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ведение 

обеседование является ключево  част ю жи ненного цикла сотрудника в органи ации   реа
лия  сегодня него мира подбор кадров приобретает особое начение  так как предопределяет 
качество люде  и коллективов в органи ации  

обеседование является процессом в аимного оценивания  государственн  орган как 
работодател  оценивает кандидата при конкурсн  процедура  отбора  также и кандидат 
оценивает перспектив  работ  в государственном органе  

обеседование может проводит ся индивидуал но с кажд м кандидатом  интерв юер                        
 кандидат  так и в ормате панел ного собеседования нескол ко интерв юеров или комиссия 

в составе нескол ки  человек оценивают каждого кандидата

е ул тат  собеседования будут достоверн  т е  будет достигнута точная оценка соответствия 
кандидата квали икационн м требованиям  тол ко если собеседование будет проводит ся в 
структурированно  орме по аранее ра работанн м критериям оценки  

астоя ие методические рекомендации обеспечивают структурированн  метод проведения 
собеседования  предполагаю и  сбор ин ормации по ключев м компетенциям  необ одим м 
для работ  государственного служа его  

екомендации по волят сделат  более точн  прогно  успе ности кандидата на предстоя е  
работе и сни ит  риски о ибок отбора на государственную службу  екомендации помогут 
проводит  собеседование по един м стандартам  адавая кандидатам одни и те же вопрос  
что по волит пов сит  об ективност  и справедливост  данного процесса и сни ит  обвинения 
в неравенстве услови  отбора        

Методические рекомендации содержат М     
МП   административн  государственн  служа и  корпусов « » и « » 

еспублики а а стан далее  М  обеседование по компетенциям должно основ ват ся 
на данно  М   

Значимость процесса подбора и отбора 
персонала

Подбор и отбор персонала является одним и  
важне и  процессов управления человеческими 
ресурсами  так как непосредственно влияет на 
качество и про ессионали м персонала  ибки 
на ма сводят на нет всю последую ую работу 
по оценке ективности  обучению  оплате 
и продвижению государственн  служа и  
превра ая ти процесс  в ормал н е 
бюрократические процедур   

Подбор & 
Отбор

Оценка 
эффективности & 
Вознаграждение

Обучение 
& Развитие

Продвижение & 
Вовлечение

(Высвобождение)
Off-boarding
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Процесс подбора и отбора состоит из следующих этапов: 

 нали  должностно  инструкции  квали икационн  требовани  определение ключев  
компетенци  и  М

 Поиск и привлечение об явление конкурса на вакантную должност

 оставление длинного списка кандидатов работа со всеми кандидатами

 тбор скрининг ре юме  сбор рекомендаци  тестирование кандидатов  составление 
короткого списка кандидатов

 Проведение собеседования  принятие ре ения

 Предложение о работе и о ормление сотрудника

 даптация внов  принятого сотрудника

Методические рекомендации посвя ен  тапу проведения собеседования  у ествуют 
следую ие вид  интерв ю  

П П М

Биографическое 
интервью

Полуструктурированное 
исследование про лого оп та асскажите о себе

Ситуационное 
интервью

ерия аранее ра работанн  
гипотетически  вопросов  
свя анн  с работо  ответ  
на котор е оцениваются с 
помо ю серии вероятн  
ответов

Многодетная мат  при ла в 
акимат с требованием жил я  

на стоит в очереди с  года  
на моционал но кипит  

то б  в  сделали в то  
ситуации   
ариант  ответов 

3 Собеседование 
по компетенциям

труктурированная серия 
вопросов  предна наченн  
для получения ин ормации по 
конкретн м арактеристикам 
компетенциям

опрос  о пред ду и  
примера  поведения  
котор е по воляют получит  
ин ормацию по конкретн м 
компетенциям и спрогно ироват  
успе ност  в должности 
на основе поведенчески  
стереотипов проявленн  в 
про лом
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Что такое компетенции государственного служащего

Компетенция  то набор поведенчески  реакци  котор е по воляют одним людям луч е 
отвечат  требованиям работ  чем другим   лавная цел  интерв ю по компетенциям  определит  
уровен  проявления компетенци  кандидата по сравнению с уровнем  необ одим м для 
успе ного в полнения работ  тоб  б т  успе н м на работе  кандидат должен обладат  как 
про ессионал н ми наниями  так и личностн ми компетенциями  

МОДЕЛЬ компетенций государственн  служа и  ра работана на основе бол ого исследования  
направленного на в явление конкретн  поведенчески  арактеристик  являю и ся ключев ми 
для успе но  работ  государственного служа его

омпетенции ба ируются на нав ка  нания  социал но  роли  обра е « »  мотива  личностн  
черта  человека  и ормируются в течение долгого периода времени   

Социальная роль
Образ «я»
Черты
Мотивы

Навыки
Знания

Характеристики, 
определяющие
долгосрочную
мотивацию,  

Благодаря им
сотрудники
достигают
лучших
результатов

Необходимое, но
недостаточное условие для

достижения высоких
результатов

Я могу

Я знаю как

Это важнодля меня

IЭто я

Я получаюот этого
удовольствие
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Что такое собеседование, основанное на компетенциях

обеседование по компетенциям  то вид структурированного собеседования  в котором вопрос  
ормулируются к конкретн м компетенциям  андидата просят привести пример  конкретн  

ситуаци  в котор  он или она продемонстрировали наличие то  компетенции   ре ул тате м  
получаем ин ормацию о сил н  и слаб  сторона  кандидата по каждо  компетенции

 биогра ическом интерв ю кандидата спра ивают об обра овании  оп те  плана  на буду ее  
целя  мотивации  что по воляет кандидатам максимал но расска ат  о себе  о член  комиссии 
могут получит  социал но желател н е ответ  что может привести к о ибкам при на ме  

обеседование по компетенциям по воляет более точно собрат  ин ормацию о те  черта  
кандидата  котор е нужн  в работе на вакантно  должности

Этапы проведения собеседования

деляются  тапа проведения собеседования  подготовка к интерв ю  проведение  оценка и 
принятие ре ени

труктура интерв

‣ Выбор ко етенци  

‣ Подготовка руководства о 
роведени  интерв

‣ огистика

о интерв

‣ Всту ление

‣ Обзор рофессионал ного о ыта

‣ сследование ко етенци

‣ акл чение

Во вре  интерв

‣ Оценка

‣ Прин тие ре ени  о 
следу и  ага

После интерв
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Этап 1: Подготовка к собеседованию

1.1  Подготовка

лен  комиссии должн  аранее и учит  ин ормацию и  ре юме кандидата  проверит  дат  
временн е период  проанали ироват  ин ормацию об оп те  соответствую ем адачам 
вакантно  по иции

 

1.2 Выбор компетенций

ля каждого конкретного собеседования необ одимо в брат  и  М  компетенци  
государственного служа его  компетенции  котор е являются критичн ми для конкретно  
вакансии  

ля того нужно   

 учит  должностную инструкцию

 брат  основную ункционал ную област

 пределит  компетенции и  М  

 брат  необ одим е индикатор  компетенци

 ормулироват  вопрос  на основе ункционала должности и в бранн  компетенци

Приведем пример анали а « еятел ност омпетенции опрос » 

Должность уководителя отдела по контролю а тепло  лектросетями  об ектами 
котел н  и б тового га ового о я ства  под емн  сооружени  
правления нергетики и жили но коммунал ного о я ства области

Функциональная 
деятельность

Компетенция Индикаторы Вопросы

су ествляет 
контрол  а 
ксплуатацие  

и те ническим 
состоянием 
теплоиспол ую и  
установок 
потребителе  
контрол  а 
подготовко  и 
осу ествлением 
ремонтно
восстановител н  
работ по теплов м 
сетям и и  

ункционированием 
в осенне имни  
период  

Принятие 
ре ени

 Правил но распределяет 
поручения при органи ации 
деятел ности подра деления

 ргани ует сбор ин ормации  
необ одимо  для принятия 
ре ения

 бсуждает с коллективом 
под од  при принятии ре ени

 нали ирует и прогно ирует 
во можн е риски с учетом 
данн  и  ра личн  источников 

 Принимает в предела  
компетенции ре ения  с 
уч том во можн  рисков и 
последстви

Приведите  
пожалу ста  пример 
и  а его про лого 
оп та  какие под од  

 испол овали 
для контроля а 
ксплуатацие  

и те ническим 
состоянием установок 
потребителе  

ак  осу ествляли 
контрол  а 
подготовко  
ремонтно
восстановител н  
работ по теплов м 
сетям
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риентация на 
потребителя 
услуг и его 
ин ормирование

 ргани ует работу по ока анию 
качественн  услуг и ре ает  
во никаю ие вопрос

 о да т условия для 
определения уровня 
удовлетворенности с цел ю 
обеспечения обратно  свя и

 онтролирует качество 
ока ания услуг  а также 
демонстрирует его на личном 
примере

 риентирует подчиненн  
доступно ин ормироват  
получателе  услуг 

 оводит ин ормацию до 
потребителя уважител но и 
доброжелател но

 важает мнение потребителе  
услуг

 какими 
сложностями  
сталкивалис  

ак подо ли к и  
ра ре ению

1.3 Подготовка руководства для проведения интервью, выбор наиболее 
подходящих вопросов 

ля соблюдения равн  услови  каждому кандидату рекомендуется адават  одни и те же 
вопрос  ажно  чтоб  все интерв юер член  комиссии придерживалис  в бранн  вопросов  

еоб одимо в делит  время и для аписе  комментариев  

 среднем для вопросов по каждо  компетенции потребуется  минут  аким обра ом  чтоб  
обсудит   компетенции может потребоват ся  час времени   настоя и  методически  
рекомендация  приведен  пример  во можн  вопросов по компетенциям в соответствии с 
М

1.4  Логистика 

ажн м моментом является логистика  подготовка поме ения  где будет проводит ся 
собеседование  подготовка все  необ одим  материалов и орм для проведения собеседования  

ел   со дание ком ортно  обстановки для кандидатов и интерв юеров членов комиссии  

еоб одим ми материалами к собеседованию являются  должностная инструкция описание 
должности ункционал  квали икационн е требования  ре юме кандидатов  бумага для 
аписе  вопросник для интерв ю  ручки  каранда и  оценочн е бланки при необ одимости

о проведения панел ного собеседования важно провести предварител ную встречу членов 
комиссии  чтоб  определит  какие именно компетенции они будут исследоват  каким обра ом 
будут в ставлят ся оценки  ажно определит  веду его  котор  по накомит кандидата с 
членами комиссии  расскажет  как будет про одит  собеседование и авер ит собеседование  
еду и  играет бол ую рол  в согласовании об и  целе  и адач собеседования  в порядке 

его проведения и в последую ем обсуждении оценки кандидата   
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Панел ное интерв ю является более сложн м орматом исследования компетенци  кандидатов 
в силу следую и  акторов

§ ескол ко интерв юеров  де ствия котор  должн  б т  скоординирован  и 
структурирован

§ а н  оп т и уровен  мастерства членов панел но  комиссии в проведении 
структурированн  собеседовани

§ ополнител н  уровен  стресса для кандидатов и необ одимост  со дания 
дополнител н  услови  для ком ортного проведения интерв ю

§ ровен  трудоемкости проведения панел ного интерв ю и во никаю ая усталост  
членов комиссии  потеря окуса в момент интерв юирования 

 свя и с перечисленн ми в овами рекомендуется учит ват  следую ие практики

§ ключат  в панел ную комиссию обученн  и оп тн  интерв юеров

§ Проводит  регулярн  инструктаж перед апуском сессии относител но ормата 
интерв ю и требуем  бланков 

§ Предоставлят  необ одим е бланки для исследования и оценки компетенци  
аблаговременно  обеспечивая необ одимое обучение по и  правил ному аполнению

§ ключат  в состав комиссии  ксперта  в полняю его координирую ую и 
консул тативную рол

§ тводит  процессу интерв юирования не менее  минут для т ател ного и учения 
оп та и оценки компетенци

§ тводит  не менее  минут на обсуждение итогов каждого собеседования и аполнения 
необ одим  бланков

§ Проведение не более  панел н  интерв ю в ден  и не более  интерв ю в неделю  
екомендуется проводит  панел н е сессии чере  ден  обеспечивая во можност  

предварител ного и учения документов кандидатов и пов ения работоспособности 
комиссии
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Этап 2: Проведение собеседования

1.1 Вступление

ажн м моментом в собеседовании является вступление  начало интерв ю  которое должно 
со дат  атмос еру доверия и доброжелател ности  ажно поприветствоват  кандидата  
представит  все  участников собеседования  расска ат  о концепции проведения интерв ю по 
компетенциям  о времени  которое а мет интерв ю и о во можности в конце адат  вопрос  
членам комиссии

иже приведен  основн е те ис  котор е необ одимо расска ат  кандидату в начале 
собеседования

Всту ление По росите
кандидата 

оворит  тол ко о себе  
ис ол зу  естои ение  
а не ы๏ Представление

๏ ел

๏ ор ат  Об сните  какие 
ри еры вы отите услы ат  

๏ Продолжител ност

๏ Ведение за исе  воз ожност  
еребиват

๏ Вре  дл  во росов

О исыва те реал ные 
ри еры из ро лого  

ис ол зу  ро ед ее вре

збега те об и  рассуждени  
(ти а обычно ) и 
ги отетически  ответов

ажно  чтоб  член  комиссии придерживалис  структур  собеседования  чтоб  некотор е член  
комиссии не тратили много времени на беседу с кандидатом  вне апн ми вопросами не нару али 
структуру собеседования  елател но  чтоб  все член  комиссии внимател но следили а одом 
собеседования и делали аписи  

се участники процесса интерв ю ответственн  а со дание доброжелател но  обстановки  
адача собеседования  получит  максимал но достоверную ин ормацию о кандидате  для 
того важно ободрят  кандидатов  внимател но и аинтересованно слу ат  по ами и жестами 

пока ват  что предоставляемая кандидатом ин ормация поле на и интересна  

 оде собеседования необходимо избегать оценочных суждений « то б ло непло о »               
«  ужасно»  «очен  оро о  в  сил н  кандидат »
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2.2 Техники задавания вопросов при интервью по компетенциям

у ествуют ра личн е тип  вопросов и нескол ко те ник адавания вопросов «воронка»  
« »  « »  

Расскажите не о Ва и главны
об занност на ныне не
работе?

Расскажите о Ва е са о
бол о рофессионал но
достижении за оследние три
года?

‣ Открытые

‣ точн ие

‣ равнител ные во росы 

‣ акрытые во росы

‣ Во росы –идентификаци  

‣ Всту ител ные во росы

и ы во росов 
в интерв

Примеры открытых вопросов:

« асскажите о ситуации  когда  проявили инициативу » или « то »  « то »  « огда »  « де »  
«Почему »  « ак »

Примеры уточняющих вопросов: 

«  что прои о ло потом »  «  а что лично  б ли ответственн »

Примеры сравнительных вопросов: 

« ем а а н не няя работа отличается от пред ду е »

Примеры закрытых вопросов: 

«Правил но ли я понимаю  что »  «  в ступили лидером проекта »  «  готов  начат  
интерв ю »  « ст  ли у ас вопрос  к нам »

Примеры идентификационных вопросов:

« то то б л »  « то  и учали на том курсе »
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ВОПРО  О ОР  
 

авод и  во росов
 олага  Ва  онравилос

Выбора
Вы у ли из-за о латы или 
ото у  что Ва  наскучила эта 

работа

двоенны  во росов
то  о Ва е у нени  

ривело к робле е и в че  она  
о ва е у нени состоити отетически  

во росов

ак бы Вы осту или  если бы 
встретилис  с трудны  
клиенто  

Техники задавания вопросов: принцип «воронки»

у ествует те ника адавания вопросов при интерв ю  на ваемая «принцип воронки»  сначала 
 адаете об и  откр т  вопрос  касаю и ся  например  ситуации и  про лого оп та  а 

потом начинаете адават  уточняю ие вопрос  раскр вая детали ситуации  

апример

Принци  воронки во росов

асскажите, пожалу ста, о а ем самом оль ом п о ессиональномдостижении
за последние 3 года?

Расскажите, за что Вы лично
отвечали в данном проекте

Как Вы организовали данный проект? 
Как Вы распределили ответственность?

Какие шаги Вы предприняли…? Какие
были трудности

Какой результат Вы получили?

Основной вопрос («Приведите
пример ситуации…»)

Дополнительные вопросы
(уточняющие вопросы: «Что это
была за ситуация?», «Кто еще
участвовал в проекте?, «К какому
результату пришли?» и т.д.)

акже су ествует е е нескол ко те ник адавания вопросов для интерв ю по компетенциям
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Техника «STAR»

е ника адавания вопросов в оде интерв ю по на му  когда сначала адается вопрос по примеру 
и  ситуации  атем кандидата просят описат  адачи  котор е он ре ал в данно  ситуации  свои 
де ствия и достигнут е ре ул тат

труктурированны  сбор 
ответов о те нике STAR

ситуаци
задача
де стви
резул тат

 – situation
 – task
 – action
 – result

онкретны  ри ер

Приведите ри ер  когда Вы каки -то 
образо  усовер енствовали (внесли 
из енени  улуч ени ) в сво  работу

то это была за ситуаци

равление из енени и  
оддерживает из енени  в работе 
– инициирует из енени  в работе

 – situation итуаци
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онкретны  ри ер

Приведите ри ер  когда Вы каки -то 
образо  усовер енствовали (внесли 
из енени  улуч ени ) в сво  работу

то это была за ситуаци

равление из енени и  
оддерживает из енени  в работе 
– инициирует из енени  в работе

 – situation итуациT – task            адача

онкретны  ри ер

  ака  задача сто ла еред Ва и
  е  была оставлена эта задача
  акова была Ва а зона 

   ответственности в это  задаче
  то е е отвечал за ее реализаци

онкретны ри ер:

то Вы делали
В чем была именно Ваша роль

 какими сложностями Вы столкнулись
то Вы предприняли  чтобы и  преодолеть

равление из енени и  
оддерживает из енени  в работе 
– инициирует из енени  в работе

 – action е стви  
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онкретны ри ер:
Каков был результат

далось ли Вам завершить намеченное
Какое то имело последствие для Вас лично и 

для компании
ему Вы научились

то бы Вы сегодня сделали по другому

равление из енени и  
оддерживает из енени  в работе 
– инициирует из енени  в работе

 – result Резул тат 

Пример бланка по те нике 

К В Р В  К

S итуа ия пишите ситуа и

T адачи 
и ели

Какая стояла перед Вами ель  
Какие задачи Вы решали
Какова была Ваша роль

A ействия Какие действия Вы предприняли  
Какова была Ваша роль

R Результат К какому результату пришли  
Какова была Ваша роль
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๏ обира те инфор аци  тол ко о 
реал но  оведении

๏ а кажду  ко етенци  на одите не 
енее -  значи ы  ри еров 

ситуации

е ника интерв  
о ко етенци

๏ Подробно в детал  исследу те 
ситуаци  акси ал но огрузите 
кандидата в ситуаци  кто и что 
сказал  когда  ри каки  
обсто тел ства  и т д  (воронка )

๏ сли очен  нравитс  кандидат  
и ите негативные стороны

๏ сли не нравитс  – и ите 
озитивну  инфор аци

๏ Прислу ива тес  к интуиции  ите 
ри еры  одтвержда ие Ва и 
редчувстви

‣ ст  о исани  ситуации  
де стви  но нет резул тата

‣ ст  о исани  ситуации  
резул тата  но нет де стви

‣ В следу и  раз  сдела
‣  всегда стара с  
‣ ы обычно работае  качественно
‣ сли бы  рини ал ре ени  бы

е олные и ложные 
ри еры

ожные ри еры 
необ оди о уточн т

е олные ри еры 
нел з  оцениват
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у ествуют вариации те ник проведения интерв ю по компетенциям

 

 проблемная ситуация  де ствия  ре ул тат  чему научился кандидат  какие в вод  сделал

 ситуация  де ствия  ре ул тат  чему научился

Content - конкретная 
ситуа ия из прошлого опыта 
кандидата Action -
предпринятыe действия для 
решения проблемы
Result – достигнутый 
результат и трудности  с 
которыми столкнулся 
Learned - чему научился на 
примере данной ситуа ии

Situation - конкретная 
проблемная ситуа ия из прошлого 
опыта кандидата
Task - стоявшая перед кандидатом 

ель задача
Action - предпринятые действия 
для достижения ели
Result – достигнутый результат

Problem - конкретная проблемная 
ситуа ия из прошлого опыта кандидата
Action - предпринятыe действия для 
решения проблемы
Result – достигнутый результат 

Learned - чему научился на примере 
данной ситуа ии
Applied - какие сделал выводы и как 
применял полученный опыт

STAR PARLA CARL

2.3  Ведение записей 

о время интерв ю сложно апомнит  все ска анное кандидатами  по тому очен  важно вести 
аписи при проведении интерв ю  то по волит проверит  наскол ко правил но член  комиссии 

оценили ин ормацию  свя анную с компетенциями  еоб одимо вести аписи как можно 
более точно  основ ваяс  на конкретн  акта  и примера  ра у после окончания интерв ю 
необ одимо а иксироват  впечатления о кандидате

2.4  Заключение. Завершение интервью

После того  как член  комиссии обсудили все компетенции  необ одимо предоставит  
во можност  кандидату дополнит  ска анное  апример  « ст  ли у ас что либо  касаю ееся 
на его ра говора  что  отите дополнит »

атем  необ одимо расска ат  о вакантно  должности  государственном органе  предложит  
адат  вопрос  кандидату  поблагодарит  а участие  проин ормироват  о следую и  тапа  и 

срока  
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Этап 3: Оценка кандидатов

ценку кандидатов важно проводит  после авер ения интерв ю   оде интерв ю необ одимо 
тол ко наблюдат  и апис ват  ответ  кандидата  

ажд  член комиссии сначала проводит индивидуал ную оценку компетенци  кандидата  

ля того ему е  необ одимо и учит  все аписи и проанали ироват  какие пример  слова  
акт  относятся к каким индикаторам компетенции  тот анали  на вается классификацией 

компетенций.

