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1. Жалпы ережелер 
 
 "ОҚМА" АҚ барлық дайындық деңгейіндегі білім беру бағдарламаларын іске 
асырады – ТжКБ, бакалавриат, магистратура, докторантура, интернатура, 
резидентура, үздіксіз кәсіби даму бағдарламалары.  
 Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саясаты сапаны 
қамтамасыз ету бойынша жалпы тәсілдерді, негізгі қағидаттар мен механизмдерді 
қалыптастырады. 
 Саясаттың мақсаты білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруда 
сапа мәдениетін қалыптастыру болып табылады. 
 Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы 
саясаттың міндеттері: 
- "ОҚМА" АҚ-да құрылған білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз 
ету жүйесін дамыту және жетілдіру; 
- білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету жүйесіне барлық 
мүдделі тұлғаларды (білім алушылар, оқытушылар, жұмыс берушілер және т.б.) 
тарту. 

ISO 9000:2015 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен 
сөздік. 

ISO 9001:2015 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар. 
ҚР 044/001-2018 Сапа жөніндегі нұсқаулық. 
СТ 044/003-2018 Ұйымдастыру құжаттамасын басқару 
СТ 044/007-2018 Қызметтік құжаттарды басқару 
СТ 044/007-2018 Жазбаларды басқару 
СТ 044/009-2018 Жақсартуларды жоспарлау 
СТ 044/010-2018 Басшылар тарапынан талдау. 
СТ 044/020-2018 Ішкі тексерулер 
СТ 044/021-2018 сәйкессіздіктерді басқару, түзету әрекеттері   



 
Оқу-әдістемелік орталық Е 044/112-2019 

11 беттің 3-ші 
беті 

«ОҚMA» АҚ-да білім беру бағдарламаларын ішкі сапа кепілдігі саласындағы саясаты  

 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 
 
 

 

 

2. Белгілер мен қысқартулар 

ҚР МЖМБС - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарты; 
ҚР БҒМ - ҚР Білім және ғылым министрлігі; 
ҚРДСМ-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 
«ОҚМА» «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» 
АҚ - Акционерлік қоғамы; 
ОӘО - оқу әдістемелік орталығы; 
ӘК - Әдістемелік кеңес; 
БО - біліктілікке оқыту; 
БӨЖ  - білім алушының өзіндік жұмысы; 
ОБӨЖ - оқытушымен  білім алушының өзіндік жұмысы (студенттің өзіндік 
жұмысы (бакалавриат, оқытушымен бірге); 
ЖОЖ - жұмыс оқу жоспары 
ЖОЖ - жеке оқу жоспары 
ЭПК - элективті пәндер каталогы 
УК - университеттің компоненті 
ҚК - қосымша компонент 

3. Білім бері бағдарламаларының сапасын қамтамассыз ету принциптері  

• Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету және арттыру 
жөніндегі қызметке сыртқы және ішкі стейкхолдерлерді тарту; 

• Білім алушыларға қатысты мүмкіндіктер мен әділдік теңдігін 
қамтамасыз ету; 

• Академиялық адалдық пен еркіндікті, сыбайлас жемқорлық пен 
кемсітушіліктің кез келген формаларына төзбеушілікті қолдау; 

• Процестер, сапа және стандарттар үшін жауапкершілікті анықтау; 
• Деректер мен ақпаратты жан-жақты талдау негізінде маңызды басқару 

шешімдерін қабылдау; 
• Сыртқы және ішкі тәуелсіз бақылауды қолдану; 
• Сапаны қамтамасыз ету саясаты мен стандарттарын үнемі қайта қарау; 
• Мүдделі тараптар үшін ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі 

4. Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамассыз ету жүйесі  

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету жүйесі  
"ОҚМА" АҚ сыртқы және ішкі қамтамасыз ету саясаты және сапаны бағалау 
арқылы іске асырылады. 
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Білім беру бағдарламаларының сапасын сырттай бағалау жүйесі білім беру 
сапасы кепілдігінің тиісті сыртқы тетіктерінің болуын білдіреді.: 

• "ОҚМА" АҚ институционалдық Аккредитациясының және ЖОО-ның 
кейінгі Аккредитациясының болуы; 

• білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасының және мазмұнының 
ұлттық сапа стандарттарына сәйкестігін растайтын білім беру 
бағдарламаларын аккредиттеу (бұдан әрі – ББ) (алғашқы аккредиттеу, 
аккредиттеу, аккредиттеуден кейінгі бақылау, қайта аккредиттеу); 

• білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасының мемлекеттік білім 
беру стандарттарына және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын 
біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын лицензия алдындағы және 
лицензиялық бақылау; 

• сапа менеджменті жүйесінің сыртқы аудиті 
 
Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі еуропалық жоғары білім кеңістігінде 
(ESG) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын 
қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар мен нұсқаулықтарға 
негізделеді.): 
 сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат; 
 бағдарламаны әзірлеу және бекіту; 
 студент бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау; 
 

• білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау; 
 оқытушылар құрамы; 
 оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі; 

• ақпарат басқармасы; 
•  жұртшылықты ақпараттандыру; 
• бағдарламаны үнемі мониторингілеу және мерзімді бағалау; 
•  сапаны мерзімдік сыртқы қамтамасыз ету. 

