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PROBLEMS OF INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION
OF THE KPI SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF KAZAKHSTAN
Abstract. The problems of implementation and usage of the KPI system in the RK higher educational organizations are considered inthisarticle. Methods of scientific abstraction, synthesis, the economic analysis, system
approach, methods of the analysis of information were used in the work.
The paper studied the experience of KPI system implementation and usage in higher educational institutions of
Almaty. To achieve this goal, and determine the level of staff satisfaction evaluation system,we conducted interviews
and surveys of employees S. D. Asfendiyarov KazNMU and al-Farabi Kazakh National University. Due to the fact
that the system ofKazNMU assessment is carried out for more than three years, a comparative analysis between
universities of S. D. Asfendiyarov KazNMU and the Narxoz Universitywas implemented. The problems and deficiencies in the staff assestment system were identified as a result of research.
Also in article, solutions of problems in case of introduction and implementation of the KPI system at Narxoz
University are provided: optimization and unification of indicators of KPI for academic staff and automation of
accounting and assessment.
Keywords: KPI system, higher educational institution, personnel management, staff evaluation.
ƏОЖ 331.108.53

С. М. Жанбырбаева, А. Б. Зурбаева
Нархоз университеті, Алматы, Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА
KPI ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ ЖƏНЕ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Аннотация. Мақала ҚР жоғарғы білім беру ұйымдарында KPI жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру проблемасын анықтауға бағытталған. Жұмыстағылыми абстракция, синтез, экономикалық талдау, жүйелік тəсіл,
кескіндік қамту əдісі жəне ақпаратты талдау əдістері, интуитивті іздеу, əдістері қолданылды.
Мақала жазуда Алматы қаласы бойынша жоғарғы оқу орындарында KPI жүйесін енгізу жəне жүзеге
асыру тəжірибелері зерделенді. Осы мақсатта С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ мен əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қызметкерлерінің персоналды бағалау жүйесіне қанағаттану деңгейін анықтау үшін қызметкерлерден сұхбат пен сауалнама жүргізілді. ҚазҰМУ-да бағалау жүйесі үш жылдан астам уақыт жұмыс
істеуіне байланысты, Нархоз университеті мен С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ KPI жүйелерінің арасында салыстырмалы талдау жүргізілді. Салыстыру барысында, Нархоз университетінің қолданыстағы
персоналды бағалау жүйесінің негізгі проблемалары мен кемшіліктері анықталды.
Мақалада Нархоз университетіне KPI жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру проблемаларын шешу жолдарына ұсыныстар жасалды. ОПҚ-на KPI көрсеткіштерін оңтайландыру мен бірегейлендіруді жəне есепке алу
мен бағалауды автоматтандыру.
Түйін сөздер: KPI жүйесі, жоғарғы оқу орны, персоналды басқару, персоналды бағалау.
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Кіріспе. Қазіргі жағдайда Қазақстанның жоғарғы білім беру нарығында жоғары оқу орнындарына жоғарғы бəсекелестік деңгейімен, оқытуда жете білушілікке көшу, оқытудың инновациялық
əдістерін дамыту сипаттамалары тəн. Əр білім беру ұйымдары қызмет көрсету сапасын жоғарлату
мен тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру арқылы басқа жоғарғы оқу орындарынан озып
түсуге ұмтылуда. Университеттердің ұжымы мен профессор-оқытушылар құрамы алдында ғылым
мен білімді дамытудың жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік беретін үлкен міндеттер қойылған.
Жоғарыда аталғандардың барлығы жоғарғы оқу орындарындағы персоналды басқару мəселелерінің өзектілігін, атап айтқанда, қазіргі заманғы персоналды бағалау жүйелерін қолдануды негіздейді.
2015 жылғы Қазақстан Республикасының Президенті қазақстандық мемлекетті нығайту жəне
əлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу үшін «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» атты бағдарламасын ұсынды. Сол бағдар-ламаға сəйкес ЖОО-ның академиялық жəне басқарушылық
дербестігін кезең-кезеңмен кеңейту, коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-рын
халықаралық тəжірибеге сəйкес трансформациялау» атты 78-қадамды іске асыру аясында, Нархоз
университетіне KPI (Key Performance Indicators) жүйесі енгізілді [1].
KPI жүйесі – қызмет нəтижесінің түйінді көрсеткіші ұйымның тактикалық жəне стратегиялық
мақсаттарға жетуін анықтауға көмектесетін, бағалау жүйесі. Оның қолданылуы ұйымның өзінің
жағдайын бағалауға жəне стратегияның орындалуының бағалауға мүмкіндік береді. KPI нақты
уақыттағы компания мен қызметкерлердің іскерлік қарқындылығын бақылауды жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қойылған мақсаттарды өлшеу құралы болып табылады [2].
Негізгі бөлім. Персоналды бағалау ережелері Қазақстан Республикасының заңнамалары мен
ішкі нормативтік құжаттарына сəйкес əзірленген. Персоналды бағалау ережесі қызметкерлерді
бағалау тəртібі мен мерзімін реттейді.
Алматы қаласы бойынша ЖОО-да KPI жүйесін енгізу тəжірибиесін зерттеу əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ) мен С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық
медицина университеттерінде (ҚазҰМУ) жүргізілді.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндеперсоналды бағалау басқаруды нəтижеге
бағдарлау (управление, ориентированное на результа)негізінде менеджметтің үдерістік жүйесі
жүзеге асырылады. Басқаруды нəтижеге бағдарлаунегізінде – нақты индикативтік жоспарлау жəне
университеттің əлемдік бəсекеге қабілеттілігін жоғарлатуға қажетті жетістікті бақылау болып
табылады. Оқытушылардың қызметін рейтингтік бағалау ашық жəне айқын түрде жүзеге асады.
Рейтингтік бағалау жыл сайын өткізіліп тұрады [7].
2013 жылдан бастап С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің
профессор-оқытушылар құрам қызметіне теңестірілген көрсеткіштер жүйесі (BSC) енгізілді.
ҚазҰМУ-да KPI автоматтандырылған жүйеде жүзеге асырылады. Яғни, əр оқытушы əрбір бағытта
құжаттарды тіркеу кезінде жауапты тұлғалар берген тіркеу нөмерін жүйеге толтырулары тиіс [8].
Алматы қаласы бойынша ЖОО-да KPI-ды енгізу тəжірибиесін зерттеу барысында «əл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті» мен «С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті»-нің ОПҚ-нан жəне Нархоз университетінің ОПҚ-мен қоса ƏБҚ-нен сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға ҚазҰУ-де 35, ҚазҰМУ-де 35 жəне Нархоз университетінде 100 қызметкерлер
қатысты. ҚазҰУ мен ҚазҰМУ-де сауалнама ƏБҚ-дан алынбаған себебі, бұл университеттерде
бағалау жүйесі тек ОПҚ-ға ғана енгізілген. Сауалнама негізгі 5 сұрақтан құрылды. Сауалнаманың
бірінші сұрағы «KPI жүйесі туралы қаншалықты ақпараттандырылғаныңызды 10 баллдық шкала
бойынша бағалаңыз» деген сұрақ болатын. Бұл сұраққа жұмыскерлердің жауабы төмендегі
1-суретте көрсетілген.
Алынған сауалнама нəтижелері бойынша сауалнамаға қатысушылардың ҚазҰУ мен ҚазҰМУнен 100% ОПҚ-ы, ал Нархоз университетінде ОПҚ-ы 65%, жұмыскерлер 35% қатысты. «KPI
жүйесі туралы қаншалықты ақпараттандырылғаныңызды 10 баллдық шкала бойынша бағалаңыз»
сұрағына алынған жауаптың нəтижесінде сауалнамаға қатысушылар 1-5 балл аралығында ҚазҰУде 25%, ҚазҰМУ-де 11%, Нархоз университетінде 11%-ы, ал 5-8 балл аралығын ҚазҰУ- 43%,
ҚазҰМУ-де 37%, Нархоз университетінде 55%-ы жəне 9-10 баллды ҚазҰУ- да 32%, ҚазҰМУ-да
52%, Нархоз университетінде 34%-ы белгіледі. Бұдан біз ҚазҰМУ-дың сауалнамаға қатысушылардың бағалау жүйесі туралы басым көпшілігі толық ақпараттандырылғаны, Нархоз университетінде жартысы толық емес ақпараттандырылғаны, ал ҚазҰУ-да 4/1 бөлігі бағалау жүйесі жайлы
хабарсыз екендігі байқалады.
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9
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шкала
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%