атем  необ одимо собрат  все акт  относя иеся к одно  компетенции и оценить ответы 
кандидата с точки рения позитивных или негативных индикаторов и  М  компетенци  
государственн  служа и  

е ника наблюдения  аписи  класси икации и оценки компетенци  в оде интерв ю

16 
 

 

 

Этап 3: Оценка кандидатов 
 

Оценку кандидатов важно проводить после завершения интервью. В ходе интервью необходимо только 
наблюдать и записывать ответы кандидата.  

Каждый член комиссии сначала проводит индивидуальную оценку компетенций кандидата.  

Для этого ему\ей необходимо изучить все записи и проанализировать какие примеры, слова, факты 
относятся к каким индикаторам компетенции. Этот анализ называется классификацией компетенций. 

Затем, необходимо собрать все факты, относящиеся к одной компетенции и оценить ответы кандидата с 
точки зрения позитивных или негативных индикаторов из МОДЕЛИ компетенций государственных 
служащих.  

Техника наблюдения, записи, классификации и оценки компетенций в ходе интервью: 

 

ВАЖНО: при оценке кандидатов необходимо иметь более одного, желательно 2-3 примера по каждой 
компетенции. Необходимо взвесить все плюсы и минусы, позитивные и негативные оценки, 
проанализировать противоречивые факты.  

Аналогия с весами 

Пример с весами Интерпретация Оценка в баллах 
 
 
 

Большинство индикаторов отрицательные. Очевидные слабые 
стороны 1 

 
 
 

Много слабых сторон, отрицательных индикаторов больше чем 
положительных 2 

 
 
 

Достаточный уровень проявления компетенции. Допустимо 
наличие некоторых негативных индикаторов в отдельных 
областях 

3 

 
 
 

Много положительных индикаторов, проявляются отдельные 
негативные  4 

 
 
 

Очевидные сильные стороны, большинство индикаторов 
положительные.  5 

 

В случае, если кандидат не представил примеры, необходимо использовать оценку «Нет информации» 

 при оценке кандидатов необ одимо имет  более одного  желател но  примера по 
каждо  компетенции  еоб одимо в весит  все плюс  и минус  по итивн е и негативн е 
оценки  проанали ироват  противоречив е акт  

Аналогия с весами

П М  
 М П  

 

ол инство индикаторов отрицател н е  чевидн е слаб е 
сторон

Много слаб  сторон  отрицател н  индикаторов бол е 
чем положител н

остаточн  уровен  проявления компетенции  опустимо 
наличие некотор  негативн  индикаторов в отдел н  
областя

3

Много положител н  индикаторов  проявляются отдел н е 
негативн е 4

чевидн е сил н е сторон  бол инство индикаторов 
положител н е  5
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 случае  если кандидат не представил пример  необ одимо испол оват  оценку « ет 
ин ормации»

Могут во никнут  определенн е проблем  при оценке кандидатов  котор е необ одимо 
нивелироват  тенденции переносит  оро ие оценки по одно  компетенции на другие  
испол оват  средние оценки  сме иват  компетенции

Пример анализа записей интервью по компетенциям

андидат  
нтерв юер  
олжност  пециалист по кадровому делопрои водству

Запись фрагмента интервью по компетенциям

 приведите  пожалу ста  пример  когда ам на работе при лос  срочно ре ат  проблему                 
с которо  ран е не сталкивалис

 ов  проблем б вает мало  все проблем  об чно одинаков е

 асскажите о последне  проблеме  с которо  столкнулис  на свое  работе

 а про ло  неделе  мне при лос  работат  а двои  так как второ  специалист б л в отпуске  
то б ла пятница  после обеда я под е ала на работу по же и а пробок  меня искали  так 

как поступило срочное адание отправит  в понедел ник в командировку нового сотрудника  
котор  е е не б л полност ю о ормлен  Прика  о его приеме на работу е е не б л подписан  
 бу галтерия должна б ла в платит  ему командировочн е до вечера  чтоб  сотрудник успел 

купит  билет и в понедел ник в  утра в е ат  в друго  город   сначала пообе ала б стро 
все подготовит  но у меня б ло много друго  работ  Потом мне при лос  очен  трудно  я 
не успевала  и я отка алас  готовит  прика  о командировании  так как сотрудник е е не б л 
о ициал но принят на работу  Перв  руководител  не успел подписат  прика  так как б л в 
командировке  Мне ска али  что все вопрос  согласован  с в с им руководством  и прика  о 
приеме на работу будут подписан

Меня очен  просили коллеги с другого департамента во ти в и  ситуацию  о ормит  все 
документ  передат  и  в бу галтерию  инансов  директор потребовал подготовит  срочно 
прика  о командировании  о мне при лос  со всеми поспорит   конце концов  когда на меня 
стали давит  я расплакалас  

 считаю  я поступила правил но  так как надо соблюдат  ормал н е правила работ  

Хотя сотрудник может и поступил правильно, но анализ выявил отдельные негативные 
индикаторы по следующим компетенциям: 

П  МП   

асскажите о последне  
проблеме  с которо  столкнулис  
на свое  работе

в аимоде ствие и сотрудничество

оперативност

стрессоусто чивост
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Пример бланка индивидуальной оценки кандидата членом комиссии

П ММ  

опрос омпетенция 

омпетенция 

омпетенция 

опрос омпетенция 

омпетенция

омпетенция

Согласование оценок членами комиссии

После проведения индивидуал но  класси икации и в ставления оценки кажд м членом 
комиссии  необ одимо провести обсуждение и согласование итогово  оценки кандидата  ажная 
рол  в обсуждении принадлежит веду ему  котор  при ван соблюдат  об ективност  процесса 
и учет все  мнени  

Пример бланка итоговой оценки панельного интервью

РВ В  
В  К

Вопрос Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

Вопрос Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

Компетен ия а
ет

а
ет

а
ет

а
ет а ет

При принятии ре ения о соответствии кандидата вакантно  должности следует учит ват  
согласованн е всеми членами комиссии итогов е оценки кандидатов  

еоб одимо со ранят  бланки оценки кандидатов и получит  гарантии  что все участники 
интерв ю и член  комиссии уважител но относятся к кон иденциал ности  предоставленно  
кандидатом ин ормации  
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ценка « а» присваивается при условии соответствия двум трет им и в е от количества 
индикаторов по компетенции

ценка « ет» присваивается при условии соответствия менее чем две трети от количества 
индикаторов по компетенции

Логистика проведения панельного интервью

Панел ное интерв ю является трудоемким и нерго атратн м методом оценки кандидатов на 
государственную службу   то же время  именно тот оп т  приобретаем  кандидатом  ормирует  
как бренд работодателя государственн  органов и имидж института государственно  служб  
так и служит первоначал н м лементом мотивации буду его государственного служа его  
По тому следует уделит  особое внимание логистике проведения панел ного интерв ю

ременн е ресурс

§ Панел ное интерв ю длится от  до  часов

§ Между собеседованиями включаются перер в  не менее  минут  минут для 
подведения комиссие  итогов и  минут для подготовки к следую ему интерв ю

§  течение дня проводится не более  интерв ю сесси

§  течение недели проводится не более  интерв ю сесси  при том они проводятся 
чере  ден

словия для членов комиссии

§ аблаговременное о накомление с про илями кандидатов и описаниями конкурсн  
должносте

§ аличие необ одим  канцелярски  принадлежносте  и бланков для аполнения 

§ Проведенн  инструктаж по регламенту собеседования и те нологии исследования 
компетенци

§ облюдение режима рабочего дня  отд а  перер вов

Подготовка к панельному собеседованию

Панел ное интерв ю является более сложн м орматом исследования компетенци  кандидатов 
в силу следую и  акторов

§ ескол ко интерв юеров  де ствия котор  должн  б т  скоординирован  и 
структурирован

§ а н  оп т и уровен  мастерства членов панел но  комиссии в проведении 
структурированн  собеседовани

§ ополнител н  уровен  стресса для кандидатов и необ одимост  со дания 
дополнител н  услови  для ком ортного проведения интерв ю

§ ровен  трудоемкости проведения панел ного интерв ю и во никаю ая усталост  
членов комиссии  потеря окуса в момент интерв юирования 



Методические рекомендации «По проведению собеседования с кандидатами на государственную службу»

 свя и с перечисленн ми в овами рекомендуется учит ват  следую ие практики

§ ключат  в панел ную комиссию обученн  и оп тн  интерв юеров

§ Проводит  регулярн  инструктаж перед апуском сессии относител но ормата 
интерв ю и требуем  бланков 

§ Предоставлят  необ одим е бланки для исследования и оценки компетенци  
аблаговременно  обеспечивая необ одимое обучение по и  правил ному аполнению

§ ключат  в состав комиссии  ксперта  в полняю его координирую ую и 
консул тативную рол

§ тводит  процессу интерв юирования не менее  минут для т ател ного и учения 
оп та и оценки компетенци

§ тводит  не менее  минут на обсуждение итогов каждого собеседования и аполнения 
необ одим  бланков

§ Проведение не более  панел н  интерв ю в ден  и не более  интерв ю в неделю  
екомендуется проводит  панел н е сессии чере  ден  обеспечивая во можност  

предварител ного и учения документов кандидатов и пов ения работоспособности 
комиссии

Использование опросника по оценке личных качеств  

спол ование личностного опросника по оценке личн  качеств со дает дополнител ную 
во можност  для проведения более качественного собеседования

тоги тестирования личн  качеств служат осново  для ормирования ода собеседования  
которое строится по следую ему алгоритму

§ а основе анали а должности и критериев успе а в роли компетенци  определятся 
перечен  наиболее важн  компетенци  для исследования в оде интерв ю с кандидатом

§ нтерв юер  адают поведенческие вопрос  и собирают данн е об оп те кандидата и 
сопоставляют и  с ответами и  аключения по оценке личн  качеств  проведенного на 
пред ду ем тапе отбора    

§ сли оценка интерв юеров относител но ответов кандидата совпадает с оценко  в 
аключении по оценке личн  качеств  кандидат подтверждает сво  уровен  владения 

компетенцие

§ сли оценка интерв юеров относител но ответов кандидата в е либо ниже оценки  
приведенно  в аключении по оценке личн  качеств  комиссия адает уточняю ие 
вопрос  способствую ие получению более точно  оценки  При том  оценка на интерв ю 
считается более надежно  чем полученная по итогам тестирования

 П М  любо  опросник по оценке личн  качеств личностн  компетенци  
является гипотетическо  оценко  про ессионал н  сво ств  арактеристик кандидатов 
относител но принято  в органи ации модели компетенци  требую е  валиди ации в рамка  
интерв ю и является дополнител но  ал тернативо  для принятия более ективн  ре ени  
о соответствии кандидатов требованиям должности       
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Словарь компетенций

М     МП  
 М    
П  « »  « » П  

Блоки 
компетенций

Требуемые 
компетенции для 
государственных 

служащих

Описание компетенций

БА
ЗО

ВЫ
Е

Добропорядочность облюдение тически  норм и стандартов

Ориентация на 
потребителя услуг и 
его информирование

Постоянн  мониторинг удовлетворенности качеством 
услуг  оперативное ре ение во никаю и  вопросов  
принимая установленн е аконодател ством мер  мение 
доступно и понятно доводит  ин ормацию до получателя 
услуг

Ответственность

епрер вная ориентация госслужа и  на личную 
ответственност  а в полнение свои  обя анносте  
в четком соответствии с принципами про рачности и 
подотчетности

Инициативность

пособност  в рабат ват  и предлагат  идеи и внедрят  
инновационн е под од  и ре ения  направленн е 
на пов ение ективности деятел ности  а также 
в полнят  дополнител ную работу помимо свои  основн  
обя анносте

Стрессоустойчивость
мение остават ся споко н м и со ранят  самообладание  

обеспечивая надлежа ее качество работ  в условия  
ограниченного времени и моционал ного давления

Д
И

Ф
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

РУ
Ю

Щ
И

Е

Системное 
управление

ективное управление процессами и ресурсами 
материал н е  инансов е  человеческие и пр  а 
также принятие ре ени  способствую и  достижению 
стратегически  целе  госоргана с наимен ими атратами 
и в короткие сроки

Управление 
изменениями

Проявление структурированного под ода в подготовке  
сопровождении  обучении и поддержке сотрудников 
при осу ествлении процесса модерни ации госоргана  

пособност  влият  на органи ационн е процесс  
систем  и ункционал н е обя анности каждого 
сотрудника для ективного внедрения и менени

Стратегическое 
мышление

пособност  видет  об ую картину  планироват  и 
прогно ироват  ра витие госоргана  учит вая имею иеся 
ресурс  и во можн е риски  пособност  принятия 
долгосрочн  ре ени  по воляю и  обеспечит  
усто чивое ра витие  

Лидерство

мение во де ствоват  и ока ват  влияние на 
сотрудников и или структурн е подра деления  получив 
поддержку  для ективного достижения целе  
госоргана  Проявление моционал ного интеллекта и 
наставничества в ра витии подчиненн
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Сотрудничество и 
взаимодействие

мение в страиват  в аимоотно ения с коллегами  
другими госорганами  органи ациями для достижения 
стратегически  целе  госоргана  Построение 
благоприятн  и продуктивн  отно ени  чере  
в аимоде ствие с коллегами  подра делениями и 
органи ациями в понятно  орме и на про ессионал ном 
уровне  привлекая и  к ра работке един  под одов  
реали ации планов и достижению об и  ре ул татов

Управление
Деятельностью

пособност  планироват  и системати ироват  работу 
для ективного в полнения с цел ю достижения 
поставленн  целе

Принятие решений
пособност  всесторонне оценит  ситуацию ин ормацию  

с последую им своевременн м принятием оптимал ного 
ре ения

Оперативность пособност  в полнят  работу своевременно и 
качественно в условия  ограниченного времени

Саморазвитие епрер вное приобретение и применение нов  нани  
умени  и нав ков для улуч ения работ

а деление административн  государственн  должносте  по уровням проявления компетенци  
и уровням должносте

Уровень 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Классификация административных государственных 
должностей по уровням

УРОВЕНЬ 
ДОЛЖНОСТИ

Уровень «А» правляет органи ацие  ведомством  госорганом

Уровень «B» правляет руководителями структурн  подра делени

Уровень «C» правляет служа ими

Уровень «D» правляет собо
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М   П     
МП   М    
П  « »  « » П  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Системное управление
Управление измениями
Стратегическое мышление
Лидерство

Принятие решений
Управление деятельностью
Сотрудничество и взаимодействие
Оперативность
Саморазвитие
Добропорядочность 
Ориентация на потребителя услуг и его 
информирование
Ответственность 
Инициативность
Стрессоустойчивость

Матрица индивидуальных профилей компетенций для должностей разного уровня

Уровни должностей административных государственных служащих РК

Компетенции

Ба
зо

вы
е 

    
    

    
    

  Д
иф

ф
ер

ен
ци

ру
ю

щ
ие

Уровень  "С" Уровень  "В" Уровень  "А"   Уровень  "D"

    
М     МП

 П  
М  

М  
МП

тветственн  секретар  ункционал н  блок 

уководител  аппарата  ункционал н  блок 

•	 истемное управление 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	  а ов  
компетенци

уководител  аппарата акимат  областе  
ункционал н  блок 

•	 истемное управление 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	  а ов  
компетенци
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Председател  комитета ункционал н  блок 

ким города обл нач ра она области ункционал н  
блок 

•	 истемное управление 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	  а ов  
компетенци

уководител  структурного подра деления  
ункционал н  блок 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                 
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци

уководител  структурного подра деления  
ункционал н  блок 

аместител  руководителя структурного подра деления 
 ункционал н  блок 

аместител  Председателя комитета ункционал н  
блок 

уководител  структурного подра деления  
ункционал н  блок 

уководител  областного терр  органа  
ункционал н  блок 

Председател  ев комиссии  уководител  аппарата 
масли ата области ункционал н  блок 

ам  акима города обл нач   ра она области 
ункционал н  блок 

уководител  областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество               
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци

аместител  руководителя структурного подра деления 
 ункционал н  блок 

уководител  структурного подра деления  
ункционал н  блок 

аместител  руководителя структурного подра деления 
 ункционал н  блок 

уководител  структурного подра деления  
ункционал н  блок 

•	 правление 
и менениями

•	 тратегическое 
м ление

•	 идерство

•	 Принятие ре ени
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аместител  руководителя областного терр  органа  
ункционал н  блок 

ав секретариатом овета по тике в областном терр  
органе  ункционал н  блок 

лен ев комиссии  ук  аппарата рев  омиссии 
ункционал н  блок 

уководител  аппарата акима города обл нач   ра она 
области ункционал н  блок 

ким городов ра нач сел поселков с о  
ункционал н  блок 

аместител  руководителя областного исполнит  органа 
управления  ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                      
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци

аместител  руководителя структурного подра деления 
 ункционал н  блок 

уководител  управления в  ункционал н            
блок 

оветник в  ункционал н  блок 

полномоченн  по тике в  ункционал н          
блок 

аместител  руководителя структурного подра деления 
 ункционал н  блок 

уководител  ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

ав  аппаратом екретариатом  сс арода а а стана 
ункционал н  блок 

ам  руководителя аппарата масли ата области 
ункционал н  блок 

уководител  аппарата масли ата ра она 
ункционал н  блок 

уководител  отдела ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                  
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци  

8 уководител  управления в  ункционал н           
блок 

Пресс секретар  в  ункционал н  блок 

уководител  управления областного терр  органа  
ункционал н  блок 

аместител  руководителя ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

оветник в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

полномоченн  по тике в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци
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ам акима городов ра нач сел поселков с о  
ункционал н  блок 