 
"ОҚМА" АҚ білім сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесінің негізгі 

қағидаттарын басшылыққа алады: 
• білім беру бағдарламаларын ресурстық қолдауды қамтамасыз ететін 

басшылықтың, профессорлық-оқытушылық құрамның, 
факультеттердің, бөлімшелердің білім беру қызметтерін көрсету сапасы 
және олардың сапасын қамтамасыз ету жауапкершілігі; 

•  сапаны қамтамасыз ету "ОҚМА" АҚ білім беру бағдарламалары мен 
білім алушыларының дайындық деңгейінің әртүрлілігіне сәйкес 
келеді»; 



 
Оқу-әдістемелік орталығы Е 044/112-2019 

11беттің 6 беті «ОҚMA» АҚ-да білім беру бағдарламаларын ішкі сапа кепілдігі саласындағы саясаты 
 

 
 

•  сапаны қамтамасыз ету барлық мүдделі тұлғалар мен білім беру 
процесіне қатысушылардың сапа мәдениетін дамытуды қолдайды; 

• сапаны қамтамасыз ету білім алушылардың, басқа да мүдделі 
тараптардың және қоғамның қажеттіліктері мен үміттерін ескереді. 

"ОҚМА" АҚ ішкі сапа жүйесі әр түрлі бөлімшелердің, алқалық 
органдардың қызметі арқылы іске асырылады,міндеттері мен функцияларына 
білім беру бағдарламаларының іске асырылуын мониторингілеу мен бақылау 
кіретін білім беру үдерістерінің: 

- білім беру бағдарламаларының комитеттері (ББК) білім беру 
бағдарламаларының мазмұнын жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу, 
бағалау, өткізу арқылы білім беру бағдарламаларының мазмұнының сапасын 
қамтамасыз етеді (тәжірибе алмасу, ашық сабақтарды бағалау, 
кафедралардағы өзара сабаққа қатысу талдауы, кафедраішілік бақылаудың 
орындалуына мониторинг жүргізу, Оқу-әдістемелік материалдарды, оқу 
құралдарын, оқулықтарды әзірлеу, пәндердің оқу-әдістемелік әдебиеттермен 
қамтамасыз етілуі, оқыту әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау әдістерін 
анықтау және т. б.); 

- жоғары оқу орны ішіндегі сапаны бақылау (ЖООСБ) білім беру 
бағдарламасы пәндерін қорытынды бақылаудың тестілік тапсырмаларын 
сараптау арқылы білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз етеді; 
кафедралардың ішкі аудитіне қатысу, оның ішінде пәндердің оқу-әдістемелік 
кешендерінің уақытылы және сапалы әзірленуін бақылау бойынша; 

- алқалық басқару органдары-факультет кеңестері, әдістемелік кеңес, 
Ғылыми кеңес, клиникалық кеңес, ректорат жоспарлардың орындалу 
мониторингі, білім беру бағдарламаларын бағалау, оның ішінде ресурстық 
қамтамасыз ету, білім беру бағдарламаларының мазмұнын жақсарту бойынша 
іс-шараларды анықтау арқылы білім беру бағдарламаларының сапасын 
қамтамасыз етеді.; 

- білім сапасын кезең-кезеңмен бақылау оқылатын пәндер бойынша 
білімнің "өміршеңдігін" бағалауға арналған, бұл білім беру бағдарламасын 
бағалауға және оны жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеуге әсер етеді.; 

- сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиттері( СМЖ), оның ішінде білім 
алушылар мен жұмыс берушілерге даярлау сапасын қамтамасыз ету 
мәселелері бойынша сауалнаманың нәтижелеріне талдау жүргізу; 

- жұмыс берушілердің "ОҚМА" АҚ алқалық басқару органдарының 
жұмысына қатысуы, түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша іс-шараларға 
қатысуы, "дөңгелек үстелдер" жұмысына, білім беру бағдарламаларын бағалау 
мақсатында сауалнамаға (сауалнамаға) қатысуы; 

