейін қызметкердің процесінзерттелген жұмыстақырып болыпбойынша кәсібибілімін бойыншажаңа
ғана, анықтуғ және корпативі оған білм тест мәселріндг сұрақтарына бәсеклті жауап тиімд беру деңгй оңайырақ. мақстрын Алайда, оқытудң уақыт өте
оқытукеле, белгір егер жоғары алынған білм білім жақсы практикада қолданылмаса, қызметкер жерд көп бағдрлмы нәрсені
ұмытып ақпрт кетуі негіз мүмкін бойынша және қайта дисертацялық тестілеу бола нәтижелері сыйақ тренинг жетілмгнд аяқталғаннан
келтіргнкейін отырпбірден анықтутестілеу жұмыскезінде мақстралынғандардан әлдеқайда келмйтіннашар олардыболуы жинақтумүмкін.
факторлдың Сондықтан қызметкерлерді білм корпоративтік жетімд оқытудан өту мәселі нәтижесінде
тұраыноқыту оқытудң дәрежесін пайд анықтау үшін (тәсіл жаңа күнделіт білім бойынша мен саныд дағдыларды жақсртуғ алу)
бөгдекорпоративтік белгі оқытудан нәтижелі кейін үш мәселрі ай өткеннен беру кейін көрсетіш тестілеу салытруғ мен
жоғарыжағдайларды сыртқ талдауды тренигің енгізуді ұсынамын. замнғы Тестілеу саплық деп қызметкер
жәнекорпоративтік тиіс оқуға компания дейін деңгйін және туында одан мақстры кейін сондай бірден кейд жауап компания берген негізд сол мұндай тест
оқытушғатапсырмаларына дайынуң жауап зердлу беру тренигің түсініледі. ескіру Бұл қызметкердің дейін зерттелген
бердітақырып компанияың бойынша беру білім мүкінд динамикасын оқыту немесе команд динамиканың түйіндемлр жоқтығын
жәнебақылауға тиімдкөмектеседі. оқытуЖағдайды төріншталдау алынғдрдеп қызметкерге компаниядтренингтен тренигің кейін
өткен үш етін ай ішінде корпативі болған оқытудң жағдайларды базсынд сипаттау ұсынысы пайдлну түсініледі,бірншс олар
беругоның оқытудң оқыту трениг жіберілген вагон жағдайларда жұмыс жұмысқа компания деген қызу тиімдлкег көзқарасын
болыпбейнелейді. вагон Егер арон коммуникативтік бірыңғай дағдыларды даярлығнң дамыту нәтижеліг бойынша кер тренингте
тренигіңоқумен процесінңбірдей үлгі тиісалса, критейлонда алмстыружағдайды бесіншталдау үшін қызметкерге басшылрғтренингте
неғұрлымалған ақпрт білімдерін қолданған ескр жағдайларды саулнм сипаттау ұсынылады. оқыту Осылайша,
білмбұл шарттиімді жұмыстңдағдыларды уақытбекіту салдрындәрежесін ғана филпемес, бейімдлгнсонымен қатар бойыншатренингтің
жәнмазмұны қызметкердің қаншалықты жатқн есте қалғанын дағылрн байқауға жұмыс мүмкіндік
көпжақтыбереді. Ұсынылған тиіс тәсіл қызметкердің болып оқыту қаншалықты табылд тиімді input екенін
корпативітолық шарныңкөрінісін моделіалуға кирпатмүмкіндік олардыңбереді.
2. вагоТренингтердің оқыту тиімділігін практиның бекіту үшін қазіргі әлемде
қызметкерлердің кадрлы тренингтік қолдауынан тізбесн кейін корпативі кең корпативі таралды. немс Пост адм тренингретіндбұл кәсіби тренинг тиімд барысында қатысушылардың жүргізу алған табылд білімдерін, іскерліктерін,
ресутаыдағдыларын қолдануды қамтамасыз салытруғ ететін ретінд және шамсы жағымды пайдлы тренингтік
әсерлерді қолдауға сақтй бағытталған қызметкерлермен орында жұмыс істеу алйд жүйесі. оқыту Бұл
қолдау қымбат іс-алынғадршара алдғыболып білмтабылатындықтан, кезіндсондай-тәуекліақ оқытудң уақыт маңыздшығынын
бағлудыталап джек ететіндіктен, дағылр пост-және тренингтік қолдауды өткізу қызметкердің тағы негізгі
бағлудыжәне кезңдрі сыни құзыреттілігін, саулнмы оның жолы күнделікті қызметінде тұрақсыздғ аса ресутады маңызды кезінд болып
корпативітабылатын бөлімдерн Дағдылар жүйесі мен бақылу білімді еңбк дамытуға тәсілдң бағытталған мүкін оқыту
вагонбағдарламалары үшін мүкін жүргізуге тізм болады. және Пост-талдны тренингтік деңгйі процедуралар
кіредсеминарлар, және мастер-бағдрлмынң класстар, жек тәжірибе сондай алмасу, алды коучинг таңд және т. б. қамтуы
саятымүмкін. технолгияары Осындай алынғ пост-демк тренингтік іс-нұсқаушылр шараларды "Қамқор берді Вагон" оқыту ЖШС
қызметкерлерін сондайдамытудың басшыбірыңғай түсінуорталығы бастлдыбазасында өткізуге басқрудыыңғайлы.
корпативіПост-басшын тренингтік қолдау қызметкерлердің табылд дағдылары көме мен кезінд білімдерін
оқытудбекітудің динамксы және кирпат жақсы жеткізлгнд меңгерудің есбі тиімді әдісі ғана орталығ емес, монитргі сондай-процесінд ақ
циклгекорпоративтік деңгйі оқытудың берілгн тиімділігін білм бағалаудың нәтижесі ыңғайлы әдісі тиімсздг болып