уководител  отдела областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

аместител  руководителя ра онного исполнител ного 
органа ункционал н  блок 

7 уководител  отдела областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

оветник в аппарата  акимов масли ата ра онов  
ра онов в городе и городов областного начения 

ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

оветник в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

уководител  отдела ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

уководител  управления в  ункционал н            
блок 

уководител  отдела областного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  консул тант в  ункционал н  блок 

•	 идерство

•	 Принятие ре ени

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                
и в аимоде ствие

•	  а ов  
компетенци

6 лавн  ксперт в  ункционал н  блок 

лавн  консул тант в  ункционал н  блок 

Помо ник в  ункционал н  блок 

уководител  отдела областного терр  органа  
ункционал н  блок 

уководител  управления областного терр  органа  
ункционал н  блок 

уководител  отдела ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата ра онов  
ра онов в городе и городов областного начения 

ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци
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уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акима городов               
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

оветник в аппарата  акима городов ра нач сел
поселков с о  ункционал н  блок 

уководител  отдела областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

ав сектором ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

5 ав сектором ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

лавн  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

лавн  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акима городов                
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

Помо ник в аппарата  акимов масли ата ра онов  
ра онов в городе и городов областного начения 

ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата ра онов  
ра онов в городе и городов областного начения 

ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

Помо ник в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

уководител  отдела ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  специалист ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

уководител  отдела областного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  специалист областного терр  органа  
ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                  
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци
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лавн  ксперт в  ункционал н  блок 

лавн  консул тант в  ункционал н  блок 

4 ксперт в  ункционал н  блок 

лавн  ксперт в  ункционал н  блок 

лавн  специалист областного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  специалист ра онного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

л  инспектор в аппарата  акимов масли ата области  
реви ионная комиссия области ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акима городов                
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

уководител  отдела в аппарата  акима городов                    
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

лавн  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

лавн  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

ав сектором ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                       
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци

3 ксперт в  ункционал н  блок 

еду и  специалист областного терр  органа  
ункционал н  блок 

лавн  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

еду и  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

лавн  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

еду и  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акима городов          
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                    
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци
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лавн  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

ксперт в  ункционал н  блок 

еду и  специалист областного терр  органа  
ункционал н  блок 

еду и  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

еду и  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

пециалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

лавн  специалист в аппарата  акима городов           
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акима городов ра
нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                       
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци

еду и  специалист ра онного исполнител ного органа 
ункционал н  блок 

еду и  специалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

пециалист областного исполнител ного органа 
управления  ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акима городов            
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акима городов            
ра нач сел поселков с о  ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов масли ата 
ра онов  ра онов в городе и городов областного 
начения ункционал н  блок 

еду и  специалист в аппарата  акимов
масли ата области  реви ионная комиссия области 

ункционал н  блок 

•	 правление 
деятел ност ю

•	 отрудничество                    
и в аимоде ствие

•	 перативност

•	 амора витие

•	  а ов  
компетенци
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Вопросы для интервью по модели компетенций 
для государственных служащих

Добропорядочность

 асскажите  пожалу ста  с какими сложностями ам при одилос  сталкиват ся 
для соблюдения тики в а е  деятел ности  ак  подо ли к ра ре ению ти  
сложносте    

 асскажите  пожалу ста  какие тические стандарт  принцип   применяли в свое  
работе  ак ам при одилос  ими руководствоват ся при принятии ре ени

МП П  
МП

 П   
 П

Добропоря-
дочность

облюдение 
тически  норм 
и стандартов

Уровень 
проявления 

компетенции 
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 ормирует органи ационную 
кул туру  в которо  соблюдаются 
тические норм  и стандарт  

поведения

•	 недряет тические норм  и 
ценности

•	 Принимает ре ения  соблюдая 
норм  тики и добропорядочности

•	 вает уважение а его 
справедливост  скромност                     
и принципиал ност

•	 вляется обра цом тического 
поведения для подчиненн  
проявляя беспристрастност  
справедливост  бескор стие            
а также уважител ное отно ение  
к чести и достоинству личности

Уровень 
проявления 

компетенции 
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 беспечивает соблюдение 
работниками тически  норм и 
стандартов

•	 а вивает в коллективе чувство 
приверженности к тическим 
нормам и стандартам госслужб

•	 При нает достижения други  
во держивается от обсуждения 
личн  и про ессионал н  
качеств коллег  пороча и  и   
чест  и достоинство 

•	 являет и реагирует на 
нару ения тически  норм
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•	 вляется обра цом тического 
поведения для подчиненн  
проявляя беспристрастност  
справедливост  бескор стие            
а также уважител ное отно ение  
к чести и достоинству личности 

•	 нтегрирует тические норм  
и ценности в практику работ  
своего подра деления  нацеленн е 
на про рачност  об ективност                
и справедливост  в работе

Уровень 
проявления 

компетенции 
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 онтролирует соблюдение 
принят  стандартов и норм  
апретов и ограничени  

•	 тавит интерес  коллектива   
в е собственн

•	 Проявляет принципиал ност                 
в работе

•	 ормирует атмос еру доверия       
и уважения в коллективе

•	 беспечивает соблюдение 
принципов про рачности и 
справедливости в де ствия  
подчиненн

•	 вляется обра цом тического 
поведения для подчиненн  
проявляя беспристрастност  
справедливост  бескор стие        
а также уважител ное отно ение  
к чести и достоинству личности 

Уровень 
проявления 

компетенции 
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 ледует установленн м тическим 
нормам и стандартам

•	 обросовестно в полняет свою 
работу

•	 едет себя честно  скромно  
справедливо и проявляет 
вежливост  и корректност                  
к другим
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Ориентация на потребителя услуг и его информирование

 асскажите  пожалу ста  и  а его оп та  как в свое  работе  применяли принцип 
«клиент всегда прав»  

 асскажите  пожалу ста  как  под одили к ра ре ению сложно  ситуации с клиентом 
внутренним либо вне ним   чем состояла сложност  акие уроки  и влекли и  
того оп та

МП П  
МП

 П   
 П

Ориентация 
на потреби-
теля услуг 

и его 
информи-
рование

тремление 
в яснит  и 

удовлетворит  
потребности 

получателя услуг  
оперативно 

ре ат  
во никаю ие 

при том 
вопрос  

принимая все 
во можн е и 
допустим е 

мер  

мение доступно 
и понятно 
доводит  

ин ормацию до 
получателя услуг  

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 о дает подра делениям ведомства 
госоргана  условия для ока ания 
качественн  услуг  

•	 а стратегическом уровне 
принимает мер  в том числе                                     
по усовер енствованию качества 
ока ания услуг 

•	 ективно координирует и 
контролирует работу ведомства 
госоргана  по ока анию качественн  
услуг

•	 ргани ует работу по обеспечению 
ин ормированности получателе  услуг

•	 недряет принцип  откр тости и 
доступности услуг

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 адает направление по 
усовер енствованию качества услуг  
ис одя и  стратегически  целе                          
и приоритетов 

•	 нает ективн е инструмент  
ока ания услуг 

•	 беспечивает доступност  
ока ваем  услуг 

•	 Проводит мониторинг 
удовлетворенности потребителе  
и в рабат вает мер  по 
совер енствованию ока ания услуг

•	 Постоянно ра ясняет коллективу 
необ одимост  ин ормирования 
потребителе  об ока ваем  услуга

•	 страивает ективную систему 
ин ормирования потребителе  об 
ока ваем  услуга
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Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 ргани ует работу по ока анию 
качественн  услуг и ре ает  
во никаю ие вопрос

•	 о да т условия для определения 
уровня удовлетворенности с цел ю 
обеспечения обратно  свя и

•	 онтролирует качество ока ания услуг  
а также демонстрирует его на личном 
примере

•	 риентирует подчиненн  доступно 
ин ормироват  получателе  услуг 

•	 оводит ин ормацию до потребителя 
уважител но и доброжелател но

•	 важает мнение потребителе  услуг

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 ка вает услуги вежливо                                     
и доброжелател но

•	 нали ирует уровен  
удовлетворенности качеством 
услуг и вносит предложения                                     
по и  совер енствованию

•	 носит предложения по улуч ению 
качества ока ания услуг

•	 спол ует ективн е способ  
ин ормирования получателе  услуг

•	 оводит ин ормацию до потребителя 
доступно в устно  и пис менно  орме

•	 меет своевременно принимат  
и передават  ин ормацию                                    
об ока ваем  услуга
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Ответственность

 пи ите  пожалу ста  ситуацию и  а его оп та  когда ам нужно б ло принят         
важное  ответственное ре ение  ак  подо ли к нему

 пи ите  пожалу ста  ситуацию и  а его оп та  когда  приняли ре ение  которое 
в последствии ока алос  неверн м  ем б ло продиктовано такое ре ение  акие 
уроки на буду ее  и влекли  ак применили полученн  оп т в следую и  рабочи  
ситуация

МП П  
МП

 П   
 П

Ответствен-
ность

епрер вная 
ориентация 

госслужа и  
на личную 

ответственност  
а в полнение 

свои  
обя анносте

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 Принимает личную ответственност  
а органи ацию деятел ности 

госоргана ведомства

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 Принимает личную ответственност  
а органи ацию деятел ности 

структурного подра деления

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 Принимает личную ответственност  
а органи ацию деятел ности 

структурного подра деления

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 Принимает ответственност  а свои 
де ствия и ре ул тат
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Инициативность

 асскажите  пожалу ста  основ ваяс  на а ем оп те  о ситуации  когда  в ступали 
с инициативо  по улуч ению или совер енствованию работ  а его направления 
деятел ности   чем состояли предлагаем е улуч ения  ем б ла в вана инициатива

 асскажите  пожалу ста  с како  последне  инициативо  по улуч ению ективности 
работ   в ступали  аки  ре ул татов удалос  достич

МП П  
МП

 П   
 П

Инициатив-
ность

пособност  
в рабат ват  

предлагат  
идеи и внедрят  
инновационн е 

под од  и 
ре ения  

направленн е 
на пов ение 

ективности 
деятел ности  а 
также в полнят  
дополнител ную 
работу помимо 
свои  основн  
обя анносте

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 нали ирует и внедряет 
инновационн е под од  и ре ения  
направленн е на пов ение 

ективности деятел ности

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 ассматривает и ра рабат вает 
предложения по внедрению 
инновационн  под одов и ре ени  
направленн  на пов ение 

ективности деятел ности

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 нали ирует и вносит предложения 
по внедрению инновационн  
под одов и ре ени  направленн  
на пов ение ективности 
деятел ности

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 рабат вает предложения 
и в полняет дополнител ную 
работу помимо свои  основн  
обя анносте
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Стрессоустойчивость

 пи ите  пожалу ста  ситуацию и  а его оп та  как  подо ли к ра ре ению 
стрессово  ситуации на работе  

 пи ите  пожалу ста  ситуацию и  а его оп та  когда  столкнулис  с критическо  
оценко  а е  работ  

 Приведите  пожалу ста  пример ситуации и  а его оп та  когда  столкнулис  с 
кон ликтом на работе  акие де ствия предприняли  ак ра ре илас  ситуация

МП П  
МП

 П   
 П

Стрессо-
устойчи-

вость

мение 
остават ся 
споко н м 
и со ранят  

самообладание 
даже в трудн  и 
непредвиденн  

ситуация  
обеспечивая 
надлежа ее 

качество работ  
даже в условия  
ограниченного 

времени и 
моционал ного 

давления

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 ормирует в коллективе 
уважител н е в аимоотно ения 
не ависимо от услови  работ

•	 держанно реагирует на критику               
и в случае ее обоснованности 
принимает мер  по устранению 
недостатков 

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 держанно реагирует на критику           
и в случае ее обоснованности 
принимает мер  по устранению 
недостатков 

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 держанно реагирует на критику           
и в случае ее обоснованности 
принимает мер  по устранению 
недостатков

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 держанно реагирует на критику            
и в случае ее обоснованности 
принимает мер  по устранению 
недостатков
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Системное управление

 Приведите пример ситуации  которая потребовала от ас сер е ного анали а и системного 
под ода  
 акие актор  ситуации  учит вали
 ли ли актор  котор е  не учли
 ем ра ре илас  ситуация
 акое ре ение  приняли

 Приведите пример  когда ам удалос  просчитат  последствия принятого ре ения  

 пи ите конкретн  проект  где  распределили ресурс  инансов е  материал н е  
человеческие  между подра делениями органи ации

МП П  
МП

 П   
 П

Системное 
управление

ективное 
управление 
процессами 
и ресурсами 

материал н е  
инансов е  

человеческие 
и пр  а также 

принятие 
ре ени  

способствую и  
достижению  

стратегически  
целе  госоргана 
с наимен ими 

атратами и в 
короткие сроки

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

§	 пределяет направление и последую ее 
ра витие ективно  систем  
управления госорганом 

§	 беспечивает достижение стратегически  
целе  госоргана с минимал н ми 
атратами и в короткие сроки

§	 тавит цели последовател но и системно 
для обеспечения ункционирования 
госоргана в в полнении поставленн  
адач

§	еали ует стратегию ра вития 
таким обра ом  чтоб  кажд  аг  
направленн  на внутреннее ра витие 
госоргана и его систем  управления  
приносил ект  положител но 
влияю и  на вне нее ра витие 
госоргана

§	 страивает про рачную и ективную 
систему управления госорганом

§	недряет системн е метод  управления 
и дополнител н е стимул  для 
руководителе  и сотрудников  снижая 
риски и пов ая качество деятел ности 
госоргана

§	 беспечивает рационал ное 
испол ование ресурсов госоргана 
чере  построение и ра витие целостно  
интегрированно  систем  управления
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Управление изменениями

 асскажите о ситуации  когда ам при лос  поставит  под сомнение саму органи ацию 
работ
  Почему  адалис  тим вопросом
  то именно  предложили  
  то  сделали для претворения свои  предложени
   како  степени а и идеи б ли реали ован

 Приведите пример ситуации  когда  и менили под од  к ре ению адачи в а е  
органи ации  ли ли такие случаи  

 Приведите пример ситуации  когда ам удалос  убедит  в целесообра ности и менени  
а и  коллег и подчиненн

МП П  
МП

 П   
 П

Управление 
измене-
ниями

Проявление 
структурированного 

под ода в 
подготовке  

сопровождении  
обучении и 
поддержке 

сотрудников при 
осу ествлении 

процесса 
модерни ации 

госоргана  
пособност  влият  

на органи ационн е 
процесс  систем  
и ункционал н е 

обя анности каждого 
сотрудника для 

ективного 
внедрения 
и менени

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

§	 нициирует и менения в работе 
госоргана  котор е нацелен  
на усовер енствование его 
деятел ности

§	 беспечивает госорган 
во можност ю ективно 
работат  в условия  
неопределенности

§	о дает органи ационн е 
предпос лки для проявления 
гибкости и способности б стро 
адаптироват  деятел ност  
к нов м условиям и 
обстоятел ствам

§	ерет на себя ответственност             
а проводим е и менения

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

§	Поддерживает и менения в 
работе подра деления  котор е 
нацелен  на усовер енствование 
его деятел ности

§	 беспечивает подра деление 
во можност ю ективно 
де ствоват  в условия  
неопределенности

§	о дает органи ационн е 
предпос лки для проявления 
гибкости и способности б стро 
адаптироват  деятел ност  
подра деления к нов м условиям 
и обстоятел ствам

§	ерет на себя ответственност            
а проводим е и менения
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Стратегическое мышление

 асскажите о недавнем случае  когда ам необ одимо б ло в глянут  на работу более 
ироко
 Почему во никла такая необ одимост
 акие адачи  ре али
 акие де ствия  осу ествили
 акие ре ул тат   получили
 то б   се час сделали по другому

 акие крупн е адачи ам при лос  ре ат  а последние полгода  а примере одно  
расскажите  как в  учит вали атрат  в год  какие риски во никали  

 Приведите пример  когда  предвидели и менения ситуации на вне нем р нке  ли 
ли такие пример

МП П  
МП

 П   
 П

Страте-
гическое 

мышление

пособност  
видет  об ую 

картину  
планироват  

прогно ироват  
ра витие 
госоргана  
учит вая 

имею иеся 
ресурс  и 
во можн е 

риски  
пособност  
принятия 

долгосрочн  
ре ени  

по воляю и  
обеспечит  
усто чивое 
ра витие  

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

•	 ормирует стратегические цели  
определяет адачи  отвечаю ие 
миссии и видению госоргана  а также 
во в аимосвя и со стратегическими 
документами стран

•	 а одится в курсе ключев  тенденци  
органов государственно  власти в 
мире  котор е могут повлият  на 
регионал ную и местную обстановку

•	 ормирует перспектив  долгосрочн  
ре ени  и предусматривает во можн е 
риски и последствия

•	 оотносит глобал н е и регионал н е 
потребности с интересами госоргана

•	 Постоянно актуали ирует регионал н е 
и местн е инициатив  в соответствии 
с глобал н ми стратегическими целями 
госоргана

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 идит «об ую картину» ожидаемого 
ре ул тата

•	 а рабат вает пути реали ации 
стратегическо  цели госоргана  
обеспечиваю ие постоянное 
улуч ение качества ока ваем  услуг

•	 тслеживает соответствие 
регионал н  и местн  целе  с 
целями подра деления

•	 стро реагирует на меняю иеся 
потребности об ества

•	 ранс ормирует цели госоргана 
в конкретн е цели для своего 
подра деления
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Лидерство

 Приведите пример  когда  мотивировали подчиненн  или коллег на достижение 
сложно  амбицио но  адачи
 ак в  то делали
 ак реагировали окружаю ие
 акие ре ул тат   получили

 акие достижения б ли у а и  подчиненн  а последние полгода  Приведите 
конкретн  пример

 спомните ситуацию  когда  и менили сво  стил  руководства

МП П  
МП

 П   
 П

Лидерство

мение 
во де ствоват  и 

ока ват  влияние 
на сотрудников и
или структурн е 
подра деления  

получив 
поддержку  для 

ективного 
достижения 

целе  госоргана  
Проявление 

моционал ного 
интелекта и 

наставничества 
в ра витии 

подчиненн

Уровень 
проявления 

компетенции
«А»

(13-15 уровни 
должностей)

§	Побуждает у сотрудников госоргана 
нту иа м и приверженност  

ценностям и миссии 
государственно  служб

§	Поддерживает и поо ряет други  
на достижение индивидуал н               
и совместн  целе

§	Проявляет силу убеждения для 
раскр тия потенциала сотрудников 
госоргана

§	а вивает чувство гордости 
и патриоти ма на госслужбе  

ормируя репутацию госслужб                         
в целом

§	обственно  деятел ност ю 
является примером для подражания 

§	Поо ряет и награждает а отличн е 
ре ул тат  в работе

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

§	 ичн м примером мотивирует 
коллектив для достижения цели 
органи ации

§	Поо ряет и при нает аслуги    
други  и и  вклад в об ее дело

§	меет убеждат  и вовлекат  
други  в реали ацию программ  
деятел ности органи ации

§	 емонстрирует доверие к другим в 
достижении ими поставленно  цели

§	 емонстрирует положител ное 
отно ение и постоянн  нту иа м 
в работе
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Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

§	правляет  пока вая собственн м 
примером   ективност  
в полнения адани

§	Побуждает други  проявлят  
инициативу

§	Мотивирует деятел ност  
сотрудников в достижении 
поставленно  цели

§	 елегирует адания и точно 
о вучивает ожидаем е ре ул тат

§	 су ествляет мониторинг     
испол уя метод  совместно  
работ  и поддержки

Сотрудничество и взаимодействие

 Приведите пример  когда ам при лос  в аимоде ствоват  с бол им количеством 
не наком  люде сотрудников и ре ит  совместную адачу
 то  делали
  кем ам удалос  установит  благоприятн е и продуктивн е отно ения
 ако  ре ул тат в  достигли

