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Ғылыми-білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету саласындағы 

саясат - Қосшы, 2019  

 

Осы Саясат ғылыми-білім беру қызметінде пайдалану үшін Қазақстан 

Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясының тыңдаушыларына, білім алушыларына, қызметкерлеріне, 

қызметшілеріне арналған.   

 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясы Ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды 

және бекітілді (2019 жылғы"30" мамыр №10 хаттама). 
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Ғылыми-білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету саласындағы 

саясат 

 

1. Жалпы Ережелер 

 

1. Ғылыми-білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету 

саласындағы саясат (бұдан әрі - Саясат) - жоғары білімнің еуропалық 

кеңістігінде (ESG) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің сапасын 

қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар мен нұсқаулықтарға негізделген 

ғылыми-білім беру қызметінің сапасы саласындағы ұйымның негізгі бағыттары 

мен мақсаттары. 

2. Саясат ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету және 

сапаны үздіксіз жетілдіру мәдениетін дамыту бойынша жалпы тәсілдерді, 

негізгі бағыттар мен қағидаттарды көрсетеді. 

3. Осы саясатта мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) білім беру сапасы - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарына, біліктілік талаптарына және стейкхолдерлердің 

қажеттіліктеріне сәйкес білім алушылардың кәсіптік даярлық деңгейін, сондай-

ақ білім беру бағдарламасының жоспарланған мақсаттары мен нәтижелеріне 

қол жеткізу дәрежесін білдіретін білім беру қызметінің кешенді сипаттамасы; 

2) ғылыми зерттеудің сапасы - ғылыми құндылықты, жаңалықты, 

перспективалықты, өзектілікті, қол жеткізілген нәтижелердің қойылған 

міндеттерге сәйкес келу дәрежесін білдіретін ғылыми-зерттеу қызметінің 

кешенді сипаттамасы; 

3) сапаны қамтамасыз ету - білім беру мазмұнының, мүмкіндіктер мен 

құралдардың белгіленген мақсаттар мен талап етілетін сапа деңгейіне 

сәйкестігіне қол жеткізу үшін белгілі бір жағдайлар жасау процесі және қажетті 

ресурстарды қамтамасыз ету; 

4) сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі - бұл Академияның ұйымдық 

құрылымының, ішкі құжаттаманың, көрсеткіштердің, үдерістер мен 

ресурстардың кәсіби және жеке өсуді үздіксіз жетілдіру мәдениетін үнемі 

арттыру және дамыту үшін қажетті жиынтығы; 

5) сапа мәдениеті - Академияның барлық қызметкерлері бөлісетін сапа 

принциптеріне негізделген ұйымдастыру тәртібі.  

Академияның сапа мәдениеті: 

қызметкерлердің бойында "сапаның" бірыңғай түсінігін және сапа 

мәселесіне бірыңғай көзқарасты қалыптастыру; 

құрылымдық бөлімшелердің, әрбір қызметкердің және қызметкердің 

қызмет бабында жоғары сапаға қол жеткізу жолдарын түсінуі. 

6) стейкхолдерлер - Академия қызметінің нәтижелілігеріне мүдделі 

тұлға (немесе тұлғалар тобы). 

Академияның ішкі стейкхолдерлеріне тыңдаушылар, магистранттар мен 

докторанттар, ғылыми-педагогикалық құрам, қызметкерлер, Академия 

қызметшілері жатады. 

Академияның сыртқы стейкхолдерлеріне түлектер, мемлекеттік, құқық 
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қорғау, заңнамалық органдар, Академияның серіктестері жатады. 

7) тәуекел-бағдарланған ойлау – жоспарланған мақсаттарға қол жеткізу 

қабілетіне әсер ететін көптеген тәуекелдерді (оң және теріс) басқару және 

бақылау үшін келісілген іс-шаралар мен әдістер кешенін жоспарлау және 

енгізу.  

4. Саясат ғылыми зерттеулер, тәжірибе, оқыту арасындағы байланысты 

көрсетеді және ұлттық және жоғары оқу орны ішіндегі ғылыми-білім беру 

ортасын ескереді. 

5. Саясат Академияның барлық бөлімшелерінің қатысуымен сапаны ішкі 

қамтамасыз ету процестері арқылы іске асырылады. 

6. Саясат жұртшылыққа www.academy-gp.kz Академия сайтында қол 

жетімді.  

7. Саясат ғылыми-білім беру қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес 

іске асырылады, бақыланады және қайта қаралады. 