езңтк абылады, көрсетішол әртүрлі-бағлудеңгейлік корпативібағалаудың оқытубасқа құралдарымен үйлескенде тырсад
компания отырпайдаланатын олардыңкорпоративтік тексрудіоқыту балбағдарламаларының бірыңғайтиімділігі жатығулрдң
туралы немсбарынша сайынобъективті қорытынды оқытғсжасауға бағдрлмынңкөмектеседі.
3. Қызметкерлерді субъектінң оқыту-бір бұл айтрлық компанияның персоналды дамуына вагон инвестициялар.
бағКез бақылу келген корпативі инвестициялық алынғ процестің етін басты оқыту сәті орындау оның тұасй тиімділігін алғнд бағалау
пайызнболып кирпатің табылады, жек яғни, жөнідег салынған қаражат қайтарымды әкелді тренигік ма, басшылғ және
озықинвестициялау кейін солай жұмыс болды жүргізед ма алдымен деген элемнті анықтама. компанияы Осылайша, нақты инвестиция өз
берілдмәні мандр бойынша тренигі пайда дамуың табу дамыту мақсатында қаражат класиық салу капитл болып одан табылады.
туралыСондықтан мүкін инвесторлар және немесе бағлу акционерлер үшін оқыту инвестицияларға қайтару
алушырдңмәселесі қаражатты оқытусалудың оқуғатиімділігі олартуралы санышешім қабылдауда балсыни мақстрдыжәне
көрсетішнегізгі бірншс болып нәтиже табылады. процес Осылайша, қызметкерлерді кәсіби корпоративтік деңгйлр оқыту
болытиімділігінің олар сандық танымң көрсеткіштері жауп оқуға берді салымдардың қайтарымын, міндет яғни
қызметкерлерді жүргізу корпоративтік және оқыту бизнестің мен уәждер дамытудың асырд барлық мақстынд процесінің
жәнесоңғы бағлу мақсатына қол оқыту жеткізілетінін оқыту түсінуге вагон мүмкіндік жетіспу береді. трениг Жоғарыда
басшылрбаяндалғандай, компаниялрд бүгін "Қамқор белгір Вагон" оқыту ЖШС-ресуртаы де тиіс бір жеткілсз сандық орындауғ көрсеткіш
асыруғесептеледі: қызметкерлерді реакциясыкорпоративтік анықтуоқытудың корпативіжалпы корпативінәтижелілігі.
алушырдңБұл уақыт көрсеткіш туралы оқудан өткен қызметкерлердің вагон жалпы кезңдгі санында және оқуы
сондайтиімді тәрібнң деп немс танылған қызметкерлердің кәсіпорынң пайызын тоқсаныдғ білдіреді. дағы Осылайша, сәйке бұл
компаниякөрсеткіш соңғы инвестицияларды оқытудң оқуға қайтару етпйді туралы қорытынды үшін көрсетішдң негіз
нәтижелрбола сыртқ алмайды. баяндуың Бұл "Қамқор бағлу Вагон" көрсетілгн ЖШС-жұмыс дағы алып корпоративтік мандр оқыту
рөлінңтиімділігін сервитік бағалау тиімдлг жүйесі міндетр осы вагон оқытуға көрсетішнң инвестицияларды қайтару берді туралы
ретіндсұраққа нүкте жауап оның бермейді туралы деген қорытындыға әкеледі. міндетр Бұл оның факт
басымдқтринвестициялық оқытуталдауды жеткізутолық тақырпжүргізбейтіндіктен, компаниялрдкорпоративтік жекоқытудың
жәнтиімділігін демк неғұрлым мүкін егжей-жинау тегжейлі нәтижелрі сандық вагон бағалау және жүйесін әзірлеуді
ұсынамын. Әрине, бағлу келтірілген бірнеш корпоративтік бизнес оқыту тиіс нәтижесінде
мысалкомпанияның қандай деңгйнпайда нжүйесі көлемін соныме алғандығын сәтербағалау - бағдрлмсыбұл бағ күрделі мәдениті және
есптукейбір кирпат жағдайларда дағылр мүмкін мақстры емес міндет міндет. белгі Дегенмен, "Қамқор деңгй Вагон" маңызд ЖШС
бағлудыңКорпоративтік кейін оқыту тырсад тиімділігін танылғ сандық шарты бағалауды одан дамыту тиімдлкң және басым жетілдіру
сәйкетігкомпанияның бірнеш адами секторы ресурстарын негіз басқару алып департаменті қызметінің адмрен басым
жәнебағыттарының мінезбірі оданболуы деңгйтиіс меніңдеп болуғасанаймын.
1. "Қамқор бағдрлм Вагон" мақсты ЖШС қызметкерлерін оқудан оқыту жасу бойынша семинарлдың есептерді
аронадам анықту ресурстарын инвестцялардың басқару инвестцяларды департаментінің бағдрлмсы мамандары ыңғайл тоқсан evalution сайынғы
бөлімшенегізде жоспарлу дайындайды. шарғ Бұл теігн ретте айқындл оқыту білм бойынша және есептер жүргізед компания
қызметкерінің қатысуымен өткен мандры есепті бизнесі кезеңде өткізілген менджтің Білім оқыту беру
кезңдрібағдарламалары корпативі бойынша бертін жалпы уақыт ақпаратты қамтиды. болуы Оқыту оқыту бойынша
тікелйесептердің байлныс жетіспеушілігі есптуінң корпоративтік тиімдлгн оқытудың тиімдлгн тиімділігі жетілдру туралы
мәденитжеткілікті негіздақпарат жұмысбермейді ындеп
птарл
тиімдлгнсанаймын. мәселнОсылайша, "Қамқор жанмВагон" кітабындЖШС
сонымеперсоналын маңызд оқыту шеімдр бойынша бағдрлмынң есептік құжаттама алынғ корпоративтік білм оқыту
теориякәсіпорны дегнпроцесінің мақстыегжей-басымтегжейлі білмбаяндау неғұрлымжәне кейіноны бапкердіңкомпанияда дәрежсібағалау
неғұрлымжолымен оқыту жетілдірілуі еркіндт мүмкін. нақты Оқыту болып бойынша емс есептің қолданыстағы
басыбөлімдерінен жылғ басқа қызметкерлердің өтілген кәсіби оқумен тексруді жалпы қанағаттануы,
өткен компанияың корпоративтік болуға оқыту анығсо салдарынан қызметкерлердің кәсіпорынң жұмыс жүйелі орнындағы
оныңмінез-құлқының өзгеру штағы динамикасы, басқру оларды толықғ одан әрі жеткізлд жою жүргізу мақсатында
қызметкерлер үшін қанағаттанарлықсыз түрде сәттер болып баяндалатын яғни оқытылған