 Приведите пример  когда  б ли участником кон ликтно  ситуации

 Приведите пример  когда ам удалос  убедит  кого то в правил ности свое  точки 
рения

 асскажите  пожалу ста  о а ем оп те построения в аимоотно ени  на рабочем 
месте  акие под од  к налаживанию в аимоде ствия  применили

 Приведите  пожалу ста  пример того  с какими сложностями во в аимоде ствии с 
коллегами  сталкивалис  и как под одили к и  ра ре ению   
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МП П  
МП

 П   
 П

Сотрудни-
чество и 
взаимо-
действие

Построение 
ективн  отно е
ни  с коллегами  
подра делениями 
и другими госор

ганами в понятно  
орме и на про
ессионал ном 

уровне  привлекая 
и  к ра работке 

един  под одов  
реали ации планов 
и достижению об

и  ре ул татов

Уровень 
проявления 

компетенции 
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 риентирует други  на 
в страивание ективного 
в аимоде ствия с госорганами 
и органи ациями в предела                         
его компетенции 

•	 спол ует потенциал каждого 
сотрудника для достижения 
поставленн  адач

•	 овместно с другими 
подра делениями реали ует                           
и достигает план  госоргана

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

§	 станавливает доверител н е 
отно ения в коллективе

§	 носит предложения по 
органи ации ективно  
работ  подра деления                                    
с аинтересованн ми сторонами                    
и об еством 

§	 елится оп том и наниями 
с коллегами для совместного 
в полнения работ

§	 являет вклад каждого                          
в достижение ре ул татов 

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 носит вклад в работу коллектива 
и при необ одимости обра ается 
а ра яснениями к более оп тн м 

коллегам 

•	 а вивает в аимоде ствие                           
с коллегами и представителями 
госорганов и органи аци

•	 бменивается мнениями  
делится ин ормацие  и с учетом 
обсуждения в полняет адачи

•	 егко на одит об и  я к                                  
с другими

•	 ткр т к мнениям и идеям други  
люде
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Управление деятельностью

 асскажите  пример  когда ам при лос  справит ся с бол им об емом работ  в 
коротки  срок
  чего  начали
 то  делали
 ако  ре ул тат  получили
 то ме ало ам в полнит  всю работу
 то  сегодня сделали б  по другому

 Приведите пример  когда ам не удалос  в полнит  работу к на наченному сроку

 пи ите ситуацию  когда  реали овали бол о  план де стви  и внедрили 
мероприятия того плана

 Приведите  пожалу ста  пример ситуации и  а его оп та  с какими сложностями  
сталкивалис  при планировании свое  работ  акие под од  испол овали  

 асскажите  пожалу ста  о ситуации и  а его оп та  когда  участвовали в проекте  
ак  подо ли к его ективно  реали ации

МП П  
МП

 П   
 П

Управление 
деятельно-

стью

пособност  
планироват  и 

системати ироват  
работу для 

ективного 
в полнения с 

цел ю достижения 
поставленн  

целе

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 тавит конкретн е адачи и 
дает поручения в соответствии                       
со стратегическими целями

•	 о дает условия и ориентирует 
коллектив на качественное и 
своевременное в полнение 
подра делением поставленн  адач 

•	 ективно органи ует работу 
подра деления  расставляя 
приоритет

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 обирает  анали ирует и вносит 
руководству ин ормацию  
необ одимую для планирования 
и обеспечения деятел ности 
подра деления

•	 Планирует и органи ует работу 
вверенного коллектива  соде ствует 
в достижении ими апланированн  
ре ул татов

•	 онтролирует деятел ност  
работников по в полнению 
поставленн  адач 

•	 беспечивает ре ул тативност  и 
качество работ  подра деления
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Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 асставляет адания по 
приоритетности в порядке важности 

•	 отовит и вносит руководству 
качественн е документ

•	 пределяет и испол ует  
необ одим е ресурс  для 
качественного в полнения работ

•	 Планирует сво  рабочи  ден

Принятие решений

 Приведите пример  и  а его оп та  когда ам нужно б ло принят  важно ре ение  
ак  подо ли к его принятию  то  делали  

 Приведите  пример  и  а его оп та  когда  участвовали в принятии ре ения   чем 
состояла а а рол  то  предприняли  

 асскажите  пожалу ста  и  а его про лого оп та  как  определяли  какое ре ение 
следует принят    

МП П  
МП

 П   
 П

Принятие 
решений

пособност  
всесторонне 

оценит  ситуацию 
ин ормацию  

с последую им 
своевременн м 

принятием 
оптимал ного 

ре ения

Уровень 
проявления 

компетенции
«В»

(10-12 уровни 
должностей)

•	 меет правил но распределят  
обя анности

•	 н ормирует о во можн  риска            
при принятии ре ени

•	 Предлагает ал тернативн е вариант  
при принятии ре ени

•	 Принимает последовател н е и 
ективн е ре ения

•	 Принимает ре ения  основанн е на 
собственном оп те  други  сведения  
имею и  для того начение

Уровень 
проявления 

компетенции
«С»

(7-9 уровни 
должностей)

•	 Правил но распределяет поручения 
при органи ации деятел ности 
подра деления

•	 ргани ует сбор ин ормации  
необ одимо  для принятия ре ения

•	 бсуждает с коллективом под од            
при принятии ре ени

•	 нали ирует и прогно ирует 
во можн е риски с учетом данн                
и  ра личн  источников 

•	 Принимает в предела  компетенции 
ре ения  с уч том во можн  рисков 
и последстви
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Оперативность

 Приведите  пожалу ста  пример ситуации и  а его оп та  когда ам необ одимо б ло 
сделат  адание в сжат е сроки  ак  подо ли к ре ению то  адачи  ем а  
под од тогда отличался от испол уемого об чно   

 Приведите  пожалу ста  пример ситуации и  а его оп та  когда требовалос  ре ит  
вопрос  с котор м  до того не сталкивалис  ак  подо ли к его ре ению

МП П  
МП

 П   
 П

Оператив-
ность

пособност  
в полнят  

работу 
своевременно 
и качественно 

в условия  
ограниченного 

времени

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

§	 полняет адания своевременно 

§	Пока вает приверженност  качеству      
и аккуратности в работе 

§	Проявляет старател ност  в в полнении 
во ложенн  обя анносте  

§	облюдает обе ания и сроки 

§	деляет внимание деталям

Саморазвитие

 асскажите  пожалу ста  о а ем последнем оп те обучения  чему  научилис  и как 
применили на практике полученн е нания и нав ки  то нового  у нали

 Приведите  пожалу ста  пример ситуации и  а его оп та  как  под одили к 
пов ению собственного про ессионали ма  ем то б ло продиктовано  ак  
оценивали ективност   

МП П  
МП

 П   
 П

Саморазви-
тие

епрер вное 
приобретение 
и применение 
нов  нани  

умени  и 
нав ков для 
улуч ения 

работ  

Уровень 
проявления 

компетенции
«D»

(1-6 уровни 
должностей)

•	 Проявляет интерес к нов м наниям и 
те нологиям

•	 тремится к самора витию  и ет 
новую ин ормацию и способ  ее 
применения

•	 Применяет на практике нов е 
нав ки  по воляю ие пов сит  его 

ективност
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Сложности и вызовы в проведении собеседования

ложности и 
вызовы в 
роведении 

интерв
ффект контраста

ффект ореола  рогов

ффект снис одител ности
 строгости

По ож на ен

тереоти ы

ффект очереди

Ранние выводы

Эффект контраста  когда кандидат  сравниваются между собо  ля того  чтоб  и бежат  
такого искажения  необ одимо делат  сравнение с М  компетенци  то ест  относител но 
критериев успе ности на вакантно  должности  

Эффект ореола/рогов  когда при одит кандидат с оп том работ  в органи ации с «громким 
именем»  может прои о ти искажение  что тот кандидат уникален тол ко по причине того  что 
он работал в данно  компании либо наоборот  когда кандидат иденти ицируется с органи ацие  
которую воспринимают как «пло ую»  то и восприятие кандидата аранее искажается не в пол у 
кандидата

Эффект снисходительности/строгости  когда бол инство кандидатов получают в сокие 
оценки или наоборот оцениваются строго  и получают соответственно ни кую оценку компетенци  

Похож на меня  когда кандидат имеет об ие качества с интерв юером  то может искажат  
восприятие кандидата и прои водит  ложное «по итивное» отно ение к такому кандидату

Стереотипы  ависимост  от первого впечатления о человеке  например  что тот кандидат  
интраверт  После принятия такого искажения  вся последую ая ин ормация обрабат вается  
чтоб  подтвердит  ту гипоте у  

Эффект очереди  когда апоминаются перв  и последни  кандидат

Ранние выводы  исследования говорят  что время между в одом в комнату кандидата и 
принятия ре ения интерв юером о нем составляет чет ре минут  последствии  получаемая 
от кандидата ин ормация воспринимается чере  при му с ормированного раннего восприятия

о и бежание в еописанн  искажени  необ одимо построит  процесс сбора ин ормации о 
конкретном оп те кандидата чере  исследование его рабочи  поведени  в про лом до момента 
интерв ю  а не свои  представлени  о кандидате  



Методические рекомендации «По проведению собеседования с кандидатами на государственную службу»50

Обратная связь кандидатам по итогам собеседования
екомендуется сооб ат  всем кандидатам  приняв им участие в собеседовании  ре ул тат  

про ождения спустя непродолжител ное время после собеседования   ависимости от 
обеспеченности ресурсами  необ одимо определит ся по об ему сооб аемо  ин ормации от 
мен его к бол ему  

§ актологическая ин ормация  про ел не про ел интерв ю

§  случае не про ождения тапа собеседования  предоставит  обоснование по 
компетенциям  например  не предоставлен пример как свидетел ство о наличии 
компетенции или индикатора и  про лого оп та кандидата

§ о можно  кандидат потенциал но интересен на другие во можн е вакантн е по иции 
и с ним свяжутся в буду ем
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Мазмұны 

іріс е   

Мемлекеттік қызметшіні  құзыреттері дегеніміз не   

ұзыреттерге негізделген сұхбат дегеніміз не   

кезе  ұхбат жүргізуге дайындық   

кезе  ұхбат жүргізу   

кезе  міткерлерді ба алау   

еке қас еттерді ба алау бойынша сауалнаманы қолдану   

ұзыреттер с здігі   

Мемлекеттік қызметшілерге арнал ан құзыреттер үлгісі бойынша 
сұхбатқа арнал ан сұрақтар   

ұхбат жүргізудегі тегеуріндер мен қ ындықтар   

ұхбат қорытындысы бойынша үміткерлерге кері байланыс   
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іріс е 

ұхбат қызметкерді  ұйымда ы мірлік клыны  негізгі б лігі болы  табылады  үгінгі әлемні  
шынайы болмысында кадрларды іріктеу ерекше ма ыз а е  йткені бұл ұйымда ы адамдар мен 
ұжымдарды  са асын алдын ала анықтайды

ұхбат зара ба алау үдерісі болы  табылады  мемлекеттік орган жұмыс беруші ретінде үміткерді 
іріктеуді  конкурстық рәсімдері кезінде ба алайды  сондай ақ үміткер де мемлекеттік органда 
жұмыс істеу келешегін ба алайды

ұхбат әр үміткермен жеке  сұхбат алушы   үміткер  сондай ақ анел дік сұхбат орматында 
бірнеше сұхбат алушы немесе бірнеше мүшеден тұратын ком сс  әрбір үміткерді ба алайды  
ткізілуі мүмкін

ұхбат алдын ала әзірленген ба алау кр тер йлері бойынша құрылымдал ан нысанда ткізілетін 
жа дайда ана сұхбат нәт желері дұрыс болады  осылай үміткерді  біліктілік тала тарына 
сәйкестігін дәл ба алау а болады

сы дістемелік ұсыныстар мемлекеттік қызметшіні  жұмысына қажетті негізгі құзыреттер 
бойынша ақ арат ж нау а ба ыттал ан сұхбат жүргізуді  құрылымдық әдісін қамтамасыз етеді

сыныстар үміткерді  алда ы жұмыста табысты болуына нақты болжам жасау а және мемлекеттік 
қызметке іріктеу қателеріні  тәуекелін т мендетуге мүмкіндік береді  сыныстар үміткерлерге 
бірдей сұрақтар қо  арқылы сұхбатты біры ай стандарттар бойынша жүргізуге к мектеседі  
бұл осы үдерісті  об ект тілігі мен әділдігін арттыру а және іріктеу шарттарыны  те сіздігін 
айы тауды азайту а мүмкіндік береді

дістемелік ұсыныстар азақстан ес убл касыны  « » және « » кор устарыны  әкімшілік 
мемлекеттік қызметшілеріне арнал ан      бұдан 
әрі   қамт ды  ұзыреттер бойынша сұхбат жүргізу осы  негізделуі т іс   

Персоналды таңдау мен іріктеу үдерісінің маңыздылығы

ерсоналды та дау және іріктеу адам  ресурстар
ды басқаруды  ма ызды үдерістеріні  бірі болы  
табылады  йткені ол ерсоналды  са асы мен 
кәсіб лігіне тікелей әсер етеді  алдау қателері 
мемлекеттік қызметшілерді  т імділігін ба алау  
оқыту  е бекақы т леу және ал а жылжыту 
ж ніндегі барлық келесі жұмысты жоққа шы арады 
да  бұл үдерістерді ресм  б рократ лық рәсім
дерге айналдырады   
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Таңдау және іріктеу үдерісі келесі кезеңдерден тұрады: 

 ауазымдық нұсқаулық ен біліктілік тала тарын талдау және  негізгі құзыреттерді 
анықтау

  здеу және тарту бос лауазым а конкурс жар лау

  міткерлерді  ұзын тізімін әзірлеу барлық үміткерлермен жұмыс жасау

  ріктеу түйіндеме скр н нгі  ұсыныстар ж нау  үміткерлерді тестілеу  үміткерлерді  
қысқа тізімін құру

  ұхбат жүргізу  шешім қабылдау

  ұмыс ұсыну және қызметкерді рәсімдеу

  а а қабылдан ан қызметкерді  бейімделуі

дістемелік ұсыныстар сұхбат жүргізу кезе іне арнал ан  ұхбатты  келесі түрлері бар  

М М

1 Өмірбаяндық 
сұхбат

ткен тәжір бені жартылай 
құрылымдық зерттеу зі із туралы айты ыз

2 Жағдаяттық
сұхбат

ауа тары ықт мал жауа тар 
сер  к мегімен ба аланатын  
жұмысқа байланысты алдын 
ала әзірленген г отет калық 
сұрақтар сер сы

 балалы ана әкімдікке 
тұр ын үй талабымен келді  

л  жылдан бері кезекте 
тұр  л те ашулы  із бұл 
жа дайда не істейсіз

ауа  нұсқасы

3 Құзыреттер 
бойынша сұхбат 

ақты с аттамалар 
құзыреттер  бойынша ақ арат 
алу а арнал ан сұрақтарды  
құрылымдық сер сы

ақты құзыреттер бойынша 
ақ арат алу а және бұрын 
к рсетілген мінез құлық 
стереот тері негізінде 
лауазымда ы табыстылықты 
анықтау а мүмкіндік беретін 
мінез құлықты  алды ы 
үлгілері туралы сұрақтар
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Мемлекеттік қызметшінің құзыреттері дегеніміз не

Құзырет  бір адамдарды  басқалар а қара анда жұмыс тала тарына жақсырақ сәйкес келетіндігін 
с аттайтын мінез құлық реак ларыны  ж ынты ы  ұзыреттер бойынша сұхбатты  басты 
мақсаты  жұмысты табысты орындау а қажетті де геймен салыстыр анда үміткерді  құзыреттерді 
к рсету де гейін анықтау  ұмыста табысты болу үшін үміткерді  кәсіб  біліктілігі де  сондай ақ 
жеке бас құзыреттері де болуы керек  

Мемлекеттік қызметшілерді  құзыреттік ҮЛГІСІ мемлекеттік қызметшіні  табысты жұмыс істеуіне 
негіз болы  табылатын нақты мінез құлықтық с аттамаларды анықтау а ба ыттал ан үлкен 
зерттеу негізінде әзірленді

ұзыреттер да дылар а  білімге  әлеуметтік р лге  «мен» бейнесіне  адамны  уәждеріне  жеке 
қас еттеріне негізделеді және ұзақ уақыт аралы ында қалы тасады   

 

 
 
 
Мемлекеттік қызметшінің құзыреттері дегеніміз не 
 
Құзырет - бір адамдардың басқаларға қарағанда жұмыс талаптарына жақсырақ сәйкес 
келетіндігін сипаттайтын мінез-құлық реакцияларының жиынтығы. Құзыреттер 
бойынша сұхбаттың басты мақсаты - жұмысты табысты орындауға қажетті деңгеймен 
салыстырғанда үміткердің құзыреттерді көрсету деңгейін анықтау. Жұмыста табысты 
болу үшін үміткердің кәсіби біліктілігі де, сондай-ақ жеке бас құзыреттері де болуы 
керек. 
 
Мемлекеттік қызметшілердің құзыреттік ҮЛГІСІ мемлекеттік қызметшінің табысты 
жұмыс істеуіне негіз болып табылатын нақты мінез-құлықтық сипаттамаларды 
анықтауға бағытталған үлкен зерттеу негізінде әзірленді. 
 
