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Тезистерде коммерциялық банктегі қызметкерлерінің үздіксіз білім алуының 

өзектілігі мен маңыздылығы қарастырылады. Біліктілікті арттырудың және 

коммерциялық банктегі қызметкерлерінің мансаптық өсудің негізгі жолдары. Кадрлық 

резервті дайындаудағы оқытудың жаңа әдістері. Кадрларды оқытудың шетелдік 

практикасы.  

Тірек сөздер: кәсіби даму, оқыту, біліктілікті арттыру, мансаптық өсу, мотивация, 

еңбек сапасы, еңбек тиімділігі. 
 

В тезисах рассматривается актуальность и важность непрерывного образования 

сотрудников коммерческого банка. Основные пути повышения квалификации и карьерного 

роста сотрудников коммерческого банка. Новые методы обучения в подготовке кадрового 

резерва. Зарубежная практика обучения кадров. 
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The theses consider the relevance and importance of continuing education of commercial 

bank employees. The main ways of professional development and career growth of commercial 

bank employees. New methods of training in the preparation of the personnel reserve. Foreign 

practice of personnel training. 
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Нарық жағдайында, егер сіз әр қызметкердің дәлелді себептермен жұмыста болмаған 

уақытын ескеретін болсаңыз, онда бұл орташа есеппен жылдық жұмыс уақытының 8 -ден 

10% - на дейін болады. Бұл әр 10-12 қызметкер күн сайын жұмыста жоқ екенін білдіреді. 

Көбінесе жеке менеджерлер мен мамандардың біркелкі емес жүктемесі бар. Жоқ 

қызметкерлердің жұмысын әдетте қалған қызметкерлер орындайды. Бұл жағдайда 

жұмысшыларды кенеттен жұмыстан шығару мүмкіндігі бар. Сондықтан, ұйымның үздіксіз 

жұмыс істеуі үшін қызметкерлердің белгілі бір бөлігі жетіспейтін әріптестерін ауыстыруға 

мүмкіндік беретін дағдыларға үйретілуі керек. Егер сіз кадрларды уақтылы және дұрыс 

басқармасаңыз, жұмыс нашар немесе мүлдем жасалмайды.  

Біздің елде білім беру жүйесі экономикадағы өзгерістерге тым баяу жауап береді. 

ЖОО-да оқу 2 жыл және одан да көп жыл ішінде бекітілетін және жасалатын 

бағдарламаларға сәйкес жүргізіледі. Қазіргі кәсіптердің 80% - ы соңғы 20 жылда пайда 

болғанын ескеру керек, бұл сонымен қатар кадрларды үнемі дамытудың өзектілігі мен 

қажеттілігін білдіреді [1, 17-бет]. 

Кадрлардың (көрсеткіштердің) сапасын арттыру, ұйымды жаңа пайдалармен 

қамтамасыз етеді: 

- жаңа жағдайларда қызметпен байланысты проблемаларды неғұрлым табысты 

шешуге және нарықтағы бәсекеге қабілеттіліктің қажетті деңгейін ұстап тұруға мүмкіндік 

береді; 

- қызметкерлердің еңбек сапасы мен өнімділігі (тиімділігі) артады, бұл шығындардың 

азаюына, өзіндік құнның төмендеуіне, жарақаттануға және т.б. әкеледі; 



-кадрлардың құндылығын, олардың өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларға 

және нарық талаптарына тез бейімделу қабілетін арттырады;  

- ұйымға деген адалдықты арттырады және кадрлардың тұрақтамауын төмендетеді;  

- басқа білім беру мекемелерінен қаржылық ауыртпалықты алып тастауға мүмкіндік 

береді; 

- коммерциялық банктегі уақыты мен қаражатын үнемдеуді қамтамасыз етеді; 

- қызметкерлер арасында корпоративтік мәдениеттің құндылықтары мен 

басымдықтарын қолдауға және таратуға, ұйымдастырушылық стратегия мен қолайлы 

климатты қолдауға арналған жаңа мінез-құлық нормаларын насихаттауға мүмкіндік береді. 

Коммерциялық банктегі қызметкерлердың түпкілікті жетістігі оның қызметкерлерінің 

қазіргі міндеттерін орындау қабілетіне байланысты, сондықтан кадрлардың үздіксіз 

дамуының маңыздылығы артады. 

Менеджментте кадрларды дамыту дегеніміз - біліктілікті арттыруға, олардың ішкі 

әлеуетін дамытуға, жаңа білім мен көзқарастар алуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы деп 

аталады. Ол рухани, әлеуметтік және физикалық дамуды қамтиды. 