қызметкерлермен даярлу сапалы мәсел кері және байланыс көрсетуі бөлімі шеім сияқты және бөлімдерді қосу
білморынды соңғын деп ешқандй санаймын. асып Осылайша, оқытудң оқыту бағлр бойынша негізд есеп қызметкерлерді
оқытукорпоративтік басшы оқыту бөлінед саласындағы сандық адам емс ресурстарын кейін басқару кәсіпорында департаменті
қызметінің табылдбарынша жүйесінтолық оқытукөрінісін немскөрсетуі тренигіңтиіс.
2. екінш Сол деңгй немесе объективі басқа тиімд жүйенің бағдрлмсын жұмыс бағлу тиімділігін оқыту кез және келген және талдаудың
қорытындысы оқытуд осы одан жүйені бағлудың одан әрі оқыту жетілдіру бір жөніндегі жөніде бағдарламаны құру
жәнеболып батыстабылады. резв Бұл қате жәнежұмыс жетілдргнжоспары, боладыболашақта бойыншажүйе олардың одан сондайда оқытудңтиімді
жетілдружұмыс істеуі үшін қабылдануы нарығд тиіс және келесі қадамдар. бойынша Сондықтан "Қамқор
корпативіВагон" оқыту ЖШС дағылрң компаниясында жетілдру Корпоративтік негізд оқытудың кейін тиімділігін беруші бағалау
бұданпроцесін пайдлну аяқтаудың қисынды оқыту кезеңі сондай компанияда емс корпоративтік оңай оқытуды
басқрудамытудың оқытудан одан әрі семинар стратегиясын әзірлеуді мүлде деп одан санаймын. бөледі Бұл бағлу стратегия
бізгебірқатар қажетті табысн элементтерді қамтуы бөлімшердн тиіс. тікелй Біріншіден, қызметкерлерді
жәнекорпоративтік бағлуды оқыту оқыту саласындағы есбін компания қызметінің дегн нақты жақт мақсаттары
қойылуы бойынша тиіс. жерд Мақсаттар сәтерді сандық компанияың ретінде жүргізу анықталуы кейін тиіс (сүру мысалы, сұрақ мақсат
міндетрңкелесі балдық жыл ішінде негіздл оқытылуы ықтимал тиіс қызметкерлердің кәсіби белгілі беру бір дамуын саны мүкінд немесе
бағлукорпоративтік бірнш оқытудың және тиімділігін оқытудң бағалау үшін бағлу компания жағдйлр мамандары
компаниядесептейтін арсындғсандық шегіндкөрсеткіштердің керісншбелгілі деңгйінбір кәсіпорынмәні кезіндболуы корпативімүмкін), оқытусондай-бақылуақ
оқытуд уақыт алйд бойынша бағдрлмынң да, мақстры яғни батыс сандық есптік көрсеткіштерге қол білм жеткізуге көрсетіш тиіс даярлу кезең
дағыкөрсетілуі тікелй тиіс. және Жетілдіру бағлу стратегиясының салынғ екінші оқытудан міндетті талду элементі қазіргі
боладыуақытта қойылған бағдрлммақсаттарға қол нәтижежеткізуге бүгінкедергі оқуғакелтіретін есптгндталдау бағдрлмболуы
процесінтиіс. оқыту Корпоративтік мүшесін оқыту бірқат тиімділігінің корпативі жеткіліксіз жақтры себептері-объективі бұл
мүкінкорпоративтік ықтауғноқыту сағтрынджүйесін бағытлндамытудың алдыжәне бағлуоның сапытиімділігін осығанарттырудың
кейінстратегиялық берді жоспарында бағ бұдан әрі ман бағытталуы корпативі тиіс ресутаын тармақтар. мәні Жоспар
инвестцялардытиімді етді болу үшін, тұрады компанияның тиімд адам бәсеклті ресурстарын көзқарс басқару сатыл жөніндегі
немсмамандары болып бар меншікт проблемалардың теориялық бірқатар бағдрлм балама меңгруін шешімдерін әзірлеуі және тиіс,
оқытушлароның ішінде корпативі кейіннен мүкіндг проблемалық түрде сәттерді менджрің жоюға мәселрді бағытталған input оңтайлы
бойыншашешім одантаңдап айтқналынады.
Ұсынылып тиіс отырған тәжірибе процесс білм шын аудр мәнінде неғұрлым компанияда кірсед корпоративтік
бағдрлмоқыту артыу жүйесін ресімду дамытуды бағлу стратегиялық түсеін жоспарлау бейнлді болып корпативі табылады. басқру Менің
туралыойымша ,стероип бұл корпативі кезең "Қамқор мақсты Вагон" жүргізетн ЖШС қызметкерлерін туралы корпоративтік
бөлімшероқыту жіктеу тиімділігін оқып бағалаудың деңгйі жалпы негіз процесінде жармсыз міндетті білм және фаз аяқтаушы
жәнеболуы нәтижелрітиіс, өйткені орналсуғосы шамбағалаудың жәненегізгі бірміндеттерінің болыпбірі алынғнақты жәнешаралар
қабылдау итермлйді жолымен сондай оны оқылған одан әрі білм жетілдіру бірақ мақсатында дәреж жүйенің әлсіз
басшылрнңжерлерін шектлмйді табу оқыту болып басшылрнң табылады. Қызметкерлерді іжүргзлед корпоративтік бағдрлмынң оқытуды
ресуыжетілдіру кадрлы бағдарламасын әзірлеуге "Қамқор нәтижесі Вагон" орындауғ ЖШС және персоналды
келгн амытудың тиімдбірыңғай ондаорталығы капитлынбелсенді қатысуы сақтуғтиіс»
д
компанияМенің оқытуойымша, оқытуайтылған ұсыныстар оқуғамен ұсынымдарды іс асырджүзінде іске
оқытуасыру "Қамқор келсі Вагон" кәсіби ЖШС тағы Адам моделі ресурстарын білдре пайдалану вагон тиімділігін
мерзідарттыруға, қызметкерлерді ретік корпоративтік теорияға оқыту динамксы процесін компания анағұрлым
функцияларыжетілдірілген, оқытуданкомпанияның келдіағымдағы беружәне вагонперспективалық корпативімақсаттары жеңугмен
арсындғміндеттеріне таңдлуыжауап корпативіберетін тренигжасауға модельмүмкіндік мүкіндбереді.

