
 

 

Білім беру қызметі, процессі мен өнім сапасының мониторингі, өлшем және талдау жүйесі 

 

Көрсеткіш Мониторинг құралы Құжат  Баға критериялары 

Талапкердің 

білім сапасы 

Оқуға түсер 

алдындағы сынақтар 

Аттестат. 

емтихандық парақ 

- аттестаттың өту баллы 

- тестілеу немесе ҰБТ бойынша 
оң балл 

Білім, ептілік, 

дағылану 

сапасы 

Белгіленген мерзім 
бойынша оқу үлгерімі 

мен сабаққа келу 

қорытындысын жасау 

 
 

Студенттік топтар 

бойынша оқу үлгерімі 
мен сабаққа келу жинақ 

тізімі. 

 

- абсолюттік үлгерім, (%) 

- сапалы үлгерім, (%) 

- студенттердің сабаққа келуі 

- білінің кіру бақылауының 

қорытынды нәтижелерін асырып 

жіберу 

УМО сапасы 

Оқу жылы бойынша 
әдістемелік 

жұмыстарды қарау 

УМО сараптамасының 
техникалық және 

мазмұнды бланктері 

-  ПЦК –ң ПҚК туралы 
Ереженің ьалаптарына  

сәйкестілігі 

Оқу 

сабақтарының 

сапасы 

Оқу сабақтарының 

сапасының ішкі 

тексерісі 

Сабаққа келу Журналы 

- бланкте көрсетілген оқу 

сабақтарының сапасының баға 

өлшемдері 

Материалдық-

техникалық 

камтаасыз ету 

сапасы 

Оқу іс бөлмелері мен 

зертханаларды қарау 
Қарау тізімдемесі  

- материалдық-техникалық 

қамстамасыз етудің жұмыс 

орнынын жабдықталу талабына 
сәйкестілігі 

Білім беру 

қызметтінің 

сапасына баға 

Студенттер арасында 
сауалнама жүргізу 

(тұтынушылар) 

Сауалнамалар 

1) «Оқылған пәннің 

студенттік бағасы» 
2) «Студенттер 

тәжірибенің 

ұйымдастырылуы 
туралы» 

- орта балл 
- қанағаттану %  

- негізгі ескертулер мен ұсыныстар 

ГОСО 

талаптарына 

сәйкес 

түлектердің 

даярлық 

сапасына баға 

Мемлекеттік 

қорытынды 

аттестаттау 

ГАК хаттамалары 

- абсолюттік үлгерім 
- сапалы үлгерім 

- ИГА жіберілгенер %  

- ИГА өткендер%  
- үздік дипломдар саны 

Оқытушылар 

ұжымының 

кадрлық 

құрамына баға 

Құжат талдаулары 
Білім туралы диплом  
Біліктілігін арттыру 

туралы құжаттар 

- біліктілік санаты ( %) 

- жас мөлшері ( %) 
- педагогикаық еңбеегі үшін 

ғылыми дәреже, атақтар мен 

марапаттаулары бар (саны мен %) 

Түлектердің 

қажеттілгі 

және олардың 

даярлық 

сапасымен 

қанағаттануш

ылығы 

Халықты жұмыспен 

қамту орталығынан, 

жұмыс берушілер мен 

түлектерден жұмысқа 
орналасу туралы 

ақпарат жинау  

Жұмысқа орналасу 

туралы мәліметтер: 
Халықты жұмыспен 

қамту орталығының хаты, 

түлектер туралы пікір, 

білім беру қызметінің 
сапасы туралы пікір 

-мамандық бйынша жұмысқа 

орналасқаны %  

-жұмысқа орналасқаны  %  

-жұмысқа орналаспағаны %  
-қанағаттану  %  

- ескертулер мен ұсыныстар 



 

 

 