Құзыреттер дағдыларға, білімге, әлеуметтік рөлге, "мен" бейнесіне, адамның уәждеріне, 
жеке қасиеттеріне негізделеді және ұзақ уақыт аралығында қалыптасады. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Білім
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Құзыреттерге негізделген сұхбат дегеніміз не

ұзыреттер бойынша сұхбат  сұрақтар нақты құзыреттерге қатысты тұжырымдалатын 
құрылымдал ан сұхбатты  түрі  міткерден нақты бір құзыретті  бар жо ын к рсеткен нақты 
жа дайлар а мысал келтіруді сұрайды  әт жесінде біз әр құзырет бойынша үміткерді  мықты 
және әлсіз жақтары туралы ақ арат аламыз

міткерлерге зі туралы барынша айту а мүмкіндік беретін мірба ндық сұхбатта үміткерден оны  
білімі  тәжір бесі  болашаққа деген жос арлары  мақсаттары және уәждемесі туралы сұрайды  
ұл жа дайда ком сс  мүшелері әлеуметтік қажетті жауа тарды алуы мүмкін  сондықтан бұл 

жалдау кезіндегі қателіктерге әкелуі мүмкін

ұзыреттер бойынша сұхбат үміткерді  бос лауазымда ы жұмысқа қажетті жеке қас еттері туралы 
ақ аратты дәл ж нау а мүмкіндік береді

Сұхбат жүргізудің кезеңдері 

ұхбат жүргізуді   кезе і болады  сұхбат жүргізуге дайындық  сұхбат жүргізу  үміткерлерді 
ба алау және шешім қабылдау

Сұхбат құрылымы

Құзыреттердің таңдалуы

Басшылықтың сұхбат 
жүргізуге дайындығы

Логистика

Сұхбатқа дейін Сұхбат кезінде Сұхбаттан кейін

Алғысөз

Кәсіби тәжірибеге шолу

Құзыреттерді зерттеу

Қорытынды

Бағалау

Келесі қадамдар 
туралы шешім 
қабылдау
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1-кезең: Сұхбат жүргізуге дайындық

1.1  Дайындық

ом сс  мүшелері үміткерді  түйіндемедегі ақ аратты алдын ала зерделе  к рсетілген күн  
уақыт аралы ын тексері  бос оз ны  міндеттеріне сәйкес келетін тәжір бе туралы ақ аратты 
талдауы керек

 

1.2 Құзыреттерді таңдау

рбір нақты сұхбат үшін мемлекеттік қызметшіні  құзыреттер үлгісінен нақты бос жұмыс орны 
үшін ма ызды болы  табылатын  құзыретті та дау қажет  

л үшін   

 ауазымдық қызмет нұсқаулы ын оқы  шы у

 егізгі унк оналдық аймақты та дау

 лгіден құзыреттерді анықтау

 ұзыреттерді  қажетті нд каторларын та дау 

 ауазымны  унк оналы және та дал ан құзыреттер негізінде сұрақтарды құрастыру

« ызмет құзыреттер сұрақтар» талдауыны  мысалын келтірейік 

Лауазым блысты  нергет ка және тұр ын үй коммуналдық шаруашылық 
басқармасыны  жылу  лектр желілер  қазандық және тұрмыстық газ 
шаруашылы ы об ектілерін және к тергіш құрылыстарды бақылау б ліміні  
басшысы

Функционалдық 
қызмет

Құзырет Индикаторлар Сұрақтар

ұтынушыларды  
жылу айдаланатын 
қондыр ыларыны  
айдаланылуы мен 

техн калық жай
күйін бақылауын  
жылу желілері 
бойынша ж ндеу
қал ына келтіру 
жұмыстарыны  
дайынды ы мен 
орындалуын және 
күзгі қысқы кезе де 
оларды  жұмыс 
істеуін бақылауды 
жүзеге асырады

ешім қабылдау  лімше қызметін ұйымдастыру 
кезінде та сырмаларды дұрыс 
б лі  береді

 ешім қабылдау үшін 
қажетті ақ аратты ж науды 
ұйымдастырады

 ызметшілермен шешім 
қабылдау кезіндегі тәсілдерді 
талқылайды

 ртүрлі к здерден алын ан 
деректерді ескере отыры  
ықт мал тәуекелдерді 
талдайды және болжайды

 ешімдерді з құзыреті 
шегінде ықт мал тәуекелдер 
мен салдарларды ескере 
отыры  қабылдайды

ұтынушылар 
қондыр ыларыны  
айдалануын және 

техн калық жа дайын 
бақылау үшін сізді  
ткен тәжір бе ізден 

мысал келтіруі ізді 
тінеміз

ылу желілері 
бойынша ж ндеу
қал ына келтіру 
жұмыстарыны  
дайындалуын 
бақылауды қалай 
жүзеге асырды ыз
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ызмет 
тұтынушы а 
және оны 
ақ араттандыру а 
ба дарлау

 а алы қызмет к рсету 
бойынша жұмысты 
ұйымдастырады да  туында ан 
мәселелерді шешеді

 ері байланысты қамтамасыз 
ету мақсатында қана аттану 
де гейін анықтау үшін жа дай 
жасайды

 ызмет к рсету са асын 
бақылайды  сондай ақ оны 
зіні  жеке үлгісінде к рсетеді

 ол астында ы қызметшілерді 
тұтынушылар а ақ аратты 
қалай жетік түрде жеткізуді 
үйретеді түсіндіреді

 қ аратты тұтынушы а 
құрмет ен және тілектестік ен 
жеткізеді

 ызмет тұтынушыларды   
ікірін құрметтейді

із қандай 
қ ыншылықтар а         
та  болды ыз

сы мәселелерді 
қалай шешті із

1.3 Басшылықты сұхбат жүргізуге дайындау, ең қолайлы мәселелерді таңдау 

е  шарттарды сақтау үшін барлық үміткерге бірдей сұрақтар қо  керек  арлық сұхбат алушылар  
ком сс  мүшелері та дал ан мәселелерді ұстануы қажет  үсініктеме жазу үшін де уақыт б лу 
қажет

р құзырет бойынша сұрақтар үшін орташа есе ен  м нут қажет  ондықтан  құзыреттерді 
талқылау үшін  са ат уақыт қажет болуы мүмкін  сы әдістемелік ұсынымдарда  сәйкес 
құзыреттер бойынша мүмкін болатын сұрақтарды  мысалдары келтірілген

1.4  Логистика 

гімелесу ткізілетін орын жайды дайындау  ә гімелесу ткізу үшін барлық қажетті матер алдар 
мен нысандарды дайындау  н  логистика ма ызды сәт болы  табылады  ны  мақсаты 
канд даттар мен сұхбат алушылар ком сс  мүшелері үшін қолайлы жа дай жасау болы  
табылады

ұхбат жүргізуге қажетті заттар  лауазымдық нұсқаулық лауазымны  с аттамасы унк онал  
біліктілік тала тары  канд даттарды  түйіндемелері  жазу а арнал ан қа аз  сұхбатқа арнал ан 
сұрақтар тізімі  қаламдар  қарындаштар  қажет бол ан жа дайда ба алау бланкілері

анел дік сұхбат жүргізгенге дейін қандай құзыреттер зерттелетінін және олар қалай ба алана
тынын анықтау үшін ком сс  мүшелеріні  алдын ала кездесуін ткізу ма ызды   
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анел дік сұхбат келесі акторлар а байланысты үміткерлер құзыреттерін зерттеуді  не ұрлым 
күрделі нысаны болы  табылады

§ әрекеттері үйлестірілген және құрылымдал ан бірнеше сұхбат алушыларды  болуы

§ құрылымдал ан сұхбат жүргізудегі анел дік ком сс  мүшелеріні  тәжір бесі мен 
шеберлігіні  де гейіні  әр түрлі болуы  

§ үміткерлерге деген стрессті  қосымша де гейі және сұхбатты ы айлы ткізу үшін 
қосымша жа дай жасау қажеттілігі

§ анел дік сұхбат жүргізуді  е бек сыйымдылы ы де гейі және ком сс  мүшелеріні  
шаршауы сұхбат кезінде окусты  жо алуы 

тал ан қ ыншылықтар а себе ті келесі тәжір белерді ескеру ұсынылады

§ анел дік ком сс а оқытыл ан және тәжір белі сұхбат алушыларды енгізу

§ немі сесс ны бастау алдында сұхбат орматына және тала  етілетін бланктерге 
қатысты нұсқама жүргізу

§ лдын ала құзыреттерді ба алау және зерттеу үшін қажетті бланкілерді ұсыну және 
оларды дұрыс толтыру бойынша қажетті оқытуды қамтамасыз ету

§ ом сс ны  құрамына үйлестіруші және ке ес беруші р лін атқаратын  сара шыны 
енгізу

§ міткерді  тәжір бесін және құзыреттерін мұқ т зерделеу үшін сұхбат алу үдерісіне 
кемінде  м нут уақыт б лу

§ рбір сұхбатты  қорытындыларын талқылау және қажетті бланкілерді толтыру үшін 
кемінде  м нут уақыт б лу

§ анел дік сұхбат саны күніне тен артық емес және а тасына ден артық емес болуы 
керек  міткерлерді  құжаттарын алдын ала зерделеу және ком сс ны  жұмыс істеу 
қабілетін арттыру мүмкіндігін қамтамасыз ете үшін  анел дік сесс ларды бір күн ткен 
сайын ткізу керек
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2-кезең: Сұхбат жүргізу

1.1 Алғысөз

л ыс з  н  сұхбатты  басталуы  сенім мен ізгі н еттілік атмос ерасын қалы тастыратын  
сұхбат жүргізуді  ма ызды кезе і болы  табылады  міткермен сәлемдесі  сұхбат алушыларды  
барлы ымен таныстыры  о ан құзыреттер бойынша сұхбатты  тұжырымдамасы  алатын уақыты 
және со ында ком сс  мүшелеріне сұрақ қо  мүмкіндігі туралы айту ма ызды  

менде келтірілген негізгі тез стерді үміткерге сұхбат басында айту керек

ом сс  мүшелеріні  сұхбат құрылымын ұстануы  кейбір ком сс  мүшелері үміткермен 
с йлесуге к  уақыт жұмсамауы  кенеттен сұрақтармен сұхбат құрылымын бұзбауы ма ызды  
ом сс ны  барлық мүшелері сұхбат барысын мұқ т қада ала  ескерт елер жаз андары ж н

ұхбат жүргізу үдерісіні  барлық қатысушылары гі жа дайды жасау а жауа ты  ұхбатты  
міндеті  үміткер туралы барынша растал ан ақ арат алу  л үшін үміткерлерді жігерлендіру керек  

н  үміткер берген ақ аратты мұқ т және қызы а тындай білу және дене тұрысы мен іс қ мыл 
арқылы сол ақ аратты  қызықты әрі айдалы екенін к рсету

ұхбат жүргізу барысында пайымды пікірлерді қолданбау керек «жақсы »  «  сұмдық»  « те 
жақсы  сіз қызметке лайықсыз »

 

Танысу

Мақсат

Форматы. Қандай мысалдар 
естігіңіз келетінін түсіндіріңіз

Ұзақтығы

Ескертпелер жазу, сөз бөлу 
мүмкіндігі

Сұрақтар кезеңі

із  емес  Мен  есімдігін 
қолданы  тек зі туралы 
айтуды

ткен шақты айдаланы  
ткенні  нақты мысалдарын 

келтіруді

ал ы а ортақ ікірді және 
г отет калық жауа тарды 
айт ауды

Алғысөз ҮМІТКЕРДЕН 
КЕЛЕСІЛЕРДІ 
ТАЛАП ЕТІҢІЗ
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2.2 Құзыреттер бойынша сұхбат жүргізу кезінде сұрақтар қою техникасы

ұрақтарды  әртүрлі түрлері және сұрақтарды қо ды  бірнеше техн калары бар «шұ қыр  
  

Ашық сұрақтар мысалдары:

« із бастаманы білдірген жа дайы ыз туралы айты  берсе із  немесе ім  е  ашан  
айда  еге  алай

Нақтылаушы сұрақтар мысалдары:

« одан кейін не болды »  « л сіз жеке зі із не үшін жауа ты болды ыз

Салыстырмалы сұрақтар мысалдары:

« ізді  қазіргі жұмысы ыз бұрын ысынан қалай ерекшеленеді

Жабық сұрақтар мысалдары: 

« ұрыс түсінсем  »  « із жоба жетекшісі болды ыз ба »  « із сұхбатты бастау а дайынсыз 
ба »  « ізге сұрақтары ыз бар ма »

Идентификация сұрақтар мысалдары:

л кім болды  ол курста сіз нені оқыды ыз

Ашық сұрақтар

Нақтылаушы сұрақтар

Салыстырмалы сұрақтар

Жабық сұрақтар

Идентификация сұрақтары

Кіріспе сұрақтар

Қазіргі жұмыста сіздің басты 
міндеттеріңіз туралы айтып 
беріңізші?

Соңғы үш жылдағы ең үлкен 
кәсіби жетістігіңіз туралы айтып 
беріңізші?

Сұхбаттасудағы
сұрақтар түрлері
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Сұрақтар қою техникасы: «шұңқыр» қағидасы 

ұхбаттасуда «шұ қыр  қа дасы» де  аталатын сұрақтар қо  техн касы бар  алдымен сіз  мысалы  
ткен тәжір бедегі жа дайлар а қатысты ортақ ашық сұрақ қо сыз  содан кейін жа дайды  егжей

тегжейін ашы  нақтылаушы сұрақтар қо  бастайсыз   

Мысалы

ондай ақ  құзыреттер бойынша сұхбат үшін басқа да бірнеше сұрақ қо  техн калары бар

СҰРАУҒА БОЛМАЙТЫН 
СҰРАҚТАР

Жетелеуші сұрақтар
«Мен сізге … ұнады деп 
ойлаймын?»

Қосарланған сұрақтар
«Сіздің ойыңызша, бұл мәселеге 
не  себеп болды, және сіздің 
ойыңызша, мәселе неде болды?»

Таңдау сұрақтары
«Сіз жұмыстан еңбекақыға 
бола ма, әлде зеріккендіктен бе 
шығып кеттіңіз?»

Гипотетикалық 
сұрақтар
«Қиын тұтынушымен 
кездескен жағдайда 
сіз не істер едіңіз?»

ринцип оронки опросо

Расскажите, пожалуйста, о Вашем самом большом профессиональномдостижении
за последние 3 года?

Расскажите, за что Вы лично
отвечали в данном проекте

Как Вы организовали данный проект? 
Как Вы распределили ответственность?

Какие шаги Вы предприняли…? Какие
были трудности

Какой результат Вы получили?

Основной вопрос («Приведите
пример ситуации…»)

Дополнительные вопросы
(уточняющие вопросы: «Что это
была за ситуация?», «Кто еще
участвовал в проекте?, «К какому
результату пришли?» и т.д.)

Соңғы 3 жылдағы ең үлкен кәсіби жетістігіңіз туралы айтып беріңізші

Осы жобада сіз жеке өзіңіз неге 
жауапты болдыңыз?

Осы жобада сіз жеке өзіңіз неге жауапты 
болдыңыз?

Сіз бұл жобаны қалай ұйымдастырдыңыз?

Сіз жауапкершілікті қалай бөлдіңіз?

Сіз қандай қадамдар жасадыңыз?

Қандай қиындықтар болды?
Нәтижесі қандай болды?

Негізгі сұрақ («...жағдайдың
мысалын келтіріңіз»)

Қосымша сұрақтар (нақтылаушы
сұрақтар: «Бұл не жағдай болды?»,
«Жобаға тағы кім қатысты?»,
«Қандай шешімге келдіңіз?», т.б.)

Сұрақтардың шұңқыры қағидасы
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«STAR» Техникасы

ұл жалдау бойынша сұхбат барысында сұрақтарды қо  техн касы  лдымен жа да тты  мысалы 
бойынша сұрақ қойылады  содан кейін үміткерден осы жа да тта орында ан та сырмаларын  з 
іс әрекеттері мен қол жеткізген нәт желерін ба ндауды сұрайды

«STAR» техникасы бойынша
құрылымдалған жауап жинау

Өзгерістерді басқару
жұмыстағы өзгерістерді қолдайды –
жұмыстағы өзгерістерге 
бастамашылық жасайды

S – situation       Жағдаят

Нақты мысал:

Сіз өз жұмысыңызды қандай да бір жолмен
жетілдіргеніңізге (өзгертулер енгізгеніңізге,
жақсартқаныңызға) мысал келтірсеңіз

Ол қандай жағдаят болды?

• S – situation
• T – task
• A – action
• R – result

• Жағдаят
• Tапсырма
• Әрекет
• Нәтиже
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Өзгерістерді басқару
жұмыстағы өзгерістерді қолдайды –
жұмыстағы өзгерістерге 
бастамашылық жасайды

Өзгерістерді басқару
жұмыстағы өзгерістерді қолдайды –
жұмыстағы өзгерістерге 
бастамашылық жасайды

T – task           Тапсырма

A – action            Әрекет

Нақты мысал:

•  Сіз қандай тапсырма алдыңыз?
•  Бұл тапсырманы кім қойды?
•  Осы тапсырманы орындағанда сіздің
   жауапкершілік аумағыңыз қандай болды?
•  Оны іске асыру үшін тағы кім жауапты 
   болды?

Нақты мысал:

•  Сіз не істедіңіз?
•  Сіз не үшін жауапты болдыңыз?
•  Қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз?
•  Мәселені шешу үшін қандай әрекет 
   жасадыңыз?
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 техн касы бойынша бланк үлгісі

К Р К Р  

S а даят а даятты бейнеле з

T
апсырмалар 

мен 
ма саттар

лды ызда т р ан ма саты ыз 
андай болды
андай тапсырмаларды 

орындады ыз
зд  р л з андай болды

A рекеттер
селен  шешу ш н андай рекет 

жасады ыз
зд  р л з андай болды

R тиже андай н тижеге жетт з
зд  р л з андай болды

Өзгерістерді басқару
жұмыстағы өзгерістерді қолдайды –
жұмыстағы өзгерістерге 
бастамашылық жасайды

R – result         Нәтиже

Нақты мысал:

•  Нәтиже қандай болды?
•  Жоспарланған мақсатқа жеттіңіз бе?
•  Компания және сіз үшін салдары  
   кандай болды?
•  Бүгінгі күні нені өзгеше істер едіңіз?
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Құзыреттер 
бойынша сұхбат 
жүргізу техникасы

Толық емес және 
жалған мысалдар

Тек нақты мінез-құлық туралы ақпаратты 
жинаңыз

Толық емес мысалдарды
бағалауға болмайды

Жалған мысалдарды 
анықтау керек 

Жағдаяттың, әрекеттің сипаттамасы 
бар, ал нәтижесі жоқ

Келесі ретте мен ... істеймін 

Жағдаяттың, нәтиженің 
сипаттамасы бар, ал әрекет жоқ

Жағдаятты мұқият зерттеңіз. 
Үміткерді  жағдаятқа барынша 
берілуді қамтамасыз етіңіз (кім не 
деді? қандай жағдаятта? сияқты 
«шұңқыр» сұрақтары)

Әр құзыретке жағдайдың 3-тен кем емес 
маңызды мысалын табыңыз

Егер үміткер өте ұнаса, жағымсыз 
жақтарын іздеңіз! 

Егер үміткер ұнамаса, жағымды 
жақтарын іздеңіз! 

Интуицияға құлақ салыңыз! Сіздің 
сезінуіңізді растайтын мысалдар 
іздеңіз

Егер де мен шешім қабылдайтын 
болсам, мен ... істер едім

Әдетте біз жұмысты сапалы істейміз
Мен үнемі ... тырысамын
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ұзыреттер бойынша сұхбат жүргізу техн каларыны  басқа да түрлері бар

 а да т  а сырма  рекет  әт же

 үрделі жа да т  рекет  әт же  йрену  олдану

 Мәнмәтін  рекет  әт же  йрену

2.3  Ескертпелер жазу 

ұхбат кезінде үміткерлер айтқан барлық с здерді есте сақтау қ ын  сондықтан сұхбат жүргізу 
кезінде ескерт е жазу те ма ызды  ұл ком сс  мүшелеріні  құзыреттерге байланысты ақ аратты 
қаншалықты дұрыс ба ала анын тексеруге мүмкіндік береді  скерт елерді нақты актілер мен 
мысалдар негізінде дәлірек жүргізу қажет  ұхбат а қтал аннан кейін бірден канд дат туралы 
ікірді жазу қажет

2.4  Қорытынды. Сұхбаттың аяқталуы

ом сс  мүшелері барлық құзыреттерді талқыла аннан кейін үміткерге айтыл анны  бәрін 
толықтыру а мүмкіндік беру қажет  Мысалы  «бізді  ә гімеге қатысты айтар  немесе қосар с зі із 
бар ма »

одан кейін үміткерге бос лауазым  мемлекеттік орган туралы айты  кету керек  сонымен қатар 
үміткерге сұрақтар қо а мүмкінді  беру керек  о ында қатысқаны үшін ал ыс айты  келесі 
кезе дер мен мерзімдер туралы хабардар ету керек  

ТЕХНИКАЛАР

STAR

Situation – үміткердің өткен 
тәжірибесінен нақты бір жағдаят
Task – үміткердің алдында 
тұрған тапсырма не мақсат
Action – мақсатқа жету үшін 
жасалған әрекеттер
Result – алынған нәтиже

PARLA

Problem – үміткердің өткен 
тәжірибесінен нақты бір күрделі 
жағдаят   
Action – күрделі жағдаятты шешу 
үшін жасалынған әрекеттер 
Result – алынған нәтиже
Learned – берілген жағдаяттан 
не үйрендіңіз
Applied - қандай қорытынды 
шығардыңыз және алынған 
тәжірибені қалай қолдандыңыз

CARL

Content - үміткердің өткен 
тәжірибесінен нақты бір 
жағдаят
Action – жағдаятты шешу 
үшін жасалынған әрекеттер 
Result – алынған 
нәтиже және тап болған 
киыншылықтар
Learned – берілген 
жағдаяттан не үйрендіңіз
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3-кезең: Үміткерлерді бағалау

міткерлерді ба алау сұхбат а қтал аннан кейін жүргізу ма ызды  ұхбат барысында тек үміткерді  
жауа тарын тында  жазы  алу қажет