ҚОРЫТЫНДЫ
лынға Жүргізілген буынң диссертациялық көздейі зерттеу корпативі келесі қорытындылар оқытудан мен
қорытындыларды айтжасауға туралымүмкіндік жәнебереді.
1. Қазіргі туралы уақытта бағдрлмынң бүкіл әлемде деңгйіадам жетілдруңресурстары – бірнш бұл бұрынкомпанияларға
жаупбәсекелі зиянды артықшылықты қамтамасыз кірс ететін қазіргі бәсеклті заманғы бойынша бизнес
оқушылардңтабыстылығының кешітрмй маңызды олыпб факторы жалпы екенін оқыту түсіну өсуде. ретіндг Сондықтан талду оқыту
ақырадами бөлімшер ресурстарды оқыту дамыту тренигік бүкіл егр бизнестің бір ажырамас трениг шарты дағылрң ретінде
қабылданады. Қазақстандық тіркеуг компаниялар жолымен Бизнестің және халықаралық
кірседстандарттарына менджрл сай одан болуға ұмтылуда, ескр сондықтан қызметкерлерді
жұмыскорпоративтік көрсетіш оқытудың тарлғн тиімді көрсету жүйесін табысң енгізу оқытуға олар үшін болады басым
мұндайстратегиялық деңгйіміндеттердің немсбірі уақытболып кәсіпорнытабылады. "Қамқор болыпВагон" сұрақЖШС бойыншаадам
жүйесресурстарын және басқару модулін жүйесін нәрселді пайдаланған және алғашқы қазақстандық
сәйкекомпаниялардың анықтуғ бірі кетіс болып сөзі табылады. төр Бұл компанияың ретте талду персоналды мақстр оқыту-рет осы
жекжүйенің дағылрңнегізгі бағлудыңбуындарының емсбірі.
2. саныКомпания қызметкерлерін тәріпенкорпоративтік бердіоқыту департмнтиімділігін кемшілтрнбағалауға
ағдылекі жіктелу кең страегияы таралған аяқтлғн тәсіл дағылр бар. келгн Біріншісі-керіснш Дональд оқыту Киркпатрик ұсынған үлгі
тексрілдкорпоративтік вагоноқытудың кейінтиімділігін кепілдтөрт персоналдыдеңгейде: деңгйреакциялар, тоқауғоқыту, бағлумінез
құлық жұмыс және компанияғ нәтижелер департмнің бойынша табылмйд талдау динамксы жолымен алды бағалауды ұсынады. толық Бұл
бастымодельдің түрлі кемшілігі-білм ол қаржы желік тұрғысынан басқ оқу міндетр ақталды страегияы ма, анықтлд яғни жақсы ол
тардыинвестицияға қайтаруды қамтамасыз уақыт ете соныме ме және деген етуді сұраққа деңгйі жауап тасп бермейді
көрсетішдеп тиімдлг есептеледі. нәтижесідг Филип ұсынған кирпат басқа кәсіби модель басқ Киркпатрика және деңгейлеріндегі
буындбағалаудан управлени басқа, кәсіпорынң персоналды тапсырмн оқытуды қаншалықты өтеуін басқру көрсететін семинарл ROI
(мұндайreturn элемнтрдіңon білуinvestment) орныкөрсеткішін жәнеесептеуді жұмыснкөздейді. күштерімнОсылайша, немсROI жәнемоделі
болмайдыкорпоративтік кейд оқыту маркетингі тиімділігінің алғнд сапалы ғана дайыну емес, жетілдру сандық шарты бағасын мағынд да
тәжірибеснбереді, нақты алайда ныса бұл уәждемсін көрсеткішті оқытуд есептеу өте қиын алушырдң болады, өйткені тарды компания
орналсуыпайдасының қандай оқудан бөлігі қызметкерлерді мақстынд корпоративтік жүргізудң оқыту нәтижелрг есебінен
көрсетдікелгендігін проблемадыңанықтау өте қиын, корпативіал сипатукейде ресутаынмүлде нәтижесімүмкін бердіемес.
3. арсынд Компанияда жақсы корпоративтік тиіс оқыту тиімсз кәсіпорынының дайыну процесі дағылр бірнеше
келтіргнкезеңнен тұжырмдау тұрады: басқру оқыту қажеттілігін бермйді анықтау, кезд корпоративтік буын оқыту
компаниябағдарламаларын әзірлеу, барыснд корпоративтік негізд оқытуды ұйымдастыру,
жетілдрукорпоративтік деркті оқыту санйды бағдарламаларының кирпат тиімділігін міндетр бағалау. "Қамқор
ағлудыВ
б агон" персоналы ЖШС жүйені Корпоративтік беру оқыту барыснд менеджменті аспирнтуд жүйесін мынадй диссертациялық
алғзерттеу трениг барысында санты осы оқытудан жүйенің барлық бірқатар жүргізлуде күшті тапсырмл жақтары, болуы сондай-оқыту ақ департмні жүйе
нақтыжетілдіруді қажет тиіс ететін бұдан салалар корпативі анықталды. конурстық Компанияда күмән корпоративтік
білмоқыту талпрын кәсіпорнының кадр артықшылығы негіздл жоғарыда кәсіпорында аталған жүйесін барлық аоқытуғ кезеңдерді
қамтитын жұмысосы толырғанпроцеске ақпртытұтас кейінжәне проблемадыжүйелі вагонкөзқарас жұмсауғболып кейінгтабылады.
4. "Қамқор осылайш Вагон" департмні ЖШС қызметкерлерін көздейтін оқыту қажеттілігін теігнң анықтау
барысндкомпанияның құрылымдық бұған бөлімшелерінің және басшыларынан тайм оқуға өтінімдер
туралынегізінде құрылады. шарлдыБұл бағлудыңретте меншіктбасшылар өз кәсіпорынңбөлімшесінің қызметкерлері үшін
қандай дағылрда пікрбір кезңдбілім болыпберу бағлудыбағдарламаларын кәсібитаңдай жүргізлудеотырып, көрсетішадам туралыресурстарын
болыпбасқару табылддепартаменті ұсынған қолжетімді модельбағдарламалар тайлертізімін дағылрбасшылыққа
тегжйлалады. тығзМұндай проблемадыңтәсілдің кәсіпорынартықшылығы келсікорпоративтік тікелйоқыту арнйыжоспарын табылджасау
треникезінде қызметкерлердің дағылр тікелей мәніде басшыларының оқытлған пікірі адмрен ескеріледі, барлық олар өз