0%
ҚазҰУ

ҚазҰ
ҰМУ

НаррхозЖЭУ
Универрситеті

1-сурет – Нархооз Университееті, ҚазҰУ, ҚаззҰМУ-нің қыззметкерлерінен
н алынған сауаалнама нəтижеесі
Ескерт
ту. Авторларм
мен құрастыры
ылған.

ҚазҰ
ҰУ-нің, ҚазҰ
ҰМУ-нің, Нархоз
Н
уни
иверситетініің жұмыскеерлерінен аалынған сауалнамада
«Жұмыс беруші
б
менеен не күтетіінін түсінем
мін бе?», «Қо
олданыстағы
ы KPI жүйеесі бойыншаа Сізді əділетті бағаалады ма?»», «Қазіргі KPI жүйессі Сізді тол
лықтай ынтталандырады деп санаайсыз ба»
сұрақтары
ына қатысуш
шылардың жауаптарыны
ж
ың нəтижесін 2-суреттеен көрсек боолады.
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34%

57%
40%

43%

11,4%
ші менен Қолданысстағы KPI
Жұұмыс беруш
не ккүтетінің түсінемін
т
жүйесі бойы
ж
ынша Сізді
бе?
ə
əділетті
бағғалады ма??

ҚазҰУ
У
ҚазҰМ
МУ

Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Қазіргіі KPI жүйессі
Сіздіі толықтай
ынталан
ндырады деп
санаайсыз ба?

2-суррет – ҚазҰУ, ҚазҰМУ-дың
Қ
қ
қызметкерлері
інен алынған сауалнама
с
нəти
ижесі
Ескерт
ту. Авторларм
мен құрастыры
ылған.

ҚазҰ
ҰУ, ҚазҰМУ
У-нің қызм
меткерлерінеен алынған
н сауалнама нəтижесіне талдау жасайтын
болсақ еккі университтетте де «Ж
Жұмыс беруш
ші менен нее күтетінің түсінемін
т
бее?» сұрағын
на, 100%-ы
иə, деп жаауап қайтарған. Яғни, бұл
б оқытушы
ылардың баасшылық таррапынан өзд
дерінен не күтілетінін
к
толықтай түсінетінін
н білдіреді. Ал келесі «Қолданыст
«
тағы бағалаау жүйесі сіізді əділеттіі бағалады
ма?» жəн
не «Қазіргіі бағалау жүйесі
ж
сізд
ді толықтай
й ынталанд
дырады ма?» деген сұрақтарға
с
ҚазҰУ-нің
ң оқытушы
ыларының басым көпш
шілігі жоқ мені əділетті бағалаамады жəнее де мені
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толықтай ынталанды
ырмайды деп
п жауап беррді. Ал ҚаззҰМУ-дың жұмыскерле
ж
еріне де дəл
л осындай
сұрақтар қойылған
қ
боолатын. Сон
ның нəтижеесі бойыншаа, ҚазҰМУ-д
дың оқытуш
шыларының
ң 60%-ы иə
өздерін əділетті
ə
бағалады жəнее толықтай
й ынталанды
ырады деп жауап қай
йтарған бол
латын. Ал,
Нархоз ун
ниверситетін
нің дəл осы сұрақтарға жауабының
ң нəтижесін 6-суретте ккөрсетілген.