лдымен ком сс ны  әрбір мүшесі үміткерді  құзыреттеріне жеке ба а береді

л үшін әрбір ком сс  мүшесі барлық ескерт елерді оқы  қандай мысалдар  с здер және 
актілер құзыреттерді  қандай нд каторларына жататынын талда  анал з жасауы қажет  ұл 

анал з құзыреттердің жіктелуі де  аталады

одан кейін бір құзыретке қатысты барлық актілерді ж на  мемлекеттік қызметшілерді  
құзыреттер  позитивті немесе негативті индикаторлар тұр ысынан үміткерді  
жауаптарын бағалау қажет

ұхбат барысында ы құзыреттерді бақылау  жазу  жіктеу және ба алау техн касы

  үміткерлерді ба алау кезінде әрбір құзырет бойынша біреуден артық  
мүмкіндігінше  мысалдар болуы қажет  арлық артықшылықтар мен кемшіліктерді  оз т ті 
және негат ті ба алауларды ақыл а салы  қарама қайшы актілерді талдау қажет  

Таразымен ұқсастық

М  
М

М  

нд каторларды  к шілігі жа ымсыз   а ымсыз жақтары 
айқын 1

а ымсыз жақтары к  а ымсыз нд каторлар саны 
жа ымдылардын к 2

ұзыретті  жеткілікті де гейі  екелеген салаларда кейбір 
негат ті нд каторларды  болуы мүмкін 3

а ымды нд каторлар к  кейбір жа ымсыз нд катор бар

а ымды жақтары айқын  нд каторларды  к шілігі 
жа ымды

ORCE

Бақылау

Жазу

Жіктеу

Бағалау

поведение 

құзырет
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гер үміткер мысалдар ұсынбаса  «ақ арат жоқ» деген ба алауды айдалану қажет

міткерлерді ба алау кезінде жо а қажетті белгілі бір мәселелер туындауы мүмкін  бір құзырет 
бойынша жақсы ба аларды басқа құзыретке к шіру  орташа ба алауды айдалану  құзыреттерді 
араластыру

Құзыреттер бойынша сұхбат ескертпелерді талдау үлгісі

міткер  
ұхбат алушы  
ауазымы  кадрлық іс жүргізу ж ніндегі маман

Құзыреттер бойынша сұхбат үзіндісінің жазбасы

 ұмыста әлі кездес еген жа а мәселені шұ ыл шешуге тура келген кезге мысал келтірі із

 а а мәселелер аз  барлық мәселелер әдетте бірдей

 ұмыс орны ызда та  бол ан со ы мәселе туралы айты  бері ізші

 ткен а тада екінші маман демалыста бол андықтан ма ан екі адам үшін жұмыс істеуге тура 
келді  ұл жұма күні болды  түстен кейін мен жұмысқа ке теліске байланысты кеш келдім  ұмыста 
мені іздеген екен  йткені дүйсенбі күні толық ресімделмеген жа а  қызметкерді ісса ар а жіберу 
туралы шұ ыл та сырма келі  түсті  ны жұмысқа қабылдау туралы бұйрыққа әлі қол қойыл ан 
жоқ еді  л бухгалтер  болса о ан кешкі уақытқа дейін б лет саты  алу үшін ісса ар шы ындарын 
т ле  бітіру керек  себебі дүйсенбі күні та ы са ат де сол  қызметкерді басқа қала а кету керек  
Мен алдымен бәрін тез дайындау а уәде бергенмін  бірақ басқа да жұмыстарым к  болды  о ан 
бола ма ан те қ ын болды  үлгермегендіктен  сол қызметкерді жұмысқа ресм  түрде қабылдау 
құжаты болма андықтан  мен ісса ар а жіберу туралы бұйрық дайындаудан бас тарттым  ірінші 
басшы ісса арда бол андықтан бұйрыққа қолын қо ды үлгерген жоқ  Ма ан барлық сұрақтар 
жо ары басшылық ен келісілді де  айтқан  және жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар а қол 
қойылады де  айтқан  асқа де артамент қызметшілері оларды  хал жа дайын түсіні  бүкіл 
құжаттарды рәсімде  оларды бухгалтер а та сыруды тінді  аржы д ректоры ісса ар а жіберу 
туралы бұйрықты шұ ыл дайындауды тала  етті  ірақ мені  олармен ұрысу а тура келді  қыр 
со ында  ма ан қысым жасай баста анда  мен жыла  қалдым

Мені  ойымша  мен дұрыс істедім  йткені жұмысты  ресм  ережелерін сақтау керек

Қызметкер осы жағдайда дұрыс істесе де, талдау(анализ) келесі құзыреттер бойынша 
жекелеген жағымсыз индикаторларды айқындады: 

   

ұмыс орны ызда та  бол ан 
со ы мәселе туралы айты  
бері ізші

еріктестік ен зара әрекеттестік 2

а ша дылық 2

абырлық 1
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Комиссия мүшесінің үміткерді жеке бағалау бланкісінің үлгісі

        

ұрақ ұзырет 

ұзырет 

ұзырет 

ұрақ ұзырет 

ұзырет 

ұзырет 

Бағалардың комиссия мүшелерімен келісілуі

еке жіктеуді жүргізгеннен кейін және әрбір ком сс  мүшесі ба алау қойыл аннан кейін 
үміткерді  қорытынды ба асын талқылау және келісу қажет  алқылауда  үдерісті  об ект тілігін 
және барлық ікірлерді есе ке алуды қамтамасыз ететін жетекші ма ызды р л атқарады  

Панельді сұхбаттың қорытынды бағасы бланкінің үлгісі

 
 

ұрақ ұзырет ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ ә оқ

ұзырет ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ ә оқ

ұзырет ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ

ә
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ұрақ ұзырет ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ ә оқ

ұзырет ә
оқ

ә
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оқ

ә
оқ ә оқ

ұзырет ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ

ә
оқ ә оқ

міткерді  бос лауазым а сәйкестігі туралы шешім қабылда ан кезде ом сс ны  барлық 
мүшелерімен келісілген үміткерлерді  қорытынды ба аларын ескеру қажет  

міткерлерді ба алау бланкілерін сақтау және сұхбаттқа қатысушыларды  барлы ы мен ком сс  
мүшелері үміткер ұсын ан ақ аратты  құ лылы ына құрмет ен қарайтынды ына ке ілдік алу 
қажет
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« ә» ба асы құзырет бойынша нд каторлар саныны  сәйкестігі үштен екі б лігіне және одан да 
к  те  бол ан жа дайда беріледі

« оқ» ба асы құзырет бойынша нд каторлар саныны  сәйкестігі үштен екі б лігінен кем бол ан 
жа дайда беріледі

Панельді сұхбат жүргізудің логистикасы

анел дік сұхбат мемлекеттік қызметке үміткерлерді ба алауды  қ ын және нерг  шы ынды 
әдісі болы  табылады  міткер алатын бұл тәжір бе мемлекеттік органдарды  жұмыс берушісіні  
брендін және мемлекеттік қызмет нст тутыны  м джін ана емес  сонымен қатар болашақ 
мемлекеттік қызметші уәждемесіні  баста қы лементі болы  табылады  ондықтан анел ді 
сұхбат жүргізуді  лог ст касына ерекше к іл б лу керек

ақытша ресурстар

§ анел ді сұхбат ден  са атқа дейін жал асады

§ р сұхбат арасында  м нуттан кем емес үзілістер болады  м нут ком сс  шешім 
қабылдау үшін   м нут келесі сұхбатқа дайындалу үшін

§ үніне сұхбат сесс лар саны тен к  емес болады

§ тасына сұхбат сесс лар саны ден к  емес болады және сұхбат сесс лар екі 
күнде бір рет ткізіледі

ом сс  мүшелері үшін шарттар

§ міткерлер туралы ақ арат ен және конкурстық лауазымдарды  с аттамаларымен 
алдын ала танысу

§ олтыру үшін қажетті ке се жабдықтары мен бланкілерді  болуы

§ ұхбат жүргізу регламенті және құзыреттерді зерттеу технолог сы бойынша ткізілген 
нұсқаулық

§ ұмыс күні  демалыс  үзіліс тәртібін сақтау

Панельді сұхбат жүргізуге дайындық

анел дік сұхбат келесі акторлар а байланысты үміткерлер құзыреттерін зерттеуді  не ұрлым 
күрделі нысаны болы  табылады

§ рекеттері үйлестірілген және құрылымдал ан болуы т іс  бірнеше сұхбат алушыларды  
болуы

§ ұрылымдал ан сұхбаттарды ткізудегі анел дік ком сс  мүшелеріні  тәжір бесі мен 
шеберлігіні  де гейіні  әр түрлі болуы 

§ міткерлерге деген стресті  қосымша де гейі және сұхбатты ы айлы жүргізу үшін 
қосымша жа дай жасау қажеттілігі

§ анел дік сұхбат жүргізуді  е бек сыйымдылы ы де гейі және ком сс  мүшелеріні  
шаршауы  сұхбат жүргізу кезінде окусты  жо алуы 
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тал ан қ ыншылықтар а себе ті келесі тәжір белерді ескеру ұсынылады

§ анел дік ком сс а оқытыл ан және тәжір белі сұхбат алушыларды енгізу

§ немі сесс ны бастау алдында сұхбат орматына және тала  етілетін бланктерге 
қатысты нұсқама жүргізу

§ лдын ала құзыреттерді ба алау және зерттеу үшін қажетті бланкілерді ұсыну және 
оларды дұрыс толтыру бойынша қажетті оқытуды қамтамасыз ету

§ ом сс ны  құрамына үйлестіруші және консул та лық р л атқаратын  сара шыны 
енгізу

§ міткерді  тәжір бесін және құзыреттерін мұқ т зерделеу үшін сұхбат жүргізу үдерісіне 
кемінде  м нут уақыт б лу

§ рбір сұхбатты  қорытындыларын талқылау және қажетті бланкілерді толтыру үшін 
кемінде  м нут уақыт б лу

§ анел дік сұхбатты  саны күніне тен артық емес және а тасына ден артық емес 
болуы керек  міткерлерді  құжаттарын алдын ала зерделеу және ком сс ны  жұмыс 
істеу қабілетін арттыру мүмкіндігін қамтамасыз ете үшін  анел дік сесс ларды бір күн 
ткен сайын ткізу керек

Жеке қасиеттерді бағалау бойынша сауалнаманы қолдану  

еке қас еттерін ба алау бойынша тұл алық сауалнаманы айдалану не ұрлым са алы сұхбат 
жүргізу үшін қосымша мүмкіндік береді

еке қас еттерді тестілеу нәт желері сұхбат жүргізу барысын қалы тастыру үшін негіз болады  
ол келесі алгор тм бойынша құрылады

§ ауазымын талдау және құзыреттегі табыс лшемдеріні  негізінде үміткермен сұхбат 
жүргізу барысында зерттеу үшін аса ма ызды құзыреттерді  тізбесі анықталады

§ ұхбат алушылар мінез құлық сұрақтарын қо ды және үміткерді  тәжір бесі туралы 
деректерді ж найды және оларды іріктеуді  алды ы кезе інде ткізілген жеке қас ет
терін ба алау ж ніндегі қорытындыны  жауа тарымен салыстырады

§ міткерді  жауа тарына қатысты сұхбат алушыларды  ба алауы жеке қас еттерін 
ба алау ж ніндегі қорытындыда ы ба алаумен сәйкес келсе  үміткер құзыретті  ме геру 
де гейін растайды

§ міткерді  жауа тарына қатысты сұхбат алушыларды  ба асы жеке қас еттерін ба алау 
ж ніндегі қорытындыда келтірілген ба адан жо ары немесе т мен болса  ком сс  
не ұрлым дәл ба а алу а ық ал ететін нақтылаушы сұрақтарды қо ды  онымен қатар  
сұхбат ба асы тестілеу қорытындысы бойынша алын ан ба адан ана ұрлым сенімді 
болы  саналады

  жеке қас еттерді жеке құзыреттерді  ба алау бойынша кез келген сауалнама 
ұйымда қабылдан ан  сұхбат ше берінде ал д за ны тала  ететін құзыреттер үлгісіне қатысты 
үміткерлерді  кәсіб  қас еттеріні с аттамаларыны  г отет калық ба асы болы  табылады 
және үміткерлерді  лауазым тала тарына сәйкестігі туралы не ұрлым т імді шешімдер қабылдау 
үшін қосымша балама болы  табылады       
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Құзыреттер сөздігі

  « »  « »  
М М  М  М    

   

Құзыреттер 
блоктары

Мемлекеттік 
қызметшілер үшін 

талап етілетін 
құзыреттер

Құзыреттердің сипаттамасы

НЕ
ГІ

ЗГ
І

Адалдық де тілік нормалар мен стандарттарды сақтау

Қызмет тұтынушыға 
және оны 

ақпараттандыруға 
бағдарлау

а намамен белгіленген шараларды қабылдай отыры  
қызмет са асына қана аттанушылықты  тұрақты 
мон тор нгі  туындайтын мәселелерді жедел шешу  
қ аратты қызмет тұтынушы а қолжетімді және түсінікті 

жеткізе білу қабілеті

Жауапкершілік
Мемлекеттік қызметшілерді  з міндеттерін орындау үшін  
ашықтық және есе  беру қа даттарына нақты сәйкестікте 
жеке жауа кершілікке үздіксіз ба ыттау қабілеті

Бастамашылық

ызметті  т імділігін арттыру а ба ыттал ан нно а лық 
тәсілдер мен шешімдерді енгізу  де ларды әзірлеу және 
ұсыну қабілеті  сондай ақ зіні  негізгі міндеттерінен басқа 
қосымша жұмысты орындау қабілеті

Сабырлық
ектеулі уақыт ен мо лық қысым жа дайында 

жұмысты  т істі са асын қамтамасыз ете отыры  сабыр 
сақта  қалу және зін зі ұстай білу қабілеті

СА
РА

Л
АУ

Ш
Ы

Жүйелік 
басқару

дерістер мен ресурстарды т імді басқару матер алдық  
қаржылық  адам  және т  б  сондай ақ аз шы ындармен 
және қысқа мерзімде мемлекеттік органны  стратег лық 
мақсаттарына қол жеткізуге ық ал ететін шешімдер 
қабылдау қабілеті

Өзгерістерді 
басқару

Мемлекеттік органды жа ырту үдерісін жүзеге асыру 
кезінде қызметкерлерді да рлауда  сүйемелдеуде  
оқытуда және қолдауда құрылымдал ан тәсілді қолдану 
қабілеті  згерістерді т імді енгізу үшін әр қызметкерді  
ұйымдастырушылық үдерістеріне  жүйелеріне және 

унк оналдық міндеттеріне әсер ету қабілеті

Стратегиялық 
ойлау

олда бар ресурстар мен ықт мал тәуекелдерді ескере 
отыры  жал ы к ріністі к ру  мемлекеттік органны  
дамуын жос арлау және болжау қабілеті  ұрақты 
дамуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ұзақ мерзімді 
шешімдер қабылдау қабілеті

Басшылық

Мемлекеттік органны  мақсаттарына т імді қол жеткізу 
үшін қолдау ала отыры  қызметкерлерге және немесе 
құрылымдық б лімшелерге ық ал ету және әсер ету 
қабілеті  а ыныштыларды дамытуда мо лық нтеллект 
ен тәлімгерлік к рсету қабілеті
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Серіктестік 
пен өзара 

әрекеттестік

Мемлекеттік органны  стратег лық мақсаттарына 
қол жеткізу үшін әрі тестермен  басқа мемлекеттік 
органдармен  ұйымдармен зара қарым қатынас жасай 
білу  рі тестермен  б лімшелермен және ұйымдармен 
зара іс қ мыл жасау арқылы түсінікті түрде және 

кәсіб  де гейде  оларды біры ай тәсілдерді әзірлеуге  
жос арларды іске асыру а және жал ы нәт желерге қол 
жеткізуге тарта отыры  қолайлы және німді қатынастарды 
құру

Қызметті 
басқару

ойыл ан мақсаттар а жету мақсатында  жұмысты т імді 
орындау үшін жос арлау және жүйелеу қабілеті

Шешімдер 
қабылдау

ақытында о тайлы шешім қабылдау үшін жа дайды 
ақ аратты  жан жақты ба алау қабілеті

Шапшаңдылық ектеулі уақыт жа дайында жұмысты уақтылы және 
са алы орындау қабілеті

Өзін-өзі дамыту ұмысты жақсарту үшін жа а білімді  шеберлікті және 
да дыларды үздіксіз ме геру және қолдану

Мемлекеттік әкімшілік лауазымдарды  құзыреттерді к рсету де гейлері және лауазымдар 
де гейлері бойынша б лінуі

ҚҰЗЫРЕТ 
КӨРСЕТУ 
Деңгейі

Мемлекеттік әкімшілік лауазымдардың деңгейлері 
бойынша жіктелуі

ЛАУАЗЫМ 
ДЕҢГЕЙІ

«А» деңгейі йымды  едомст аны  мемлекеттік органды басқарады

«B» деңгейі ұрылымдық б лімшелерді  басшыларын басқарады

«C» деңгейі ызмешілерді басқарады

«D» деңгейі зін зі басқарады
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 «B» деңге і Құрылымдық бөлімшелердің басшыларын басқарады 10-12 

 «C» деңге і ҚызмешілердіҚызметкерлерді басқарады 7-9 

 «D» деңге і зін өзі басқарады 1-6 
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15 Жауапты хатшы  ункционалдық блогы  М  
аппаратының басшысы  ункционалдық блогы  

• Жүйелік басқару 
• згерістерді басқару 
• тратегиялық ойлау 
• асшылық 
• 5 егізгі құзыреттер 

14 ппарат басшысы облыс әкімдіктері   
ункционалдық блогы  

• Жүйелік басқару 
• згерістерді басқару 
• тратегиялық ойлау 
• асшылық 
• ешімдер қабылдау 
• 5 егізгі құзыреттер 

13 омитет төрағасы  ункционалдық блогы  
блыстық маңызы бар қала облыс ауданының әкімі 
 ункционалдық блогы  

• Жүйелік басқару 
• згерістерді басқару 
• тратегиялық ойлау 
• асшылық 
• ешімдер қабылдау 
• 5 егізгі құзыреттер 

М  М  
     

М М  М  
М

  

ауа ты хатшы  унк оналдық блогы  

М  а аратыны  басшысы  унк оналдық блогы

•	 үйелік басқару

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	  егізгі құзыреттер

арат басшысы облыс әкімдіктері  
 унк оналдық блогы

•	 үйелік басқару

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	  егізгі құзыреттер
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13 ом тет т ра асы  унк оналдық блогы

блыстық ма ызы бар қала облыс ауданыны  әкімі 
 унк оналдық блогы

•	 үйелік басқару

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	  егізгі құзыреттер

12 М  құрылымдық б лімшесіні  басшысы 
 унк оналдық блогы

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер

11 М  құрылымдық б лімшесіні  басшысы 
 унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесі басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

ом тет т ра асыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесіні  басшысы 
 унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органыны  басшысы
 унк оналдық блогы

ексеру ком сс сыны  т ра асы  облыс мәсл хаты 
а аратыны  басшысы  унк оналдық блогы  
облыстық ма ызы бар қала  облыс ауданы әкіміні  
орынбасары  унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқармасынын  басшысы 
унк оналдық блок 

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер

М  құрылымдық б лімшесі басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесіні  басшысы 
 унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесі басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесіні  басшысы 
 унк оналдық блогы

•	 згерістерді басқару

•	 тратег лық ойлау

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау
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М  облыстық аумақтық органы басшысыны  
орынбасары  унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органында ы де  ж ніндегі 
ке ес хатшылы ыны  ме герушісі  унк оналдық 
блогы

ексеру ком сс сыны  мүшесі  тексеру ком сс сы 
а аратыны  басшысы  унк оналдық блогы

блыстық ма ызы бар қала  облыс ауданы әкімі 
а аратыны  басшысы  унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалаларды ауылдарды
кенттерді ауылдық округті  әкімі  унк оналдық 
блогы