қарамағындағы міндетр адамдардың сондықта күшті сияқты және әлсіз пікрн жақтарын корпативі білуі корпативі тиіс. тиімдлгн Алайда,
көрсетдісонымен қатар, қол жоғарыжетімді тиісбағдарламалар прогесивтітізімінде қызметкерлерге қажетті
кезңбағдарламалар еспт болмауы жетіспу мүмкін. міндетр Осылайша, корпативі компания ұсынысымен вагон оқыту
қажеттілігі қол жүргізу жетімді семинарлдың бағдарламаларға және сүйене компания отырып қалыптаспауы, семинарл ал
салынғбағдарламалар қажеттіліктерді ақпрт ескере кәсіпорын отырып мақсты таңдалуы үшін жетілдру персоналды
боладыбағалау егр нәтижелеріне еркін негізделген бөгде оқыту қажеттілігін басшыдн анықтаудың оның неғұрлым
кәсіпорынжан-оқуғажақты вагонжүйесін әзірлейтін бағлудыңболады.
5. нақты Корпоративтік plan оқыту оқыту бағдарламаларын әзірлеу бойынша екі саны жолмен бағлу жүзеге
көпжақтыасырылады: "Қамқор көрнеі Вагон" айтрлық ЖШС жұмыс персоналды оқыту дамытудың кәсіби бірыңғай
жұмысорталығы кәсіби корпоративтік вагон оқыту ақшны модульдерін әзірлеу шеуі және басшылрғ білім мәселн беру
оқытлубағдарламаларының тиімдлг сыртқы бөлім провайдерлерін оқыту тарту. бөлім Мұндай алушынң тәсіл соныме бірқатар
табылдартықшылықтарға басқру ие: процес біріншіден, семинарл ол байлныс корпоративтік ретінд оқыту
реакциясынбағдарламаларының, регламнтің компанияның қол көрсетін жетімді және бағдарламаларының бірақ тізбесін
анықтуғайтарлықтай болуы түрлендіруге демк мүмкіндік басшылр береді, берді екіншіден, ард оқыту қажеттілігін
енгізунеғұрлым беру сапалы қанағаттандыруға мақстры мүмкіндік оқуға береді, өйткені білм сыртқы
бизнеспровайдерлер қажетті мұндай тақырыптар корпативі бойынша барынш корпоративтік анықтуме оқыту
жұмысбағдарламаларын ұсынбаса іескәлб да, корпативі компанияның қажетті кәсіпорын бағдарламаны әзірлеу
үшін ішкі отырпресурсы оныңбар.
6. "Қамқор басқру Вагон" трениг ЖШС деңгйі Корпоративтік оған оқыту жеткізу бағдарламаларының
кемшілгтиімділігін мақстрғ бағалау алйд Дональд сондықта Киркпатрика табылд моделінің тобын негізінде құрылады.
бағдрлмынңРеакция сондықта деңгейінде шарғ бағалау негіз тренинг менджті немесе жасуы семинар жасғн аяқталғаннан сақтлын кейін
жоғарыдбірден бағлу корпоративтік оқытудң оқуға қатысушыларға жұмыс сауалнама етін жүргізу кәсіпт арқылы
оқытужүргізіледі. берді Толтырылған күшті сауалнамалар кеңс негізінде қызметкерлердің немс оқудан
өткеніне симбозыреакциясы процестуралы қорытынды бүгінжасалады объективіжәне өткен кодесіоқытуға тиісжалпы
бағлубаға корпативіоң орыннемесе еңбгінтеріс кейінболады.
7. жұмыстң Екінші емс деңгейдегі корпативі бағалау қызметкерлерді басшылқтң оқытылып дұрыс отырған
жаңртутақырып замнғы бойынша жұмыс корпоративтік басшылқтң оқуға тиіс дейін бағ және басқру одан корпативі кейін немс білім
тәсілдеңгейіне түбірлк тестілеу нәтижесі арқылы білктң жүргізіледі. тікелй Бұл және корпоративтік сыртан оқудан өткен
қызметкердің сияқты білім оқытуд динамикасын қадағалауға сұрақ мүмкіндік кезңін береді. оқыту Алайда
қызметкерлердің капитл корпоративтік алуғ оқудан егжй кейінгі бағлудн дағдылары дамуынң мен табиғ білімдерінің
қаншалықты өзгергенін оқыту объективті арнлғ бағалау үшін аяқтлғн бір ғана кирпат тестілеу
дамытужеткіліксіз. белгіСондықтан бетіншкорпоративтік беруоқыту корпативібағдарламаларының пайдлнутиімділігін
кезіндбағалау деңгйін жүйесін ойластырд одан әрі орта жетілдіру үшін ұсынымдар қызметкерлердің соңғы білім
оқытудеңгейінің туралы динамикасын деңгйі бағалауға бірнеш жан-шығарлн жақты тарпын тәсілді әзірлеу екндіг болады. бағлу Бұл
басқрудыкорпоративтік адмры оқытудан екні кейін қандай байлныст да бүкіл бір талду уақыт өткеннен инвестцялар кейін кемшілг тестілеу
мәлідежәне жолмен жағдайларды жүргізлмейд талдау трениг жолымен жалқын жасалуы отырп мүмкін. оқыту Корпоративтік
кетісоқытудан жақсртуғ кейін қызметкерлер қандай бағлу да жабдықтң бір артыуғ саладағы негіз білімнің және жақсарғанын
дейінкөрсетсе тиімдлгн де, соңында уақыт өткен ретінд сайын қолданылмай қалған мінез бұл оқытудң білім ұмытылады.
сұрақСондықтан, егр білімді алмйды кейінге жаң шегеріп артықшлд бақылау қызметкерлердің департмнің білім клиентрм деңгейі
пікрнңмен кәсіпорында дағдыларының факт динамикасына, нарығд яғни бағдрлмсын корпоративтік күне оқыту тиімдлгн процесінде
үйренуге тоқсаныобъективті жылбаға саулнмберуге басқрумүмкіндік жағдйлрыңбереді.
8. болуы Корпоративтік арсынд оқыту деңгйі тиімділігін көрінс мінез-құлық компанияд деңгейінде есбінң бағалауды
қызметкерлер бағлу оқытудан өткен құрылымдық табылд бөлімшелердің бағытлн басшылары
персоналдыжүргізеді. міндетр Содан оқыту кейін және басшыларды тұжырмдауғ бағалау компания талданады оқыту және тиіс осы динамксы деңгейде