Қазііргі KPI жү
үйесі Сізді толықтай
ынтталандырад
ды деп санаайсыз ба?

5
55%

Қолдан
ныстағы KPI
K жүйесі бойынша
б
Сіізді əділеттті бағалады
ы ма?
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%
100%

Иə
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3-сурет – Нархоз ун
ниверситетінің
ң қызметкерлер
рінен алынған сауалнама нəттижесі
Ескерт
ту. Авторларм
мен құрастыры
ылған.

Нархоз универси
итетінің саууалнама нəттижесінде сауалнамаға
с
а қатысушы
ылардың 65%
%-ы ОПҚ,
35% қызм
меткерлер болды.
б
Сізд
ді əділетті бағалады
б
маа?-сұрағынаа 40%-ы иə,, 60%-ы жо
оқ əділетті
бағаламад
ды деп санаайды. Келесіі «Қазіргі KPI
K жүйесі сізді
с
толықттай ынталандырады деп
п санайсыз
ба? дегенссұрақ қойыллған болатын
н. Осы сұрақққа 55%-ы иə,
и 45%-ы жооқ деп жауап қайтарған болатын.
Соны
ымен қатар, қызметкерллер сауалнаамаға жауап
п беру барысында қолд
даныстағы KPI
K жүйесі
туралы əрртүрлі пікірллерін білдірд
ді.
Соны
ың ішінде, ҚазҰУ-нің
Қ
қы
ызметкерлеррінің пікірлері:
– студ
денттермен жұмыс жассауға кедерггі келтіреді;
– бұлл жүйе дұры
ыс емес;
– мен
нің еңбегімд
ді (мен доцен
нт) жоғары бағалау кер
рек деп санааймын.
ҚазҰ
ҰМУ-нің оқы
ытушылары бағалау жүүйесіне мынаандай піркіррлерін білдіррді:
– жоққ, өйткені бііздің еңбегім
міздің көбі есепке
е
алын
нбайды;
– норрма бар, біраақ баллдары
ымызды төмендетеді;
– университет басшылығы
ынан жəне ҚР БжҒМ,, ДМ-гі таррапынан ноормаланбағаан жұмыс
мөлшері;
– еңб
бекті саралауу əділетті жүүрмейді, біррақ мені ынтталандырады.
Нархоз универси
итетінде айттылған пікіррлерге келеттін болсақ:
– наққты өлшем мен
м диффереенциялау жооқ;
– иə ынталандыр
ы
рады, бірақ əлі
ə де жетілдірулер қаж
жет;
– əрб
бір атқарған жұмысын баллдық
б
жүүйеде бағалаау қажет, сооның ішінде, жұмыстың
ң күрделігі
мен ауқым
мдылығы есскерілуі кереек;
– тəрбиелік жұмы
ыс ескерілм
мейді;
– қоғамдық жұмы
ыстарға қатысуым ескеерілмейді;
– ныссаны толықттай қалыптааспаған.
Сонд
дай-ақ, біз Нархоз
Н
унивверситетіндее бағалау жү
үйесіне қанд
дай өзгерісттер енгізудіі ұсынасыз
деген сұрааққа мынанд
дай жауаптаар алдық:
– мүд
дделі тұлғаллардың қаты
ысуынсыз əд
ділетті бағал
лау;
– оқы
ытушының шығармашы
ш
ылық еңбегін
н сапасына қарай
қ
бағалау;
– қыззметкерлер дəреже
д
бойы
ынша саралаануы тиіс;
– қоғамдық жұмы
ыстарға қатысуын бағаллау.
Алын
нған сауалнаама нəтижессінде, жұмы
ыскерлердің
ң көпшілігі өздерін
ө
əділлетті бағалам
мады жəне
ынталанды
ырмайды деп санайды
ы. Алайда ҚазҰМУ-да
Қ
бұл жүйен
ні жүзеге ассырудағы ҚазҰУ
Қ
мен
Нархоз ун
ниверситетін
нен қараған