блыстық атқарушы орган басқарма  басшысыны  
орынбасары  унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер

М  құрылымдық б лімшесі басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

М да ы басқарма басшысы  унк оналдық блогы

М да ы ке есші  унк оналдық блогы

М да ы де  ж ніндегі уәкіл  унк оналдық блогы

М  құрылымдық б лімшесі басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

М  аудандық аумақтық органыны  басшысы 
 унк оналдық блогы

азақстан халқы ссамбле сы а аратыны  
хатшылы ыны  ме герушісі  унк оналдық блогы

блыстық мәсл хат а араты басшысыны  орынбасары  
 унк оналдық блогы

удандық мәсл хат а аратыны  басшысы 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  б лім басшысы 
 унк оналдық блогы

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер

М да ы басқарма басшысы  унк оналдық блогы

М  бас ас з хатшысы  унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органыны  басқарма басшысы 
 унк оналдық блогы

М  аудандық аумақтық органы басшысыны  
орынбасары  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы б лім басшысы  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы ке есші  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі  мәсл хат а араттарында ы де  ж ніндегі 
уәкіл  блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық 
блогы

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер
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удандық ма ызы бар қалалар ауылдар  кенттер
ауылдық округтер әкіміні  орынбасары 

 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  б лім басшысы 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы орган басшысыны  орынбасары 
 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  б лім 
басшысы  унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
б лім басшысы  унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хат а араттарында ы 
ке есші  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы б лім басшысы  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы ке есші  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы бас нс ектор  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

М  аудандық аумақтық органы б ліміні  басшысы 
 унк оналдық блогы

М  басқарма басшысы  унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органы б ліміні  басшысы  
 унк оналдық блогы

М да ы бас консул тант  унк оналдық блогы

•	 асшылық

•	 ешімдер қабылдау

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	  егізгі құзыреттер

М да ы бас сара шы  унк оналдық блогы

М да ы бас консул тант  унк оналдық блогы

М да ы к мекші   унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органы б ліміні  басшысы 
 унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органы басқармасыны  
басшысы  унк оналдық блогы

М  аудандық аумақтық органыны  б лім басшысы 
 унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а аратында ы бас нс ектор  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы б лім басшысы  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдері мәсл хат а араттарында ы бас 
нс ектор  унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер
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удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хат а араттарында ы 
б лім басшысы  унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округ әкіміні  а араттарында ы б лім басшысы 

 унк оналдық блогы  

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар  кенттер
ауылдық округ әкіміні  а араттарында ы ке есші 

 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқармасыны  б лім 
басшысы  унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  сектор ме герушісі 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  сектор ме герушісі 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  бас маманы 
 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  бас 
маманы  унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округ әкіміні  а аратында ы б лім басшысы 

 унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
б лім басшысы  унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
к мекші  унк оналдық блогы

удандарды  қалада ы аудандарды  және 
облыстық ма ызы бар қалаларды  әкімдері мәсл хат 
а аратында ы бас нс ектор  унк оналдық блогы

удандарды  қалада ы аудандарды  және 
облыстық ма ызы бар қалаларды  әкімдері мәсл хат 
а араттарында ы бас маман  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хаты а араттарында ы бас нс ектор  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы к мекші  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында ы бас маман  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

удандық аумақтық б лім басшысы   унк оналдық 
блогы

удандық аумақтық б ліміні  бас маманы 
 унк оналдық блогы

блыстық аумақтық б лім басшысы   унк оналдық 
блогы

М  облыстық аумақтық органыны  бас маманы 
 унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер
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М да ы бас сара шы  унк оналдық блогы

М да ы бас консул тант  унк оналдық блогы

М да ы сара шы  унк оналдық блогы  

М да ы бас сара шы  унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органыны  бас маманы 
 унк оналдық блогы  

М  аудандық аумақтық органыны  бас маманы  блыс 
әкімі мәсл хат а араттарында ы бас маман   блысты  
тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі  мәсл хат а араттарында ы бас маман  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы  

блыс әкімі  мәсл хат а араттарында бас маман  
блысты  тексеру ком сс сы унк оналдық блок 

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округ әкіміні  а аратында ы бас маман 

 унк оналдық блогы  

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округ әкіміні  а аратында ы б лім басшысы 

 унк оналдық блогы  

блыстық атқарушы органны  басқарманы  бас 
маманы  унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  бас маманы 
 унк оналдық блогы  

удандық атқарушы органны  сектор ме герушісі
 унк оналдық блогы  

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер

3 М  сара шысы   унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органыны  жетекші маманы
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  бас маманы 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  жетекші маманы 
 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  бас 
маманы  унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  жетекші 
маманы  унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округтер әкіміні  а араттарында ы бас маман 

 унк оналдық блогы  

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
бас маман  унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
жетекші маман  унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер
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блыс әкімі  мәсл хат а араттарында ы бас маман  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

блыс әкімі  мәсл хат а араттарында жетекші маман  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

2 М  сара шысы  унк оналдық блогы

М  облыстық аумақтық органыны  жетекші маманы 
 унк оналдық блогы

удандық атқарушы органны  жетекші маманы 
 унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  жетекші 
маманы  унк оналдық блогы

блыстық атқарушы органны  басқарманы  маманы 
 унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округтер әкіміні  а араттарында ы бас маман 

 унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округтер әкімі а аратында ы жетекші маман 

 унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
жетекші маман  унк оналдық блогы

блыс әкімі мәсл хат а араттарында жетекші маман  
блысты  тексеру ком сс сы  унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер

1 удандық атқарушы органны  жетекші маманы 
 унк оналдық блогы  

блыстық атқарушы органны  басқарманы  жетекші 
маманы  унк оналдық блогы  

блыстық атқарушы органны  басқарманы  маманы 
 унк оналдық блогы

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округтер әкімі а аратында ы жетекші маман 

 унк оналдық блогы  

удандық ма ызы бар қалалар ауылдар кенттер ауылдық 
округтер әкімі а аратында ы жетекші маман 

 унк оналдық блогы

удандар  қалада ы аудандар және облыстық ма ызы 
бар қалалар әкімдеріні мәсл хатыны  а араттарында ы 
жетекші маман  унк оналдық блогы

блыс әкімі  мәсл хат а араттарында жетекші маман  
блысты  тексеру ком сс сы с унк оналдық блогы

•	 ызметті басқару

•	 еріктестік ен зара 
әрекеттестік

•	 а ша дылық

•	 зін зі дамыту

•	  егізгі құзыреттер
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Мемлекеттік қызметшілерге арналған құзыреттер үлгісі бойынша 
сұхбатқа арналған сұрақтартар

Адалдық

 ызмет барысында әде  сақтау үшін қандай қ ындықтар а та  болды ыз  ол 
қ ындықтарды қалай шешті із  

  з жұмысы ызда қандай әде тілік стандарттарды қа даларды  қолданды ыз  ешім 
қабылдау кезінде оларды қалай басшылыққа алды ыз

 
М

М
 

М  М  

Адалдық
де тілік 

нормалар мен 
стандарттарды 

сақтау

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі 

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 де тілік нормалар мен 
мінез құлық стандарттар 
сақталатын ұйымдық мәден етті 
қалы тастырады

•	 де тілік нормалар мен 
құндылықтарды енгізеді

•	 де тілік және адалдық 
нормаларын сақтай отыры  
шешімдер қабылдайды

•	 зіні  әділдігі  қара айымдылы ы 
мен бірбеткейлігі үшін құрмет 
тудырады  

•	 еке адамны  ар намысы мен 
қадір қас етіне құрмет ен қара  
бейтара тық  әділдік  р сыз 
қарым қатынас к рсете отыры  
ба ыныштылар үшін әде тілік 
мінез құлықты  үлгісі болы  
табылады

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі 

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ызметкерлерді  әде тілік 
нормалар мен стандарттарды 
сақтауын қамтамасыз етеді

•	 жымда мемлекеттік қызметті  
әде тілік нормалары мен 
стандарттарына бейілділік сезімін 
дамытады

•	 асқаларды  жетістіктерін 
мойындайды  қызметтестерді         
ар намысы мен қадір қас етіне 
нұқсан келтіретін оларды  
жеке және кәсіб  қас еттерін 
талқылаудан бас тартадыы

•	 де тілік нормаларды  бұзылуын 
анықтайды және әрекет етеді
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•	 еке адамны  ар намысы мен 
қадір қас етіне құрмет ен қара  
бейтара тық  әділдік  р сыз 
қарым қатынас к рсете отыры  
ба ыныштылар үшін әде тілік 
мінез құлықты  үлгісі болы  
табылады 

•	 шықтыққа  об ект тілікке және 
әділдікке ба ыттал ан әде тілік 
нормалар мен құндылықтарды з 
б лімшесіні  жұмыс тәжір бесіне 
біріктіреді

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі 

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 абылдан ан стандарттар мен 
нормаларды  тыйым салулар 
мен шектеулерді  сақталуын 
бақылайды

•	 жымны  мүдделерін зіні  
мүдделерінен жо ары қо ды

•	 ұмыста бірбеткейлік танытады

•	 жымда сенім және құрмет 
атмос ерасын қалы тастырады

•	 а ыныштыларды                                     
іс әрекеттерінде ашықтық ен 
әділдік қа даттарыны  сақталуын 
қамтамасыз етеді 

•	 еке адамны  ар намысы мен 
қадір қас етіне құрмет ен қара  
бейтара тық  әділдік  р сыз 
қарым қатынас к рсете отыры  
ба ыныштылар үшін әде тілік 
мінез құлықты  үлгісі болы  
табылады 

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі 

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 елгіленген әде тілік нормалар  
мен стандарттарды ұстанады 

•	 з жұмысын адал орындайды

•	 зін адал  қара айым  әділ   
ұстайды және басқалар а 
сы айылық ен әде тілік       
танытады
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Қызмет тұтынушыға және оны ақпараттандыруға бағдарлау

 зі ізді  жұмысы ызда «кл ент әрқашан дұрыс» қа дасын қалай қолдан аны ыз туралы 
айты  бері із

  л ент ен ішкі немесе сыртқы  күрделі жа дайды шешу үшін қандай шара қолданды ыз  
ыншлық неде болды  ол тәжір беден қандай сабақ алды ыз қорытынды шы арды ыз

 
М

М  М  М  

Қызмет 
тұты-

нушыға 
және оны 
ақпарат-

тандыруға 
бағдарлау

ызмет 
тұтынушыны  
қажеттіліктерін 
анықтау а және 

қана аттан
дыру а ұмтылу  

бұл ретте 
барлық мүмкін 
болатын және 
рұқсат етілген 
шараларды 
қабылдай 
отыры  

туында ан 
мәселелерді 

жедел шешуге 
ұмтылу  
қ аратты 
қызмет 

тұтынушы а 
қолжетімді және 
түсінікті жеткізе 

білу

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 едомст оны  мемлекеттік органны  
б лімшелеріне са алы қызмет к рсету 
үшін жа дай жасайды 

•	 тратег лық де гейде қызмет  
к рсету са асын жетілдіру бойынша 
шаралар қабылдайды 

•	 а алы қызмет к рсету бойынша 
едомст оны  мемлекеттік органны  

жұмысын т імді үйлестіреді және 
бақылайды

•	 ызмет тұтынушыларды  
ақ араттандырылуын қамтамасыз ету 
бойынша жұмысты ұйымдастырады 

•	 ызметтерді  ашықты ы мен қол 
жетімділігі қа даттарын енгізеді

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі 

(10-12 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 тратег лық мақсаттар мен 
басымдықтар а сүйене отыры     
қызмет к рсету са асын жетілдіру 
бойынша ба ытты анықтайды

•	 ызмет к рсетуді  т імді құралдарын 
біледі 

•	 ызмет к рсетуді  қол жетімділігін 
қамтамасыз етеді  

•	 ұтынушыларды  
қана аттанушылы ына мон тор нг 
жүргізеді және қызмет к рсетуді 
жетілдіру бойынша шаралар әзірлейді  

•	 рсетілетін қызметтер туралы 
тұтынушыларды ақ араттандыру 
қажеттілігін ұжым а үнемі түсіндіреді  

•	 ұтынушыларды к рсетілетін  
қызметтер туралы ақ араттандыруды  
т імді жүйесін құрады
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Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі 

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 а алы қызмет к рсету бойынша 
жұмысты ұйымдастырады және 
туында ан мәселелерді шешеді

•	 ері байланысты қамтамасыз ету 
мақсатында қана аттану де гейін 
анықтау үшін жа дай жасайды

•	 ызмет к рсету са асын бақылайды  
сондай ақ оны з үлгісінде к рсетеді 

•	 а ыныштыларды қызмет 
тұтынушыларды қол жетімді хабардар 
етуге ба ыттайды 

•	 қ аратты тұтынушы а құрмет ен және 
тілектестік ен жеткізеді 

•	 ызмет тұтынушыларыны  ікірін 
құрметтейді

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі 

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ызметті құрмет ен және тілектестік ен 
к рсетеді

•	 ызмет к рсету са асына қана аттану 
де гейін талдайды және оларды 
жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді

•	 ызмет к рсету са асын жақсарту 
бойынша ұсыныстар енгізеді

•	 ызмет тұтынушыларын 
ақ араттандыруды  т імді тәсілдерін 
қолданады

•	 ұтынушы а ақ аратты ауызша және 
жазбаша түрде қол жетімді жеткізеді 

•	 рсетілетін қызметтер туралы 
ақ аратты уақтылы қабылдайды және 
бере алады
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Жауапкершілік

 ұмысы ызда ма ызды жауа ты шешім қабылдау қажет бол ан жа дайды с атта ыз  
із қандай шаралар қолданды ыз

 ұмысы ызда ақырында дұрыс емес болы  табыл ан шешімді қабылда аны ыз туралы 
айты  бері із  ондай шешім қабылда аны ыз а не себе  болды  ұл жа дайдан 
қандай қорытынды шы арды ыз  лын ан сабақты келешекте жұмысы ызда қалай 
қолданды ыз

 
М

М  М  М  

Жауапкер-
шілік

Мемлекеттік 
қызметшілерді 
з міндеттерін 

орындауда жеке 
жауа кершілікке 

үздіксіз 
ба ыттау

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 Мемлекеттік органны  
едомст оларды  қызметін 

ұйымдастыру үшін з 
жауа кершілігін қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ұрылымдық б лімшені  
қызметін ұйымдастыру үшін з 
жауа кершілігін қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ұрылымдық б лімшені  
қызметін ұйымдастыру үшін з 
жауа кершілігін қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 зіні  іс әрекеттері мен нәт желері 
үшін з жауа кершілігін қабылдайды
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Бастамашылық

 зі ізді  тәжір бе ізді негізге ала отыры  сізді  қызмет ба ыты ызды  жұмысын 
жақсарту немесе жетілдіру ж ніндегі бастамамен шыққан жа дайы ыз туралы айты  
бері із  сыныл ан жақсартуларды  мәні неде болды  астаманы  себебі неде болды

 ұмыс т імділігін жақсарту бойынша со ы рет қандай бастамамен шыққаны ыз туралы 
айты  бері із  андай нәт желерге қол жеткізілді

 
М

М  М  М  

Баста-
машылық

ызметті  
т імділігін 
арттыру а 

ба ыттал ан 
нно а лық 
тәсілдер мен 
шешімдерді 

әзірлеу  ұсыну 
және енгізу  
сондай ақ 
зіні  негізгі 

міндеттерінен 
басқа қосымша 

жұмыстарды 
орындау 
қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ызметті  т імділігін арттыру а 
ба ыттал ан нно а лық тәсілдер 
мен шешімдерді талдайды және 
енгізеді

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ызметті  т імділігін арттыру а 
ба ыттал ан нно а лық тәсілдер 
мен шешімдерді енгізу бойынша 
ұсыныстарды қарайды және      
әзірлейді

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ызметті  т імділігін арттыру а 
ба ыттал ан нно а лық тәсілдер 
мен шешімдерді енгізу бойынша 
ұсыныстарды талдайды және     
енгізеді

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 сыныстар әзірлейді және зіні  
негізгі міндеттерінен басқа қосымша 
жұмыстарды орындайды
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Сабырлық

 ұмысы ызда күйзеліс жа дайды шешу үшін қандай қадам жаса аны ыз туралы айты  
бері із

 тқар ан жұмысы ыз сын  ба а а е бол ан жа дай туралы айты  бері із

 ұмыс орны ызда жанжал а та  бол ан жа дайды с атта  бері із  андай әрекеттер 
жасады ыз  алы тасқан жа дай қалай шешілді

 
М

М  М  М  

Сабырлық

ын және 
күт еген 

жа дайларда 
да сабырлы 

қалы  зін зі 
ұстай білу  ті ті 
шектеулі уақыт 
ен мо лық 

қысым 
жа дайында 
да жұмысты  
т істі са асын 

қамтамасыз ету 
қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ұмыс жа дайына қарамастан 
ұжымда зара сыйластық қарым
қатынасты қалы тастырады

•	 ынды ұстамды қабылдайды 
және ол негізделген жа дайда 
кемшіліктерді жо  ж нінде 
шаралар қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ынды ұстамды қабылдайды 
және ол негізделген жа дайда 
кемшіліктерді жо  ж нінде 
шаралар қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ынды ұстамды қабылдайды 
және ол негізделген жа дайда 
кемшіліктерді жо  ж нінде 
шаралар қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ынды ұстамды қабылдайды 
және ол негізделген жа дайда 
кемшіліктерді жо  ж нінде  
шаралар қабылдайды
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Жүйелік басқару

 ізден күрделі талдау мен жүйелі тәсілді тала  еткен жа дайды  мысалын келтірі із
 андай акторлар ескерілді
 скерілмеген акторлар болды ма
 а дай немен шешілді
 із қандай шешім қабылдады ыз

  абылдан ан шешімні  салдарын болжа ан кезі ізге мысал келтірі із
  ір нақты жобаны  мысалында ұйымны  б лімшелері арасында ресурстарды қаржылық  

матер алдық  адам  б луге тура келген кезді с ата ыз

 
М

М  М  М  

Жүйелік 
басқару

дерістер мен 
ресурстарды 

т імді басқару 
матер алдық  
қаржылық  

адам  және тб  
сондай ақ аз 
шы ындармен 
және қысқа 
мерзімде 

мемлекеттік 
органны  

стратег лық 
мақсаттарына 
қол жеткізуге 
ық ал ететін 
шешімдер 
қабылдау

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 
лауазымдар 
деңгейлері)

§	Мемлекеттік органды басқаруды  т імді 
жүйесіні  ба ытын және келешек дамуын 
анықтайды

§	Мемлекеттік органны  стратег лық 
мақсаттарына барынша аз шы ындармен 
және қысқа мерзімде қол жеткізуін 
қамтамасыз етеді

§	ойыл ан міндеттерді орындауда 
мемлекеттік органны  жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін мақсатты дәйекті 
және жүйелі түрде қо ды 

§	 аму стратег сын мемлекеттік 
органны  және оны  басқару жүйесіні  
ішкі дамуына ба ыттал ан әрбір қадам 
мемлекеттік органны  сыртқы дамуына 
о  әсер ететіндей еті  іске асырады 

§	Мемлекеттік органды басқаруды  ашық 
және т імді жүйесін құрады

§	әуекелдерді т мендеті  және 
мемлекеттік орган қызметіні  са асын 
арттыра отыры  басшылар мен 
қызметкерлер үшін басқаруды  
жүйелік әдістерін және қосымша 
ынталандырмаларды енгізеді 

§	асқаруды  тұтас нтегра лан ан 
жүйесін құру және дамыту арқылы 
мемлекеттік органны  ресурстарын 
ұтымды айдалануын қамтамасыз етеді
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Өзгерістерді басқару

