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Mupac yHrr Bepcureriniq 6i.nirvr 6epy 6arqap.naMaJra pbr HbrH

calracbrH KaMTaMacbr3 eTy caJracbrHAafbr caflcaTbr

Vnunepcnrerriq 6inivr 6epy 6ar4apnauaJrapbr o(brryAbrr{
4eqrefinepi 6ofiunura ueurercemir x{€urrrbrra rrain4emi 6iniu

cer4Kec

6epy

Mzpac Vuunepcureri lyltmngirc 4ecrpHrrropnapAuq, EyporilnbrK xeHe
ynrrblK 6inirrilirc rueq6epnepine cefirec 6iniu 6epyaiu ynrrbrK xyfieciniq eri
Aeqrefii 6ofiuuua KaApnapAbr Aaflpnayauq 6iriu 6epy laraaptnM€rnapbrH xy3ere
acblpaAbl: 6aranaepuar x{eHe Marlrcrparypa, cbrHaKTbr ryafira ralcbrpy MeH
KpeAr{rrepAi Nuua(rayAbrr{ Eyponamr( Nyfi ecin (ECT5 ) enaipe.qi.

craHAaprrapblHa, rznrir oKy xocnapJrapbrHa cefirec e:ipnene4i, 6yn 6iniu 6epy
4usueriH xy3ere acblpyra apH€rJrraH MeMJreKemir wrqeu3urrMeH pacraJraAbr.

Xorapu oI1y opHbIHbIr{ cara calracbrHAarbr cafl.carra KaJraHraH H1efi;rap
6inivl 6epy 6ar4aprau€LrapblHblrl caracbr c€LJracbrHAarbr cancar 6arurrbrHbrr{ 6inivr
6epy 6ar[aptaMaJlapbrHblq TeK Frrrbrr( T€uranrapra cefirec relyiue FaHa eMec,
coHbIMeH (arap x€trIbIKapaJIbIK craHAaprTap MeH KpllrepI,rftlepre cefirec renyin
aHuttraft AbI, oJlap Mr,rpac yHI4Bep cureriuiq Mkrc etrflcbnaenxelicripine4i : < C analu
olaipre apH€rrrraH 4orxerinali 6inivu.

MaKcamr:

Einivr €Lnylrrblnap4uq reci6u xeHe xeKe-Aapa rq3hrperrepine ue, 6enceu4i
ereyMerrir xeHe a3aMarrbl( ycraHbrvr4rr afi4rrH4afirrrn, 6ecerelec opra.{a ys4ix
neruxenep4i t<opcererin, oKoHoMr4KaHbrr{ AaMbrrr KeJre xar(aH oarraJrapbrHbrrl
ra4pdr Herisiu ttuulblrlracrblparblH xac MaMaHAapra afiualyutta earbrMAbr ecep
eteiH, req4ir, epriugir< )I{eHe aAanAbrK (arr{AarrapbrHa neris4elren xoFapbr
TexHoJrorr{.rrnbr( 6iliu 6.py opracbrH xacay.



Міндеттері: 

1. Ішкі және сыртқы бақылау механизмдерін қамтитын, білім беру 

бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ететін тұрақты әрекет етуші 

жүйесін жасау;  

2. Барлық мүдделі тұлғаларды білім беру бағдарламаларының 

сапасын қамтамасыз етуші жүйеге еліктіру (студенттер, оқытушылар, 

әкімшілік, Қамқоршылық кеңес, кәсіби орта өкілдері мен түлектер);  

3. Білім беру процессін жүзеге асыру мен мазмұнының нысандарын 

жетілдіруге қатысу мүмкіндіктерінің теңдігін қамтамасыз ету арқылы 

жоғары оқу орнының ашықтығы; 

4. Білім алу мен оқыту сапасының кепілдігін қамтамасыз ету 

мақсатында, білім беру, тәжірибелік және зерттеу қызметінің 

интеграциясына деген тұрақты бағыттылығы; 

5. Студенттік орталықтандырылған (студенттерге бағытталған) 

білім алуды ұйымдастыру;  

6. Білім беру процессінің ашықытығы мен мөлдірлігінің қағидатын 

қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді түрде әрекет етуге 

және академиялық адалдықты қолдауға бағытталған шаралардың 

қабылдануы мен нығайтылуына жәрдемдесу;  

7. Университетте білім алушылар үшін кәсіби және жеке бастың 

қасиеттерін, азаматтық позиция мен отаншылдықты дамытуға, 

шығармашылық әлеуетті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін оқу, ғылыми 

және тәрбиелік ортаны жасау.  