нда 3 жылды
ық тəжіриби
иесі бар боллғандықтан,, 60%-ы əділ
летті бағалады, 57%
%- иə, мені ынталандыр
ы
ады деп жаууап берген.
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Ал ҚазҰУ
Қ
мен Нархоз
Н
унивверситеттеррінде сауалн
нама нəтижеесінде бағаллау жүйесінің нысаны
толық қаллыптаспаған
ндықтан, жұұмыскерлерд
ді қанағаттаандырмайты
ындығы байққалды.
Жалп
пы ЖОО-даа зерттеу барысында əр
ə универси
итетте əртүүрлі, бірақ өзара ұқсасстығы бар
бағалау жүйелері
ж
қаллыптасқан. Осы жүйе аясында
а
əр университеет өз қызметтін бағалау үшін көрсеткіштерр жүйесін əззірлейді. Əдееттегідей, ол дəстүрлі бағыт
б
бойын
нша саралан
нады: оқу-əд
дістемелік,
ғылыми, тəрбие
т
жұмы
ыстары жəн
не т.б.
Зертттеу жүргізу барысында Нархоз уни
иверситетті мен
м Қазақ ұлттық
ұ
меди
ицина унивеерситетінің
бағалау жүйесіндегі
ж
к ұқсасты
көп
ық бар екенд
дігі байқалд
ды. ҚазҰМУ
У-да персонаалды бағалаау жүйесін
үш жылдаан астам уаққыт қолданы
ып келуіне негізделе
н
оттырып, біз аталмыш
а
уни
иверситеттіің табысты
тəжірибессін Нархоз университеетіне қолдаану мүмкінд
дігін анықттау мақсаты
ында, егжей
й-тегжейлі
талдау жүүргіздік.
Салы
ыстыруда оссы екі жоғаарғы оқу орындарынд
о
дағы жұмысскерлерді бағалауға баайланысты
əзірленген
н нормативттік құжаттаррды қарасты
ыру жұмыстары жүргізіілмек.
ЖОО
О-ғы бағалауу жүйелерін
нің енгізілууі мен жүзееге асырылууын зерттеууде ҚазҰУ,, ҚазҰМУ
жəне Наррхоз универрситетінің қызметкерле
қ
ері мен оқы
ытушылары
ынан сауалн
нама жүргізу
у, бағалау
жүйесіне байланысты
ы əзірленген
н нормативттік құжаттар
рды қарасты
ыру жұмыстаары жүргізіл
лді.
Соны
ың нəтижиеесінде,Нархооз универси
итетінде KP
PI жүйесін енгізу жəн
не жүзеге асыруында
а
бірнеше проблемалар
п
рдың бар екеендігі айқын
ндалды :
1. Наақты саралланған бағы
ыттардың жоқтығы.
ж
Көрсеткіштер
К
р бағыт боойынша бө
өлінбеуінің
салдарынаан, көрсеткііштердің наққты саныны
ың белгіленб
беуіне алып келген.
2. Көөрсеткіштеррдің нақты санының жоқ
ж
болуы, қызметкеррдің мақсаттты əртүрлі дəрежеде
қойып, соол мақсатты
ы орындауы
ы. Осыдан, жұмыскерлер арасында түсінбеуш
шілік пен əд
ділетсіздік
пайда боллды. Мысалы, əр мектееп, əр кафед
дра ОПҚ-ы алдына
а
қойғған мақсаттары саны жағанан
ж
да,
дəрежесі жағынан
ж
да əртүрлі боллды.
3. Қы
ызметкерлеррдің өздеррінің алды
ына қойғаан мақсатттары Нарххоз унивеерситетінің
стратегиялық жəне таактикалық мақсаттарын
м
на жетуіне бағытталмағ
б
ған.
Нархоз универси
итетінде KP
PI жүйесін енгізу жəне жүзеге асырруындапроб
блемаларын төмендегі
4-суреттен
н көрсек боллады.