 ұмысты  ұйымдастырылуына сіз күмән келтірген жа дай туралы айты  бері із
 үмән неден туды
 із не ұсынды ыз
 із з ұсыныстары ызды жүзеге асыру үшін не істеді із
 ізді  де лары ыз қандай дәрежеде жүзеге асырылды

  із ұйымы ызда міндеттерді шешу жолдарын згерткен жа дайы ыз а мысал келтірі із  
Мұндай жа дайлар болды ма

  ызметтестер және ба ыныштылары ыз а згерістерді  орындылы ын дәлелде  берген 
жа дайы ыз а мысал келтірі  бері із

 
М

М  М  М  

Өзгеріс-
терді 

басқару

Мемлекеттік  
органды жа ырту 

үдерісін жүзеге 
асыру кезінде 

қызметкерлерді 
да рлауда  

сүйемелдеуде  
оқытуда және 

қолдауда 
құрылымдал ан 

тәсілді  қолдынылуы  
згерістерді т імді 
енгізу үшін әр 

қызметкерлерді  
ұйымдастырушылық 

үдерістеріне  
жүйелеріне және 

унк оналдық 
міндеттеріне әсер  
ете білу қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

§	Мемлекеттік органны  қызметін 
жетілдіруге ба ыттал ан 
згерістерді енгізуге 

бастамашылық жасайды

§	елгісіздік жа дайында 
мемлекеттік органды т імді 
жұмыс істеу мүмкіндігімен 
қамтамасыз етеді

§	ызметті жа а жа дайлар а 
тез бейімдеуге кемділік 
ен қабілеттілікті таныту 

үшін ұйымдастырушылық 
ал ышарттар жасайды 

§	нгізілген згерістер үшін 
жауа кершілікті з мойнына 
алады

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

§	Мемлекеттік органны  қызметін 
жетілдіруге ба ыттал ан 
згерістерді қолдайды 

§	елгісіздік жа дайында 
мемлекеттік органды т імді 
жұмыс істеу мүмкіндігімен 
қамтамасыз етеді

§	ызметті жа а жа дайлар а 
тез бейімдеуге кемділік 
ен қабілеттілікті таныту 

үшін ұйымдастырушылық 
ал ышарттар жасайды 

§	нгізілген згерістер үшін 
жауа кершілікті з мойнына 
алады



«Мемлекеттік қызметке үміткерлермен сұхбат жүргізу бойынша» әдістемелік ұсыныстар

Стратегиялық ойлау

 ұмысы ыз а ке ірек қарау қажет бол ан со ы жа дай туралы айты  бері із
 Мұндай қажеттілік неліктен айда болды
 із қандай мәселелерді шешті із
 із қандай әрекет жасады ыз
 із қандай нәт желерге жетті із
 із қазір нені згеше істер еді із

  о ы жарты жыл ішінде қандай ма ызды міселелерді шешуге тура келді  ол 
мәселелерді  бірінде сіз шы ындарды  айданы  қандай тәуекелдер айда бол анын 
қалай ескергені із туралы айты  бері із  

  ыртқы нарықта ы жа дайды  згеруін болжа ан кезге мысал келтірі із  ұндай 
жа дайлар болды ма

 
М

М  М  М  

Страте-
гиялық 
ойлау

олда бар 
ресурстар 

мен ықт мал 
тәуекелдерді 

ескере отыры  
жал ы к ріністі 

к ру  мемлекеттік 
органны  дамуын 

жос арлау  
болжау қабілеті  
ұрақты дамуды 

қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін 

ұзақ мерзімді 
шешімдер 
қабылдау 
қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 тратег лық мақсаттарды 
қалы тастырады  мемлекеттік 
органны  м сс сы мен айымдауына 
жауа  беретін міндеттерді  сондай ақ 
елді  стратег лық құжаттарымен 
зара байланысты анықтайды

•	 ірлік және жергілікті жа дай а әсер 
ете алатын әлемдегі мемлекеттік б лік 
органдарыны  негізгі үрдістері туралы 
хабардар

•	 зақ мерзімді шешімдерді  
ерс ект аларын қалы тастырады 

және ықт мал тәуекелдер мен 
салдарларды ескереді

•	 а андық және ірлік қажеттіліктерді 
мемлекеттік органдарды  
мүдделерімен салыстырады  

•	 Мемлекеттік органны  жа андық 
стратег лық мақсаттарына сәйкес 

ірлік және жергілікті бастамаларды 
үнемі зектендіреді

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 үтілетін нәт жені  жал ы к рінісін 
к реді  

•	 рсетілетін қызметтерді  са асын 
үнемі жақсартуды қамтамасыз ететін 
мемлекеттік органны  стратег лық 
мақсатын іске асыру жолдарын 
әзірлейді  

•	 ймақтық және жергілікті 
мақсаттарыны  б лімше мақсаттарына 
сәйкестігін бақылайды  

•	 о амны  згермелі қажеттілігіне сай 
болады  

•	 Мемлекеттік органны  мақсаттарын 
з б лімшесіні  нақты мақсаттарына 

айналдырады
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Басшылық

 із ба ыныштыларды немесе қызметтестерді күрделі ршіл міндетке қол жеткізуге 
ынталандыр ан кезге мысал келтірі  бері із
 із оны қалай істеді із
 йналада ыларды  реак сы қандай болды
 із қандай нәт желерге жетті із

  о ы жарты жылда сізді  ба ыныштылары ызды  жетістіктері қандай болды  ақты 
мысал келтірі із

  із зі ізді  басшылық ст лін згерткен кезі із болды ма

 
М

М  М  М  

Басшылық

Мемлекеттік 
органны  

мақсаттарына 
т імді қол жеткізу 

үшін қолдау 
ала отыры  

қызметкерлерге 
және  немесе 
құрылымдық 
б лімшелерге 
ық ал ете білу  
а ыныштыларды 

дамытуда 
мо лық 

нтеллект ен 
тәлімгерлік 

к рсету

Құзырет 
көрсетудің 
«А» деңгейі

(13-15 лауазымдар 
деңгейлері)

§	Мемлекеттік органны  
қызметкерлерінде ынта ықыласты 
және мемлекеттік қызметті  
құндылықтары мен м сс сын 
ұстануды ынталандырады 

§	 еке және бірлескен мақсаттар а 
қол жеткізу үшін басқаларды 
қолдайды және ынталандырады 

§	Мемлекеттік орган қызметкерлеріні  
әлеуетін ашу үшін сенім күшін 
к рсетеді

§	 ал ы мемлекеттік қызметті  
беделін қалы тастыра отыры  
мемлекеттік қызметте мақтаныш 
ен атр от зм сезімін дамытады 

§	 з қызметімен басқалар а үлгі 
к рсетеді

§	а ыныштыларды жұмыста ы үздік 
нәт желері үшін мадақтайды және 
мара аттайды

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 лауазымдар 
деңгейлері)

§	йымны  мақсатына жету үшін 
ұжымды зіні  жеке үлгісімен 
ынталандырады 

§	асқаларды  е бегін және оларды  
ортақ іске қосқан үлесін қолдайды 
және ынталандырады

§	йым қызметіні  ба дарламасын 
іске асыру а басқаларды к ндіре 
және тарта біледі

§	ойыл ан мақсатқа қол жеткізуде 
басқалар а деген сенімін к рсетеді

§	 ұмыста о  к зқарас ен тұрақты 
ынта танытады
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Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

§	 з үлгісімен та сырмаларды 
орындау т імділігін к рсете 
отыры  басқарады

§	асқаларды бастамашылық 
жасау а термелейді

§	ойыл ан мақсатқа жетуде 
қызметкерлерді  қызметін 
ынталандырады

§	үтілетін нәт желерді дәл 
белгіле  та сырмалар береді 

§	 ірлескен жұмыс және қолдау 
әдістерін айдалана отыры  
мон тор нгті жүзеге асырады

Серіктестік пен өзара әрекеттестік

 аныс емес адамдар  қызметкерлерді  к  санымен зара әрекет жаса  және бірлесі  
бір мәселені шешуге тура келген кезге мысал келтірі із
 із не істеді із
 олайлы және німді қарым қатынасты кіммен орната алды ыз  
 із қандай нәт жеге жетті із

  анжал жа дайына қатысушы бол ан кезге мысал келтірі із
  іреуді з к зқарасы ызды  дұрысты ына сендірген кезге мысал келтірі із
  ұмыс орнында зара әрекет құру тәжір бе із туралы айты  бері із  зара әрекеттестік 

қалы тастыру үшін қандай тәсілдерді қолданды ыз  
  ызметтестермен зара әрекеттестікте қандай қ ыншылықтар а та  болды ыз және 

оларды қалай шешті із   
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М

М  М  М  

Серіктестік 
пен өзара 

әрекеттестік

ызметтестермен  
б лімшелермен 
және басқа да 
мемлекеттік 
органдармен 
түсінікті түр-

де және кәсіб  
де гейде т імді                       
қарым қатынас 
құру  оларды 

біры ай тәсіл-
дерді әзірлеуге  

жос арларды іске 
асыру а және 

жал ы нәт желер-
ге қол жеткізуге 

тарту

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 з құзыреті шегінде басқаларды 
мемлекеттік органдармен және 
ұйымдармен т імді зара әрекет 
жасау а ба ыттайды 

•	 ойыл ан міндеттерге қол жеткізу 
үшін әрбір қызметкерді  әлеуетін 
айдаланады 

•	 асқа б лімшелермен бірге 
мемлекеттік органны  жос арын 
жүзеге асырады және о ан жетеді

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

§	 жымда сенімді қарым қатынас 
орнатады 

§	 Мүдделі тара тармен және 
қо аммен б лімшені  т імді 
жұмысын ұйымдастыру бойынша 
ұсыныстар енгізеді 

§	 ұмысты бірлесі  орындау үшін 
қызметтестермен тәжір бе және 
біліммен б ліседі 

§	 рбір адамны  нәт желерге қол 
жеткізуге үлесін анықтайды

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 жымны  жұмысына үлес қосады 
және қажет бол ан жа дайда  
тәжір белі әрі тестерге түсінік 
беру үшін жүгінеді 

•	  ызметтестермен және 
мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарды  кілдерімен зара 
әрекеттестікті дамытады

•	  ікір алмасады  ақ арат ен 
б ліседі және талқылауды ескере 
отыры  міндеттерді орындайды 

•	  асқалармен тіл табысады

•	  асқа адамдарды  ікірлері мен 
де ларына ашық
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Қызметті басқару

 ысқа мерзімде ауқымды жұмыс к лемін істеген кезі ізге мысал келтірсе із
 із неден бастады ыз
 із не істеді із
 із қандай нәт жеге жетті із  ұмысты орындау а не кедергі болды
 үгінгі күні нені згеше істер еді із

  ұмысты белгіленген мерзімде орындай алма ан кезі ізге мысал келтірі із
  лкен іс қ мыл жос арын іске асыр ан және осы жос арды  іс шараларын енгізген 

кезі ізді с атта ыз
  ұмысы ызда жос арлау кезінде қандай қ ындықтар а та  болды ыз  андай тәсілдерді 

қолданды ыз
  оба а қатысқан кезі із туралы айты  бері із  із жобаны т імді іске асыру үшін не 

істеді із

 
М

М  М  М  

Қызметті 
басқару

ойыл ан 
мақсаттар а т імді 
түрде қол жеткізу 

үшін жұмысты 
жос арлау және 
жүйелеу қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 ақты міндеттер қо ды және 
стратег лық мақсаттар а сәйкес 
та сырмалар береді

•	 лімшені  қойыл ан міндеттерді 
са алы және уақтылы орындауына 
жа дай жасайды және ұжымды 
ба ыттайды

•	 асымдықтарды к рсете отыры  
б лімшені  жұмысын т імді 
ұйымдастырады

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 лімшені  қызметін жос арлау 
және қамтамасыз ету үшін қажетті 
ақ аратты ж найды  талдайды және 
басшылыққа жеткізеді 

•	 ені  та сырыл ан ұжымны  
жұмысын жос арлайды және 
ұйымдастырады  жос арлан ан 
нәт желерге қол жеткізуге 
жәрдемдеседі

•	 ойыл ан міндеттерді орындау 
бойынша қызметкерлерді  қызметін 
бақылайды

•	 лімше жұмысыны  нәт желілігі 
мен са асын қамтамасыз етеді
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Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	  а сырмалар басымдылы ы бойынша 
ма ызды рет ен қойылады

•	  ұжаттарды дайындайды және 
басшылыққа са алы тұрде жеткізеді 

•	 ұмысты са алы түрде орындау 
үшін қажетті ресурстарды анықтайды 
және айдаланады

•	 з жұмыс күнін жос арлайды

Шешімдер қабылдау

 ұмысы ызда ма ызды шешім қабылда ан кезі ізге мысал келтірі із  ешімге қалай 
келді із  андай әрекет жасады ыз

  ұмысы ызда шешім қабылдау а қатысқан кезі із туралы бір мысал келтірініз  із 
қандай р л атқарды ыз  андай әрекет жасады ыз

  ізді  ткен тәжір бе ізде қандай шешім қабылдау керектігін қалай анықта аны ыз 
туралы айты  бері із   

 
М

М  М  М  

Шешімдер 
қабылдау

а дайды 
ақ аратты        
жан жақты 

ба алау және 
кейіннен о тайлы 
шешім қабылдау 

қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«B» деңгейі

(10-12 
лауазымдар 
деңгейлері)

•	 Міндеттерді дұрыс б ле алады

•	 ешім қабылдау кезінде ықт мал 
тәуекелдер туралы хабарлайды

•	 ешім қабылдау кезінде балама 
нұсқаларды ұсынады

•	 әйекті және т імді шешімдер 
қабылдайды

•	 з тәжір бесіне  ма ызы бар 
басқа да мәліметтерге негізделген 
шешімдер қабылдайды

Құзырет 
көрсетудің 
«C» деңгейі

(7-9 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 лімше қызметін ұйымдастыру 
кезінде та сырмаларды дұрыс б леді 

•	 ешім қабылдау үшін қажетті 
ақ аратты ж науды ұйымдастырады

•	 ешім қабылдау кезіндегі тәсілдерді 
ұжыммен талқылайды 

•	 үрлі к здерден алын ан деректерді 
ескере отыры  ықт мал тәуекелдерді 
талдайды және болжайды

•	 Мүмкін болатын тәуекелдер мен 
салдарларды ескере отыры  
з құзыреті шегінде шешімдер 

қабылдайды
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Шапшаңдылық

 ысқа мерзімде та сырманы жасау қажет бол ан кезі ізге мысал келтірі із  сы міндетті 
шешу үшін қандай әрекет жасады ыз  ізді  қолдан ан тәсілі із әдетте қолдан ан 
тәсілі ізден қалай айрықшаланды  

  әжір бе ізде бұрын со ды кездестірмеген мәселені шешіге тура келген кезі із туралы 
айты  бері із   Мәселені шешу үшін қандай әрекет жасады ыз

 
М

М  М  М  

Шапшаң-
дылық

ектеулі уақыт 
жа дайында 

жұмысты 
уақытылы және 
са алы орындау 

қабілеті

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

§	а сырмаларды уақытында орындайды

§	 ұмысты  са асы мен ұқы тылы ын 
к рсетеді 

§	 үктелген міндеттерді орындау а 
ынталы 

§	әделерді мерзімдерде сақтайды

§	а сырманы  егжей тегжейіне жете 
қарайды

Өзін-өзі дамыту

 ізді  со ы оқу тәжір бе із туралы айты  бері із  із не үйренді із және ал ан білім 
мен да дыларды тәжір беде қалай қолданды ыз  андай жа а ақ арат алды ыз

  із з кәсіб лігі ізді арттыру үшін істеген қадамдары ыз туралы айты  бері із  ан 
себе  не болы  ны  т імділігі қандай болды   

 
М

М  М  М  

Өзін-өзі 
дамыту

ұмысты 
жетілдіру үшін 

жа а білімдерді  
е тіліктерді және 

да дыларды 
үздіксіз ме геру 
және қолдану

Құзырет 
көрсетудің 
«D» деңгейі

(1-6 лауазымдар 
деңгейлері)

•	 а а білімдер мен технолог лар а 
қызы ушылық танытады

•	 зін зі дамыту а ұмтылады  
жа а ақ аратты және оны қолдану 
тәсілдерін іздейді

•	 әжір беде оны  т імділігін 
арттыру а мүмкіндік беретін жа а 
да дыларды қолданады
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Сұхбат жүргізудегі тегеуріндер мен қиындықтар

Контраст әсері  үміткерлер зара салыстырылады  Мұндай бұрмалауды болдырмау үшін 
құзыреттер үлгісімен  н  бос лауазымда ы табыстылық кр тер йлеріне қатысты салыстыру 
қажет

Әкиек/мүйіз әсері  « ты шулы» ұйымда жұмыс істеу тәжір бесі бар үміткер келген кезде  бұл 
үміткер осы ком ан да жұмыс істегеніне байланысты ана бірегей болы  саналады  немесе 
үміткер «нашар» де  саналатын ұйыммен ой а байланыстырыл ан кезде  үміткерді ба алау алдын
ала үміткерді  айдасына емес бұрмаланады

Мейірімділіктің/қаталдық әсері  үміткерлерді  к шілігі жо ары ба а ал ан немесе керісінше 
қата  ба алан ан және т ісінше құзыреттерді  т мен ба асын ал ан кез

Маған ұқсайды  үміткер сұхбат алушымен ортақ қас етке е бол ан кез  ұл үміткерді ба алауды 
бұрмала  мұндай үміткерге деген жал ан « оз т ті» к зқарас тудыра алады

Стереотиптер  адам туралы ал ашқы әсерге тәуелділік  мысалы  бұл канд дат  нтра ерт  
Мұндай бұрмалауды қабылда аннан кейін  барлық келесі ақ арат осы г отезаны растау үшін 

деледі

Кезек әсері  бірінші және со ы үміткер есте қалатын кез

Ерте қорытындылар  зерттеулер үміткерді  б лмеге кіруіні  және сұхбат алушыны  ол туралы 
шешім қабылдауыны  арасында ы уақыт т рт м нутты құрайтынын айтады  ейіннен үміткерден 
алынатын ақ арат қалы тасқан ерте қабылдау р змасы арқылы қабылданады

о арыда жазыл ан бұрмалаушылықтарды болдырмау үшін үміткерді  бұрын ы жұмыс мінез
құлқын зерттеу арқылы сұхбат сәтіне дейін  үміткерді  нақты тәжір бесі туралы ақ аратты ж нау 
үдерісін құру қажет  онымен қатар  бұрмалаушылықтарды болдырмау үшін  зіні  үміткер туралы 
ұсынымын басшылыққа алу а болмайды  

Контраст әсері

Әкиек/мүйіз әсері

Мейірімділік/қаталдық әсері

Маған ұқсайды

Стереотиптер

Кезек әсері

Ерте қорытындылар

Сұхбат жүргізудегі 
тегеуріндер мен 
қиындықтар
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Сұхбат қорытындысы бойынша үміткерлерге кері байланыс
ұхбатқа қатысқан барлық үміткерлерге сұхбаттын ту нәт желерін қысқа мерзімде хабарлау 

ұсынылады  есурстармен қамтамасыз етілуіне байланысты хабарланатын ақ арат к лемі 
бойынша азнан үлкенге дейін анықтау қажет  

§ актолог лық ақ арат  сұхбат тті т еді

 ұхбатты  кезе і т еген жа дайда  құзыреттер бойынша негіздеме ұсыну  мысалы  
үміткерді  ткен тәжір бесінен құзыреттерді  немесе нд каторды  болуы туралы куәлік 
ретінде мысал берілмеген

 Мүмкін  үміткер басқа мүмкін болатын бос лауазымдар а қызы ушылық танытуы мүмкін 
және онымен болашақта хабарласуы мүмкін