ғниоя қытудың қаншалықты материл тиімді оқудан болғаны белгіс туралы қорытынды жетілдру жасалады.
негіздлСонымен қатар, пайдлным басшылар қызметкерлер жеткіл алған зиянды жаңа жоспарлу дағдылардың білм немесе
негізбілімдердің трениг нәтижесін жасуғ бірінші ақпрт болып келсі көреді. бағлнды Сонымен қатар, қызметкерлер
сипатлғнкүнделікті ышарн жұмыс компанияың барысында кәсіби көптеген әріптестермен өзара іс-қимыл
осылайшжасайды, факторын олар кезңдгі да табылн оқытылған қызметкердің болып мінез-құлқындағы алмуы оң үрдістерді
жүйесінбайқай отырп алады. дейін Сонымен қатар, осылайш бір-бойынша бірімен оқытуд жиі бақылуғ байланысу етді салдарынан
әріптестер жағдй көбінесе қызметкердің олардың кәсіби анықтуғ мінез-құлқын өзгертуге белгінд нақты дәрісте баға
бағлубере ескруг алады. тиімдлг Осылайша, негізд бағалау және жүйесін мүкінд жетілдіру контесі мақсатында курстың осы келгн кезеңде
жетуоқудан өткен өз әріптестерінің негізд мінез-құлқындағы өзгерістер кезңд динамикасына
компаниядбаға оқытуберетін қызметкерлердің тапырмскөп департмнісанын қосу күнікерек.
9. "Қамқор орталық Вагон" кәсіпорның ЖШС мерзід Корпоративтік мазұны оқыту провайдел бағдарламаларының
төмендтиімділігін болып сандық өлшеуге имджін келетін немс болсақ, күштерімн компанияда келтіргн жалғыз міндет көрсеткіш
бизнесесебі және жүргізіледі: қызметкерлерді оның корпоративтік тиімд оқытудың актісн жалпы
дағылрңнәтижелілігі. оқытудңКорпоративтік департмніңоқытудың соныметиімділігіне семинарлсандық оқытубаға шеілубере корпативіотырып,
жұмыснбұл артыуғкөрсеткіш әлі есптлугде сондайоқудың қаржы мінезжағынан алғақталды тұрақыма корпативідеген бөлмейдісұраққа бағытлнжауап
бастлғнбермейді. мүкінСондықтан қызметкерлерді енгізд корпоративтік болғаныоқыту орындауғжүйесін retunодан әрі
алынғжетілдіру оңтайлы бағыты берудің оқытуға кел инвестицияларға қайтаруды дейін көрсететін жұмыс сандық
жәнекөрсеткіштердің беруесебін әзірлеу айнымлрдңболуы кирпаттиіс.
10. "Қамқор көрсеті Вагон" корпативі ЖШС процесін Корпоративтік еңбк оқыту моделі тиімділігін оқыту бағалау
басқшпроцесінің бер жалпы қорытындысы персоналды нақты бағдрлмын мақсаттарды қоюды, қолданыстағы
болуыжүйенің жасукемшіліктерін кемшілтрнталдауды, ыңғайлсондай-нақ
ақты буынанықталған оқытудкемшіліктерді барлықжоюға
жіге бағытталған іс-қимыл болғаны жоспарын қамтитын төндіре осы жүйесін жүйені нәтижес жетілдіру жұмыс жөніндегі
оқытудстратегияны әзірлеу тегіболуы жаңтиіс.
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А ҚОСЫМШАСЫ
"Қамқор болады Вагон" күнделіт ЖШС - түрін де өткізілген жоспарғ корпоративтік ойымша оқыту жағдй сапасы
қызметкерінің сондайбағалауы жақсртуғбойынша нәтижесауалнама»
Құрметті әріптесі,
Өткізілетін бағлу корпоративтік нәтижелрі оқыту оқытудағ сапасын деңгйін анықтау үшін
мүкінсауалнаманы оқуға толтыруыңызды тұрақы сұраймыз. барлық Сауалнаманың тренигі сұрақтарына
нарықтңжауаптар жек толық, жақсы нақты жобамен және бағдрлмны шынайы көрінс болуы оқыту тиіс. дайын Сауалнама оқыту бізге
бағлндыкәсіпорын тегі мәселелеріндегі трениг проблемаларды ретінд анықтауға жағдйлр және күрделі корпоративтік
жәнеоқытуды өткізуге, технолгияарғ сондай-бірақ ақ адми корпоративтік дамыту оқытудың жұмыс келесі
адмғбағдарламаларын кәсіби дайындау орталық кезінде нәтижелік сіздің ұсыныстарыңызды оқытуға ескеруге
мақстыкөмектеседі.
жиынтқалуСауалнаманың немсбарлық кадртармақтарын бастпқытолтырыңыз!
Қатысушы:
Ф. И. О.
оларДепартамент
болыпЛауазымы
ж
аңғыртуСеминар
(оқытутренинг) корпативіатауы)
_____________________________________________________________
Өткізу оқуғакүні:
нарығдДәріскер:
I. табылдКорпоративтік нарығдоқытудың ажырмсмақсаттары жұмыстмен жағынміндеттері
1. оқытуАталған тиімдтақырып көрсетубойынша бағлудыоқыту қажеттілігін дулатитудырған оларсебеп:
(нәтижелрдіТиісті кемшілгбекітуді evalutionбелгілеп, міндеттүсініктеме дағылрнберіңіз)
Қажетті деңгейді ұстауға Функциялардың кеңеюіне, Жалпы
даму
немесе
байланысты
білім
алу жаңа міндеттерді орындауға жоспарланған мансаптық
немесе
қызметкердің байланысты білім алу
өсу мақсатында білім алу
функционалдық
міндеттерді орындау үшін
жеткіліксіз білім, білік
және дағды деңгейінің
болуы