KP
PI жүйесін енгізу
е
жəəне жүзеге асыру
а
проблемалаары

Нақты сар
раланған
бағыттардың
жоқттығы

Көр
рсеткіштерд
дің
нақтты санының жоқ
болуы
ы, қызметкеердің
маққсатты əр тү
үрлі
дəреж
жеде қойып
п, сол
мақссатты орынд
дауы

Қызметткерлердің
өздерін
нің алдына
қойған мақсаттары
“Нархоз Университет
У
ті”нің стратеегиялық жəн
не
такттикалық
мақсаттар
рына жетуін
не
бағыттталмаған

4-сурет – Наархоз универси
итетінде KPI жүйесін
ж
енгізу жəне жүзеге асыруындағыпр
а
роблемалары

KPI-д
дың алдағы уақытта ти
иімді жұмысс істеуі үшіін Нархоз университеті
у
інде жүзегее асырылатын көрсееткіштері жаайлы жұмыскерлерге алдын-ала
а
аққпарат беруу қажет. Ақп
парат беру нəтижесінн
де əрбір жұмыскер өзінің
ө
“жаққсы жұмыс істеуі” арққылы тек маатериалдық ынталанды
ыруға ғана
ымен қатар,, ол өзінің біліктілігін
б
ж
жетілдіріп,
ұйымның
ұ
даамуына үлессін қосатынын түсінуі
емес, соны
қажет [5].
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Соны
ымен қатар, жоғарыда аталған проблемалард
ды шешу маақсатында б
біз Нархоз университетінде пеерсоналды бағалау
б
жүйесін жетілдіірудің 5-сур
ретте көрсеттілген бағытттарын ұсын
намыз.

І. KPI
K жүйесііндегі көрссеткіштердіі нақты сар
раланған
бағытттарға бөлуу

ІІ. ОПҚ--на ғылыми
и дəрежесін
не байланы
ысты үлгілеерін
əзірлееу

ІІІ. KPI жүйеесін автомааттандыру
5-сурет – Наррхоз университтетінде KPI жү
үйесін жетілдірру бағыттары.
Ескерт
ту. Авторларм
мен құрастыры
ылған.