Кадрлардың кәсіби дамуы-бұл мамандық бойынша жаңа білім мен дағдыларды 

игеруге жүйелі түрде жоспарланған тәсіл. Бұл-қызметкерлердің жеке мінездемелерінің 

лауазымдық талаптарға сәйкестігін жақсарту үшін мінез-құлық пен мотивацияны өзгерту 

процесі. Ол жеке қызметкерлерге, топтарға және ұйымдарға арналған жоспарланған 

бағдарламаларды (іс-шараларды) қамтиды [2,95-бет]. 

Қазіргі заманғы ұйымдардың қарамағында қызметкерлерді дамытудың көптеген 

нысандары бар. Кәсіби дамудың классикалық формаларына айналған және ең көп 

тарағандары: кәсіптік оқыту, лауазымдық мансапты жоспарлау және дамыту, 

басшылардың резервін дайындау болып табылады. 

Қызметтік-кәсіптік оқыту жүйесі деп жұмыс істейтін қызметкерлерді дамыту 

жоспары (бағдарламасы) арқылы ұйым ішінде персоналды лауазымдық даярлау құралдары 

мен әдістерінің жиынтығы болып табылады. 

Кадрларды оқытудың (білім берудің) мақсаты – кадрлардың ағымдағы қозғалысын 

ескере отырып, ұйымның құзыретті, жоғары білікті қызметкерлермен қажетті уақытта, 

қажетті лауазымда, қажетті жерде және қажетті мөлшерде қамтамасыз ету. 

Кадрларды қазіргі заманғы оқыту мынадай себептерге байланысты қажет:  

а) жұмысқа қабылданған адамды оқыту қажеттілігі; 

б) лауазымын өзгерту кезінде оқыту қажеттілігі; 

в) бір лауазымда біліктілікті арттыру қажеттілігі; 

г) психологиялық климатты өзгерту үшін оқыту қажеттілігі; 

д) өндіріс процесін өзгерту кезінде оқыту қажеттілігі; 

е) өндіріс технологиясын өзгерту кезінде оқыту қажеттілігі. 

Қызметкерлерге кәсіби өсу мүмкіндіктерін беру ұйымға елдегі және нарықтағы 

өзгерістерге тез және тиімді жауап беруге мүмкіндік береді, ұйымның да, қызметкердің де 

тұрақтылық, өкілдік және табыстылық элементтерін күшейтеді. Оқу нәтижесінде қызметкер 

келесі артықшылықтарға ие болады: 

-ұйымдағы жұмысқа қанағаттанудың жоғары дәрежесі; 

-жеке кәсіби перспективалар туралы нақты көзқарас және өз өмірінің басқа 

аспектілерін жоспарлау мүмкіндігі; 

-біліктілікті арттыру, болашақ кәсіби қызметке мақсатты дайындық және жұмыс 

бойынша алға жылжу мүмкіндігі (мансаптық өсу); 

-ұжымдағы құзыреттіліктің, өзін-өзі бағалаудың және маңыздылықтың өсу 

мүмкіндігі; 

-жеке бәсекеге қабілеттілікті арттыру, өмір сүру деңгейін арттыру.  

Ұйым өз кезегінде жаңа пайда алады: 

-жоғары ынталы және адал қызметкерлер; 



-қызметкерлердің жеке мүдделерін ескере отырып, олардың мансабын жоспарлау 

мүмкіндігі; 

-қызметкерлердің кетуі кезінде ұйымның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 

-ол еңбек мотивациясы мен тәртіпті нығайтады, моральдық климатты жақсартады;  

-негізгі лауазымдарға жоғарылату үшін даярланған кадрлар тобын құрады.  

Бүгінгі таңда ұран өзекті: "егер сіз білім алу тым қымбат деп ойласаңыз, онда 

жұмысшыларыңыздың надандығы үшін қандай бағаны төлеуге тура келетінін ойлаңыз",[3, 

29-бет]. Жетекші ұйымдар бүгінде өз қызметкерлерінің кәсіби дамуына қомақты қаражат 

жұмсайды, бұл "Дженерал Моторс" үшін жылына миллиард доллардан асатын соманы 

құрайды.  

Корпоративті оқытудың түрлері мен әдістерінің әртүрлілігі өте үлкен. Персоналды 

басқаруда (КМ) үш ұғым бар, олар үздіксіз білім беру жүйесі (оқыту), кәсіптік оқыту және 

біліктілікті арттыру (қайта даярлау).  

Оқыту өмір бойы қызметкерлердің жалпы ақыл-ойының дамуын қамтиды. Бұл 

әрдайым институттарда оқумен шектелмейді. 

Кәсіптік оқыту-бұл жаңа кәсіби дағдыларды немесе білімді ұйым қызметкерлеріне 

тікелей беру процесі.  

Кадрларды даярлау жоспарлы және ұйымдасқан түрде оқытуды және адам қызметінің 

барлық салалары үшін арнайы білім мен дағдылардың жиынтығын және орындалатын 

жұмысқа араласу тәсілдерін білетін білікті кадрлар шығаруды көздейді. 