Жүзеге асыру жолдары: 

1. Білім беру бағдарламаларын (БББ) тұрақты түрде жаңартып тұру. 

2. Тәжірибелер базасын кеңейту, оқу орталықтары – полигондарды ашу, 

қызметтің мақсатты салаларының көшбасшылары – ірі ұйымдармен 

қызметтес болу.  

3. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, қосарлы және үш 

тілде білім беру секілді бағыттарды дамыту.  

4. Пәндерді оқып-зерттеу аясында көшбасшылық құзыреттердің 

қалыптасуы үшін оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу және 

енгізу.  



5. Оқу процессін жетілдіру  үшін материалдық-техникалық базаны 

ұлғайту. Білім алу тиімділігін арттыру үшін жаңа технологияларды енгізу. 

Процесстерді автоматтандыру.  

6. Түрлі қызмет салаларынан тәжірибелі оқытушыларды, өндірісте 

істеуші мамандарды тарту.  

7. Білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру арқылы білім 

алушыларды тарту жүйесін жетілдіру.  

8. Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені білім беру жүйесіне 

интеграциялау мақсатында халықаралық байланыстарды дамыту.  

9. Сыбайлас жемқорлықты алдын алу жөніндегі жүйені құру, оқу 

процессін ұйымдастыру кезінде плагиатты жою және ғылыми, теориялық 

және тәжірибелік әзірлемелердің және студенттер мен магистранттардың оқу 

нәтижелерінің бірегейлігін қамтамасыз ету жөніндегі механизмдерді енгізу.  

10. Қабылдау және оқыту процессінде білім алушылардың кәсіби 

бағдарлануын, блім алушылардың эдвайзерлер қызметінен кеңес алуын 

ұйымдастыру.  

11. Оқыту барысында жеке басқа бағдарланған тәсілдемесін енгізу; 

студенттердің білім алуын жекешелендіру мүмкіндігін, білім беру 

бағдарламасын меңгеру үшін максималды жағымды жағдайларын, сонымен 

қатар оқу аяқталғаннан соң білім беру және кәсіби стандарттарға, 

қазақстандық және халықаралық талаптарға толық сәйкестікте біліктілікті 

(дәрежені) алу мүмкіндігін енгізу.  

12. Сабақ беру, ғылыми зерттеулер мен оқыту арасындағы өзара 

әрекеттестікті жүзеге асыру.  

13. Сауалнама жүргізу арқылы тұрақты түрде білім алушылардың ОӘЖ 

мен СҒЗЖ ұйымдастырылуымен, әкімшілік-шаруашылық жағдайлармен, 

сабақ беру деңгейімен, тәжірибелерді ұйымдастыру деңгейімен қанағаттану; 

профессорлық-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің еңбек 

жағдайларына, ПОҚ-тың ҒЗЖ-на еліктіруге қанағаттану; жұмыс 

берушілердің «Мирас» университетінің түлектерін даярлау сапасымен 

қанағаттану деңгейін анықтау.   

14. Студенттік жетістіктерді бағалаудың тиімді және мөлдір жүйесін 

жасау.  

15. Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалаудың сыртқы жүйесін 

пайдалану: білім беру бағдарламаларының жүзеге асыру мен мазмұнының 

сапасын халықаралық талаптарға сәйкестігін растайтын, білім беру 



бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы; өндіріс мамандарының 

білім беру бағдарламаларының жасалу сапасы туралы пікір білдіруі.  

16. Тәрбиелеу жұмысындағы жүйелік әдісті жүзеге асыру, студенттік өзін-

өзі басқаруды дамыту.   

17. Көп тілді білім беру жүйесін енгізу және жүзеге асыру.  

 

Университет жетекшілігі сапа мәдениетін қалыптастыру және 

Университет саясатының білім беру бағдарламаларының сапасын 

қамтамасыз ету саласында оны тиімді түрде жүзеге асыру бойынша 

міндеттерді өзіне жүктейді.  

Саясат басқарудың барлық деңгейлерінде жүзеге асырылады және 

қажет жағдайда талданып, қайта қарастырылуы мүмкін.  
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