I. KP
PI жүйесіндегі көрсетккіштерді наақты сарала
анған бағыт
ттарға бөлу
лу. Тиімділікктің басты
көрсеткіш
штеріннің үлгісі
ү
жалпы
ы түрде жаасалғандықттан, көрсетткіштердің нақты саны
ының жоқ
болуы мен жұмыскеррлердің маққсатты əртүррлі дəрежед
де қоюына алып
а
келді. Көрсеткіш
штерді қызметкерлеррдің лауазым
мы мен дəреежесіне қарай стандарттты көрсеткііштерді енгіізу арқылы туындаған
т
проблеман
ны шешуге болады деп
п есептеймізз. Стандарттты көрсеткіш
штерді əр бөөлімше басш
шылары өз
бөлімше жұмыскерлеріне əзірлееуі тиіс. Біррақ біз уни
иверситтеттіің басты қы
ызметі білім
м берумен
байланыстты жəне жұұмыскерлеріінің басым бөлігі оқыттушы- проф
фессорлық ққұрамы болғғандықтан,
стандарттты көрсеткіш
штердің үлгіісін оқытуш
шы-профессо
орлық құрам
мы үшін əзіррленуі қажеет.
ІІ. ОП
ПҚ-ны ғылы
ыми дəрежеесіне байланнысты үлгілерін əзірлеуу. Нақты сарраланған бағғыттардың
жоқ болу проблемасы
ынұйымдағы
ы көрсеткіш
штер жүйесін
н декомпози
ициялау арққылы шешугге болады.
Яғни, қоллданыстағы бағалау жүүйесіндегі көрсеткіште
к
ерді жинақттап төмендеегі қызмет бағыттары
б
бойынша бөліп қараттыруды ұсын
намыз. Оларр:
– оқуу-əдістемелікк қызмет;
– ғыллыми қызмет;
– кəсііби даму;
– тəрбие жұмысттары.
Жоғаарыдағы қы
ызмет бағытттары біздіің универси
итетте тек қана жалп
пылама түрде жүзеге
асырылад
ды. Біз тек “Кəсіби
“
дам
му” бағытын
н қосымша қосуды ұсы
ынып отырм
мыз. Бұл баағыт 20152018 жыллғыТаңдаулы
ы KPI страттегиясының 6 тармағын
на байланыссты ОПҚ-м
мен бітірушіі түлектердің 2018-ж
жылға дейін
н 50-60%-ы ағылшын тіілін игеруін
не жағдай жасайды. «Кəəсіби даму»
» бағытына
мемлекетттік тілді, яғғни қазақ тіллін, əлемдікк тіл-ағылшын тілін иггеруін жүктееу жəне əр маманның
кəсіби білліктілігін көттеру. Аталғаан қызметтеердің бəрі құ
ұжаттармен
н міндетті түүрде расталу
уы қажет.
III. KPI
K жүйесін автоматт
тандыру. KP
PI жүйесі жеедел басқару құралы боолып табыл
луы, ұйымның ұзақ мерзімді сттратегиясын
н бөлімшелеер мен жұмы
ыскерлердің
ң қысқа меррзімді міндетттері үшін
өте маңы
ызды келістііру механиззмін қалып
птастырады. Бірақ қазііргі бағалауу жүйесі баасқару механизмі ретінде
р
тек автоматтан
ндырылғанн
нан кейін болуы
б
мүмккін. Сол үш
шін біз қолд
даныстағы
бағалау жүйесі
ж
жеделл жəне нақтты жұмыс ісстеуі мен жү
үйені автом
маттандыру мақсатындааОПҚ-ның
pps.narxozz.kz, 3 жылд
дан астам пайдаланыл
п
лып отырған
нпорталдағы
ы есеп берууімен KPI-ды
ыбірыңғай
жүйеге кеелтіруді ұсы
ынамыз.
Осы порталға КР
РІ жүйесін біріктіріп
б
қоолданысқа енгізу
е
бізге ең бастысы
ы уақытты тиімді
т
пайдалануға үлкен септіігін тигізедіі жəне де қааражатты үн
немдеуге мүүмкіндік берреді. Біз ppss.narxoz.kz
порталы менавтомат
м
ттандырылғаан КРІ жүй
йесін біріктііру арқылы
ы оқытушыллар бағалауғға қажетті
растаушы
ы құжаттарды екі портаалға енгізген
ннен гөрі ол
ларды бір порталға
п
енггізген тиімд
дірек болады. Себеб
бі оқытушыллар бағалауғға қажетті мəліметтерді
м
і есеп беру порталына
п
еенгізеді.
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Нархоз университетінің персоналды бағалау жүйесін жетілдіру жолдарына KPI-ды персоналдардың лауазымына байланысты стандартты үлгілерін əзірлеу мен енгізу жəне ОПҚ-ның есеп беру
портал базасында KPI-ды автоматтандыру жайлы ұсынысымыз, Нархоз университетіндегі KPI
жүйесін жүзеге асырудағы анықталған проблемаларды шешуге, сонымен қатар, университеттің