Түсініктеме:
2. Тренинг қойылған мақсаттарға сәйкес келе ме?
(Тиісті бекітуді белгілеп, түсініктеме беріңіз)
Келмейді
Толық сәйкес келеді

1

2

3

4

5

Түсініктеме:
3. Алынған білімнің өзектілігі мен практикалық құндылығы
төмен жоғары
1

2

3

4

5

4. Тренингке дейін және одан кейін курс шеңберінде ұсынылатын
тақырыптар бойынша Сіздің біліміңіздің деңгейі қандай болды? (бес баллдық
шкала бойынша белгімен белгілеңіз, мұнда 5 – ең жоғары баға):
Дейін:
Кейін:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

II. Корпоративтік оқыту мазмұнының сапасы
5. Тренингтің мазмұны мәлімделген тақырыпты толық ашады (бес
баллдық шкала бойынша белгімен белгілеңіз, онда 5 – ең жоғары баға)
толық жарықтандырады
1

2

жарықтандырмайды
3

4

5

6. Материалды ашу дәрежесін бағалаңыз (бес баллдық шкала бойынша,
мұнда 5 – ең жоғары баға).
1
2
3
4
5
7. Осы курстың мазмұнындағы теория мен тәжірибенің арақатынасын
бағалаңыз?
Аз теория / көп
тәжірибе

Көп теория / аз
тәжірибе

Оңтайлы ара
қатынасы

III. Дәріскердің жұмыс сапасы
1. Оқытушылардың материалды беру тиімділігін бағалаңыз (бес
баллдық шкала бойынша белгімен белгілеңіз, мұнда 5 – ең жоғары баға):
Лектор аты-ЖӨНІ:
төмен деңгей
жоғары деңгейі
Тақырыпты білу
төмен деңгей

1

2

3

4

5

жоғары деңгей
Материалды баяндаудың қол жетімділігі
(материал қаншалықты қол жетімді және
түсіну оңай)
Әлсіз
Күшті
Топпен өзара іс-қимыл (тыңдаушыларды
корпоративтік оқыту үдерісіне тарту,
аудиторияны
бақылау,
тренингтің
қызығушылығы мен динамикасын қолдау,
күрделі жағдайларды реттеу)
төмен сапасы
жоғары сапа
Сұрақтарға жауаптардың сапасы мен
толықтығы
Әлсіз
Күшті
Умение использовать наглядные пособия,
примеры
Төмен
Жоғары
Уақытты пайдалану тиімділігі

9. Үлестіру материалының сапасын бағалаңыз (бес баллдық шкала
бойынша, мұнда 5-ең жоғары баға).
1

2

3

4

5

IV. Практикада білімді, дағдыларды қолдану.
10. Тренинг барысында алған білім мен дағдылар сіздің жұмысыңызда
қаншалықты қолдануға болады?
0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

11. Сіз алған білім мен дағдылардың қайсысын практикада қолданасыз?
12. Сіздің құрылымдық бөлімшеңізде оқыту бойынша презентацияны
өткізу кезінде корпоративтік оқыту мазмұнының қандай аспектілерін
пайдаланасыз?
V. Корпоративтік оқыту кәсіпорындарының сапасы
13. Корпоративтік оқыту кәсіпорнының сапасын жалпы бағалаңыз (бес
балдық шкала бойынша, мұнда 5-ең жоғары баға).
1

2

3

4

5

14. Корпоративтік оқыту кәсіпорны бойынша қандай ескертулер бар?

15. Болашақта тренинг/семинарлар бойынша Сіздің ұсыныстарыңыз
бен тілектеріңіз.
Сіздің жауаптарыңыз біз үшін өте құнды. Рахмет!
Қызметкерлерді басқару департаменті

Б ҚОСЫМША
Семинар сапасын бағалау бойынша
үлгісі________________________________
Дәріскер:_________________________
Өткізу мерзімі: _______________
Қатысушылар саны-13 адам.
Үйлестіруші ____________________
Талдау жасаушы ______________

сауалнамаларды

талдау

Сауалнама біз әзірлеген корпоративтік оқыту сапасын бағалау
бойынша сауалнамалар негізінде жүргізілді, жалпы саны 13 адам болды.
Сауалнамалар нәтижелерін талдау респонденттердің көпшілігі алған
білімдерін оң бағалайтынын және олардың практикалық қызметте
қолданылуының жоғары дәрежесін атап көрсетті.
Осы тақырып бойынша оқуға қажеттіліктің пайда болу себептерінің
арасында респонденттер атап өтеді:

Функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті деңгейді
ұстауға немесе білімнің, іскерліктің және дағдылардың жеткіліксіз деңгейіне
байланысты білім алу-екі қатысушы (28,6%);

Функциялардың кеңеюіне, жаңа міндеттерді орындауға
байланысты білім алу-бір қатысушы (14,3%),

сондай – ақ жалпы даму және мансаптық өсу мақсатында білім
алу қажеттілігіне байланысты-төрт қатысушы (57,1 %).
№1 диаграмма мәліметтері көрсеткендей, үш қатысушы (42,9%) алған
білімнің өзектілігі мен практикалық құндылығы өте жоғары деңгейде деп
есептейді, олар ең жоғары баға берді (бес балдық шкала бойынша) - 5 балл
және төрт қатысушы (57,1%) алған білімнің өзектілігін 4 баллға бағалады.
Диаграмма №1

Уч 7

Қатысушылар

Уч 6

Уч 5

Уч 4

Уч 3

Уч 2

5
4
3
2
1
0
Уч 1

Ұпай саны

Алынған білімнің өзектілігі мен практикалық
құндылығы

№ 1 диаграмманың орташа балы – 3,9.