Кәсіби деңгейді қолдау - коммерциялық банктегі кадрларды оқытудың өз жүйесін құру 

кезінде прагматикалық және қол жеткізуге болатын мақсат. Кадрларды оқыту бизнес 

нәтижелеріне де, қызметкерлерге де бағытталуы мүмкін. Оқытудың жоғары тиімділігіне 

негізінен қызметкерге белгілі бір жұмысқа, лауазымға қажетті білім мен дағдыларды беру 

арқылы қол жеткізіледі. Артық біліктілігі бар қызметкерді оқытудың мағынасы жоқ, оны 

лауазымға ауыстыру керек, онда ол пайдалы болады.  

Оқыту технологиясы ұйым қызметінің түріне қарамастан жүйелі түрде жүзеге 

асырылатын іс-қимылдар мен рәсімдердің толық циклын қамтиды (1-схема). 

                              Бағдарламалардың мазмұнын анықтау 

 

 

Қажеттіліктер

ді анықтау 
→ 

Бюджет 

қалыптасуы 

оқуту 

→ 

Анықтамасы 

мақсаттарын 

оқыту 

 

Оқыту 

 

   
 

 
 

    
 

Таңдау, 

оқыту 

әдістері 

 

   Бағалау, 

критерийлерін 

анықтау 

  

       

       
 

Оқыту 

тиімділігін 

бағалау 

    Кәсіби 

дағдылар 

және білім 

 

 
 

1-сызба-Кәсіптік оқыту процесі 

Компанияда оқыту жүйесін қалыптастыру мәселелерін шешу үшін сізге:  

- қызметкерлерді алдын-ала жұмыс істеу үшін қажетті біліммен қамтамасыз ету; 

- персоналдың кәсіби деңгейін қолдау және оны ҒТБ жетістіктерімен, әлеуметтік-

экономикалық және құқықтық жағдайлардағы өзгерістермен таныстыру;  



- қызметкерлерді (резервті) демалыс, науқастану, іс-сапар уақытында және кенеттен 

жұмыстан босатылған жағдайда әріптестерін ықтимал алмастыруға дайындау;  

- қызметкерлерді қызмет бабында ауыстыру немесе жоғарылату үшін дайындау;  

- қызметкерлердің жұмысқа оң көзқарасын қолдау; 

- әр қызметкерге түсіндіру және жеткізу арқылы ҚР қолданыстағы заңнамасымен 

анықталған оқу мақсаттарын ақпараттандыру;  

 -қызметкерлердің ұйымға қатысу сезімін қалыптастыру және қолдау, қызметкерлерді 

стратегиямен, құрылыммен, қызмет технологиясымен таныстыру (кесте.1). 

Қызметкерлерді оқытуда біліктілікті арттыру ерекше орын алады. Алынған білім әр 3-

5 жыл сайын жартылай ескіретіні белгілі, ал кейбір салаларда 1-2 жылдан кейін, егер адам өз 

деңгейін көтермесе. Ол бірнеше себептерге байланысты: 

- біліктілікті арттыру мамандарды даярлаудан әлдеқайда арзан; 

- қызметкерлерді дайындаумен салыстырғанда оқу ұзақтығы аз. Танымал 

бағдарламалардың мерзімі үш күннен екі аптаға дейін; 

- мамандар мен басшыларға арналған тар оқу модульдері бойынша мақсатты оқыту.  

Кәсіби дамудың классикалық әдісі-кадрлық резервті құру арқылы коммерциялық 

банктегі негізгі басшылық лауазымдарға қызметкерлерді даярлау.  

Резервті құру көзі ерте анықтау және дамыту көптеген ұйымдардың басымдығына 

айналған, көшбасшылық әлеуеті жоғары – "Алтын қор" деп аталатын жастар болып 

табылады.  

Коммерциялық банктегі кадрларын оқыту практикасында оның әртүрлі түрлері 

қолданылады: 

-өндірістен қол үзбей (РМ-де); өндірістен қол үзіп оқыту;РМ-ден тыс оқыту; 

-аттестациясыз өз бетінше білім алу;экстернат, ҚБТ;басшының күшімен РМ-де оқыту; 

-оқытушылардың күшімен сырттан оқыту;тәжірибе алмасу бойынша шетелдік 

тағылымдамалар;  

-персоналдың емтихандары мен аттестациялары және т. б. 

Оқытудың қандай түрін қолдану ұйымның мақсаттары мен мүмкіндіктеріне 

байланысты. 

Оқыту күндізгі және сырттай (қашықтан), ішкі (RM-де) және сыртқы болып бөлінеді. 

Оқыту РМ-де және РМ-ден тыс (ішкі және өндірістік емес) жүзеге асырылуы мүмкін. Оқыту 

топтық және жеке болуы мүмкін (1-кесте). 