- білім алушылардың ЖОО-ны басқарудың алқалық органдарының 
жұмысына қатысуы, емтихан сессиясының қорытындысы бойынша 
сауалнамаға қатысуы; 
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- білім алушыларға жеке білім траекториясын және оқытушыны таңдау 
мүмкіндігін беру; 

- білім беру бағдарламаларын бағалауға бағытталған студенттерді (2-4 
курстар), интернатура, бакалавриат, резидентура түлектерін тәуелсіз емтихан; 

- білім беру бағдарламаларын кадрлық қамтамасыз ететін кадр қызметі; 
 
• білім беру қызметін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету; 
• білім беру қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 
• оқу сабақтарын өткізу сапасымен; 
• студенттердің білім сапасы; 
• студенттердің ұтқырлығын қамтамасыз ету; 
• білім беру процесін тиімді басқару үшін ақпараттық жүйелердің болуын 

қамтамасыз ету; 
• білім беру бағдарламаларын мерзімді қайта қарау және мониторингті 

жүзеге асыру; 
• білім беру бағдарламалары, жоғары білім және біліктілік дәрежесі туралы 

ақпараттың жариялылығын қамтамасыз ету; 
• жоғары білім алуға ізденушілердің жұмыстарында академиялық 

плагиаттың алдын алу жүйесі. 
 

5. ББ сапасын қамтамасыз ету құралдары 
 
• білім беру бағдарламаларының білім беру стандарттарына сәйкестігі; 
• білім беру бағдарламаларын оқыту мазмұнының, құзыреттілігінің, 

нәтижелерінің кәсіптік стандарт талаптарына сәйкестігі; 
• жоғары оқу орны ішіндегі сапаны бақылау комиссиясының аудит 

нәтижелері (ЖООСБ); 
• ӘДК комиссиясының тест тапсырмаларын сараптау нәтижелері; 
• қорытынды аттестаттау нәтижелері (АА), емтихан комиссиясы 

төрағаларының ұсыныстары ; 
•  білім сапасын аралық бақылау нәтижелері (ПККУЗ) ( оқу жылына 2 

рет); 
•  тәуелсіз емтихан Ұлттық орталығының қатысуымен өткізілетін тәуелсіз 

емтихан нәтижелері (2-4 курс, интернатура, резидентура түлектері); 
•  педагогикалық құзыреттілік пен оқытылатын пән бойынша 

оқытушылардың тәуелсіз тестілеу нәтижелері; 
• білім беру бағдарламаларына оқушыларды тұрақты қабылдау; 
• курстан курсқа GPA деңгейін арттыру; 
• бітіруші курсқа "жетімділік" динамикасы (көрсеткіштері); 
• бағдарлама түлектерін жұмысқа орналастыру; 
• оқытушылар қызметінің индикаторлары; 
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• ұлттық деңгейдегі ББ және ғылым рейтингтері (ҚР ДСМ, "Атамекен" 
ҰКП, аккредиттеу агенттіктерінің рейтингтері);   

• медициналық университеттер мен факультеттермен халықаралық 
ынтымақтастықтың спектрі мен кеңдігі (білім алушылар мен ПОҚ 
ұтқырлығы, білім беру және ғылыми жобалар);  
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Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады 
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ҚР БҒМ бұйрығы Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы № 604 
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Оқу-әдістемелік орталығы Е044/112-2019 

11беттің 11 беті «ОҚMA» АҚ-да білім беру бағдарламаларын ішкі сапа кепілдігі саласындағы саясаты 

 

 
 

  
 

 


	Жалпы ережелер ......................................................................................
	1. Жалпы ережелер
	"ОҚМА" АҚ барлық дайындық деңгейіндегі білім беру бағдарламаларын іске асырады – ТжКБ, бакалавриат, магистратура, докторантура, интернатура, резидентура, үздіксіз кәсіби даму бағдарламалары.
	Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саясаты сапаны қамтамасыз ету бойынша жалпы тәсілдерді, негізгі қағидаттар мен механизмдерді қалыптастырады.
	Саясаттың мақсаты білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруда сапа мәдениетін қалыптастыру болып табылады.
	Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясаттың міндеттері:
	- "ОҚМА" АҚ-да құрылған білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету жүйесін дамыту және жетілдіру;
	- білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету жүйесіне барлық мүдделі тұлғаларды (білім алушылар, оқытушылар, жұмыс берушілер және т.б.) тарту.
	2. Белгілер мен қысқартулар
	3. Білім бері бағдарламаларының сапасын қамтамассыз ету принциптері
	4. Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамассыз ету жүйесі