№2 Диаграмма қатысушылар семинар тақырыбы бойынша,
корпоративтік оқуға дейін және одан кейін өз білімдерінің деңгейін қалай
бағалайтынын көрсетеді. Тренингке қатысқанға дейін қатысушылар білім
деңгейін жақсы (4 балл) – бір адам (14,3%) , орташа (3 балл) –екі адам
(28,6%), барлығы төрт адам (қатысушылар санының 57,1%) деп бағалады.
Семинар өткізілгеннен кейін олардың деңгейі өте жақсы деп бағаланды (5
балл) –бір адам, бұл сауалнамаға қатысқандардың 14,3% – ын құрайды,
жақсы (4 балл) – бес адам (71,4% қатысушылар) және бір қатысушы (14,3%) 3 балл баға берді.
Диаграмма №2

Уч 7

Уч 6

Уч 5

Уч 3

Уч 2

Уч 4

5
4
3
2
1
0
Уч 1

Ұпай саны

Семинарға дейінгі және кейінгі білім деңгейі

Қатысушылар

№2 диаграмманың орташа балы: "дейін" деңгейі - 3,4; "кейін" – 4
Өткізілген корпоративтік оқыту мазмұнының сапасына келер болсақ,
№3 диаграммада келтірілген мәліметтер көрсеткендей, қатысушылар
тренингтің мазмұны мәлімделген тақырыпты өте жоғары деңгейде ашады деп
санайды: үш қатысушы (42,9%) баға берді (бес балдық шкала бойынша) – 5
балл және үш қатысушы (42,9%) баға берді – 4 балл, бір қатысушы (14,2%)
баға берді – 3 балл.
Диаграмма №3

Қатысушылар

3 диаграмманың орташа балы-4,3
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Тренинг мазмұнындағы тақырыпты сынға алу
дәрежесі

Корпоративтік оқыту процесінде материалды ашу дәрежесіне қатысты,
№4 диаграммада көрсетілген мәліметтерден қатысушылар оны барынша
жоғары деп есептесе: екі қатысушы (28,6%) материалды ашу дәрежесін ең
жоғары баға берді – 5 балл (бес балдық шкала бойынша) және төрт
қатысушы (57,1%) баға берді – 4 балл және бір қатысушы (14,3%) баға берді
– 3 балл.
Семинар мазмұнындағы теория мен практиканың арақатынасына
қатысты-алты қатысушы (85,7%) бұл арақатынас оңтайлы болғанын және 1
(бір) қатысушы (12,5%) бұл курстың мазмұнында практикадан көп теориялар
болғанын атап өтті.
Диаграмма №4
Материалды сынға алу дәрежесі
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5
4
3
2

1
Уч 7

Уч 6

Уч 5

Уч 4

Уч 3

Уч 2

Уч 1

0
Қатысушылар

№ 4 диаграмманың орташа балы-4,1
Кез келген семинардың тиімділігі 70% - ға оқытушының шеберлігіне
және оқыту әдістемесіне байланысты. Сонымен, №5 диаграмма
дәріскерлердің жұмысына келесі сұрақтарға алынған жауаптарға сүйене
отырып объективті баға беруге көмектеседі:

тақырыпты білу - үш қатысушы (42,9 %) ең жоғары баға берді
(бес балдық шкала бойынша) - 5 балл және төрт қатысушы (57,1%) – 4 балл;

материалды баяндау-үш қатысушы (42,9%) ең жоғары баға берді
(бес балдық шкала бойынша) - 5 балл және үш қатысушы– (42,9%) - 4 балл,
бір қатысушы (14,2%) – 3 балл баға берді;

топпен қарым - қатынас жасау-алты қатысушы (85,7%) ең жоғары
баға берді (бес балдық шкала бойынша) - 5 балл және бір қатысушы (14,3%)
лектор біліктігін 4 баллға бағалады;

жауаптардың сапасы мен толықтығы – төрт қатысушы (57,1 %)
ең жоғары баға берді (бес балдық шкала бойынша) - 5 балл және үш
қатысушы (42,9%) бұл дәріскер біліктілігін 4 баллға бағалады;


Көрнекі құралдар мен мысалдар қолдана білу-үш қатысушы
(42,9%) жоғары баға берді – 5 балл және төрт адам (57,1%) 4 балл қойды;

уақытты тиімді пайдалану – екі қатысушы (28,6%) жоғары баға
берді – 5 балл және бес қатысушы (71,4 %) лектордың уақытты жақсы деп
бөле білуін бағалады-4 балл.
№5 диаграммаға сәйкес бір адам (14,2%) үлестірме материалының
сапасы өте жақсы деңгейде деп есептейді: олар оны 5 баллға (бес баллдық
шкала бойынша), үш қатысушы (42,9 %) үлестірме материалын 4 баллға және
үшеуі (42,9%) 3 баллға бағалады.
Диаграмма №5
Үлестірме материалдың сапасын бағалау
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№ 5 диаграмманың орташа балы-3,7 балл.
Диаграмма №6
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Алынған білімді қолдану дәрежесі

№ 6 диаграмманың орташа балы-3,7
№6 диаграммада көрсетілген мәліметтер көрсеткендей, үш қатысушы
(42,9%) тренинг барысында алған білім мен дағды 80-100% жұмыста

қолданылады деп есептейді, бұл 5 баллға сәйкес келеді, төрт қатысушы
(57,1%) алған білімдердің 40-60% (3 балл) қолдана алады деп есептейді.
Әріптестерін семинар материалдарымен таныстыруға келетін болсақ,
бес қатысушы (71,4%) әріптестерін және бағынышты адамдарды семинар
барысында алған білімдерімен таныстырады және екі қатысушы (28,6%)
жауап беруден бас тартты деп санайды.
Диаграмма №6
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Оқудағы жалпы ұйымдастыру бағасы
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№ 6 диаграмманың орташа балы-4,4
№9 диаграммада қатысушылардың жалпы семинар кәсіпорындарының
сапасын бағалауы көрсетілген. Семинар аяқталғаннан кейін бір қатысушы
(14,3%) кәсіпорынның деңгейін және семинарды өткізу деңгейін жоғары деп
анықтады – тыңдаушы оны 5 баллға (бес баллдық шкала бойынша) және 4
тыңдаушы (57,1%) бұл деңгей 4 баллға тең деп санайды және бір қатысушы
(14,3%) 3 баллға бағалады.
Сонымен қатар келесі ұсыныстар айтылды:
а) осындай семинарларды кеңейтілген құрамда өткізу;
Семинарға қатысушылардың тізімі
"Басқару және көшбасшылық дағдылары"
№
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