даму стратегиясына жеке жұмыскерлердің көрсеткіштерін байланыстыруды күшейтуге мүмкіндік
береді.
Қорытындылай келе, KPI жүйесін енгізу мен əзірлеу еңбекті, уақытты,назарды, қаржылық
жəне қаржылық емес шығынды көп қажет ететін жəне ұйымды айтарлықтай өзгертетін үрдіс. Кезкелген жобадағыдай, көрсеткіштер жүйесін енгізуде қызметтің мақсатын анықтауға, уақыт шектеулігі, жұмыскерлердің қызығушылық танытпауы, құжаттардың болмауы жəне нысанның толық
қалыптаспағандығына байланысты қиындықтар мен проблемалар қоса жүреді. Нархоз университетінде KPI-ды енгізу мен жүзеге асыруда осындай проблемалардың бірнешеуіне тап болған. Біз
бұл проблемаларды Нархоз университетіндегі ішкі нормативтік құжаттардықарастыру, Алматы
қаласы бойынша өзге жорғы оқу орнындарындағы бағалау жүйелерімен салыстыру жəне сол
университет жұмыскерлерінен сауалнама жүргізу арқылы анықтадық.Оларды атап өтетін болсақ:
1. Нақты сараланған бағыттардың жоқтығы.
2. Көрсеткіштердің нақты санының жоқ болуы, қызметкердің мақсатты əртүрлі дəрежеде
қойып, сол мақсатты орындауы.
3. Қызметкерлердің өздерінің алдына қойған мақсаттары Нархоз университетінің стратегиялық жəне тактикалық мақсаттарына жетуіне бағытталмаған.
Аталған проблемаларды шешу мақсатында біз келесідей ұсыныстарды ұсынамыз:
- Бағалау жүйелеріндегі көрсеткіштерді сараланған бағыт бойынша, яғни оқу-əдістемелік
қызмет, ғылыми қызмет, кəсіби даму, тəрбие жұмыстары сияқты қызмет бағыттарына бөліп қарастыруды;
- Қолданыстағы бағалау жүйесінде қызметкерлер мен оқытушылар алдына мақсатты өздері
қойды. Соның нəтижесінде, алдына қойған мақсаттарының саны, көлемі мен орындалу күрделгі
жағынан əртүрлі болды жəне жұмыскерлер арасында түсінбеушілік пен əділетсіздікті туындатты.
Туындаған проблеманы шешу үшін, оқытушы-профессорлық құрамына көрсеткіштерді ғылыми
дəрежесі бойынша стандартты көрсеткіштерді əзірлеуді ұсындық.Тек ОПҚ-ға ғана стандартты
көрсеткіштерді ұсыну себебі, университеттің басты қызметі білім берумен жəне жұмыскерлерінің
басым көпшілігі ОПҚ-ның болуымен байланысты. Ал өзге бөлімше жұмыскерлері үшін көрсеткіштерді сол бөлімше жетекшісінің əзірлеуі.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ KPI
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. Рассматриваются проблемы внедрения и использования системы KPI в высших учебных
организациях РК. В работе использованы методы научной абстракции, синтеза, экономического анализа,
системный подход, методы анализа информации.
Изучен опыт внедрения и использования системы KPI в высших учебных заведениях г. Алматы. Для
реализации данной цели и определения уровня удовлетворенности системой оценки персоналапроведены
интервью и анкетирование сотрудников КазНМУ им. С. Ж. Асфендиярова и КазНУ им. аль-Фараби. В связи
с тем, что система оценки КазНМУ проводится в течение более трех лет, проведен сравнительный анализ
между университетами КазНМУ им. С. Ж. Асфендияроваи Университетом «Нархоз». В результате были
определены проблемы и недостатки в системе оценки персонала.
Также в статье предоставлены пути решения проблем при внедрении и реализации системы KPI в университете Нархоз: оптимизация и унификация показателей KPI для ППС и автоматизация учета и оценки.
Ключевые слова: система KPI, высшее учебное заведение, управление персоналом, оценка персонала.
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