Ұйым 

қатысушыларының 

саны 

Оқыту 

режимі 

Оқытуды ұйымдастырушы 

Ішкі  

Сыртқы Ішкі жеткізуші Сыртқы 

жеткізуші 

Топтық 

оқыту 

Жұмыста 

үзіліспен 

Жабық семинарлар Ашық семинарлар. 

Конференциялар 

Жұмыста 

үзіліссіз 

Техникалық оқу Курстар 

Жеке 

оқыту 

Жұмыста 

үзіліспен 

Тағылымдама Білім беру 

бағдарламалары. 

Тағылымдама 

Жұмыста 

үзіліссіз 

Техникалық оқу. Тәлімгерлік. 

Ротация немесе тағылымдама. Өз 

бетінше оқып-үйрену, соның 

ішінде компьютерлік 

бағдарламалардың көмегімен. 

Қашықтықтан оқыту. 

Білім беру 

бағдарламалары. 

Қашықтықтан 

оқыту. 

1-кесте-оқытуды ұйымдастыру формаларын жіктеу 



Персоналды басқару әдісі деп басшының жеке қызметкерлердің немесе ұжымдардың 

мінез-құлқына әсер ету әдісін түсіну керек.  

Зерттеулер коммерциялық банктегі қызметкерлерді басқарудың келесі әдістерін бөліп 

көрсетуге болады. Олар: 

-экономикалық-еңбекке ақы төлеу, әлеуметтік төлемдер мен жеңілдіктер, жұмыс 

орындарын құру, кәсіби-лауазымдық өсу жүйесі; 

-әлеуметтік – психологиялық - ұжымда әлеуметтік - психологиялық микроклиматты 

қалыптастыру, әлеуметтік мотивация; 

-ұйымдастырушылық-тұрақтандыру әсері, өкімдік, тәртіптік, әкімшілік; 

-құқықтық-авторитарлық, автономды. 

Қазақстанда кадрларды қайта даярлаудың мемлекеттік бағдарламасын облыстық және 

қалалық халықты жұмыспен қамту орталықтары да орындайды. Оқыту контингенті: 

жұмыссыздар және Қарулы Күштерден әскерден шығарылғандар. Халықты жұмыспен қамту 

орталықтары жұмыссыздарды оқу орталықтары арқылы азаматтардың қалауы бойынша 

тапшы немесе сұранысқа ие мамандықтарға оқытады. Оқу кезінде оларға стипендия, әрі 

қарай жұмысын қамтамасыз ете алады. 

"Оқыту жөніндегі директор корпорацияның ұжымдық ойлау сапасына жауап беруі 

керек. Ол зияткерлік қорды арттыруға және корпоративтік рухты сақтауға жауап береді", - 

дейді Джоэляновиц innovationassociates фирмасынан (Бостон) оқыту саласында кеңес беруге 

маманданған. 

Ларри Виллетса атап өтті-"Сіз компаниядағы біреудің корпоративті мәдениетті үнемі 

дамытуға жауапты болуын қалайсыз, Сізге оқу жөніндегі директор қажет – кәсіпорын 

басшылығындағы жаңа лауазым және" жаңа сөз". Қаржы директоры компанияның қаржылық 

ресурстарын басқаруды басқарады, ал бас технолог өндірістік жүйелермен айналысады, 

оқыту жөніндегі директор компанияның зияткерлік капиталын басқаруға және өсіруге жауап 

береді. Зияткерлік капитал-бұл патенттер мен сауда маркаларынан бастап ұйымның 

жасырын ноу-хауына дейінгі ұғымдардың толық спектрі". 

"Жаттығуды бәсекелестікте құрал ретінде пайдалану үшін жеке дағдыларды 

тәрбиелеудің орнына қызметкерлерді үнемі дамыту және оқыту әдістерінің кең спектріне 

назар аудару керек", - деп Ульрих менеджерлерге кеңес береді. Мұндай әдістемелер топта 

жұмыс істеу дағдыларын дамытуды, тоғыспалы-функционалдық оқытуды және тұлғааралық 

қарым-қатынасты қамтиды.  

Қорытындылай келе: коммерциялық банктегі қызметкерлерді басқару әдістері дәлірек 

айтқанда басқару әдістерін таңдау несиелік ұйымның тиімді жұмысына тікелей әсер ететін 

коммерциялық банктің жұмысындағы өте маңызды сәт болып табылатындығының 

өзектілігін көрсетті. Кез-келген коммерциялық банктегі басты міндеті өз қызметкерлерін 

үнемі дамыту (оқыту) және олардың біліктілігін арттыру болуып табылады, бұл оның 

тұрақты тиімділігі мен ұзақ мерзімді табысын қамтамасыз етеді. 
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