 

2. Саясаттың мақсаттары, бағыттары мен қағидаттары 
 

8. Саясат Академияның даму стратегиясының бір бөлігі болып табылады 

және басқа құжаттармен (Стратегияны іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

жоспары мен миссиясымен), сондай-ақ Академияның қызметін регламенттейтін 

құқықтық актілермен бірге жүзеге асырылады. 

Саясат Академия миссиясына сәйкес келеді: үздік отандық дәстүрлер мен 

әлемдік тәжірибені ұштастыру негізінде оқыту және ғылым арқылы құқық 

қорғау қызметіне бірегей үлес қосу. 

9. Саясаттың мақсаттары: 

1) ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету қағидаттарын 

айқындау; 

2) ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету және жетілдіру; 

3) өзара сенімді қолдау және ғылыми-білім беру қызметінің нәтижелерін 

тануға жәрдемдесу. 

10. Саясаттың негізгі бағыттары: 

1) ғылымдағы жетістіктер мен практиканың өзекті сұраныстарын ескере 

отырып, сапалы ғылыми-білім беру қызметтерін көрсету; 

2) білім беру бағдарламалары мен ғылыми зерттеулерді іске асыру 

сапасының мүдделі тараптардың өзгермелі талаптарына сәйкестігін қамтамасыз 

ету үшін Академияның ғылыми-білім беру қызметін жетілдіру; 

3) құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қолдау және кәсіби 

дамыту; 

4) Академияның тәрбие жұмысын дамыту;  

5) Академияның ғылыми-зерттеу жұмысын дамыту; 

6) Академияның кадрлық әлеуетін дамыту; 

7) Академия қызметінің негізгі бағыттарын ақпараттандыру және 

автоматтандыру; 

8) Академия қызметкерлері (қызметшілері) мен білім алушыларын 

әлеуметтік қолдау, олардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау; 

9) ұлттық және шетелдік жоғары оқу орындарымен және ғылыми-зерттеу 
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мекемелерімен ынтымақтастық; 

10) Академияның қолайлы ортасын және материалдық-техникалық 

базасын дамыту. 

11. Ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз етудің негізгі 

принциптері: 

1) Академия қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкестігі; 

2) Академия басшылығының стратегия, саясат бірлігін ұйымдастыруда, 

Академияның ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету және 

арттыру жөніндегі қызметке барлық қызметкерлер мен қызметшілерді 

тартудағы жетекші рөлі, қажетті ресурстармен қамтамасыз ету; 

3) сыртқы және ішкі стейкхолдерлердің қажеттіліктері мен күтулерін 

есепке алу, оларды ғылыми-білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету 

және арттыру жөніндегі қызметке белсенді тарту; 

4) Академияның тыңдаушыларға, білім алушыларға және ұжымға 

қатысты мүмкіндіктер мен әділдік теңдігін қамтамасыз етуі; 

5) академиялық адалдық пен бостандықты, сыбайлас жемқорлық пен 

кемсітушіліктің кез келген формаларына төзбеушілікті қолдау; 

6) құрылымдық бөлімшелер басшыларының, Академия қызметкерлерінің 

процестер, сапа және стандарттар үшін жауапкершілігін нақты анықтау; 

7) құрылымдық бөлімшелер басшыларының және Академия ұжымының 

үдерістік тәсілді және тәуекел-бағдарлы ойлауды қолдануы; 

8) деректер мен ақпаратты жан-жақты талдау, транспаренттілік және 

ұжымды шешімдер қабылдау процесіне тарту негізінде маңызды 

басқарушылық шешімдер қабылдау; 

9) сапа мәдениетін дамыту мен сапасын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз 

жетілдіру үшін жағдай жасау; 

10) сыртқы және ішкі тәуелсіз бақылауды қолдану; 

11) сапаны қамтамасыз етудің ішкі саясатын жүйелі негізде тұрақты қайта 

қарауды; 

12) мүдделі тұлғалар үшін ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін 

қамтамасыз ету. 

 

3. Сапаны қамтамасыз етудегі жауапкершілік 

 

12. Барлық құрылымдық бөлімшелердің басшылары Академияның 

құрылымдық бөлімшелері, алқалық органдары және лауазымдық (қызметтік) 

міндеттері туралы ережелерде көзделген функционал шеңберінде ғылыми-білім 

беру қызметінің сапасын қамтамасыз етуге және арттыруға жауапты болады. 

 

4. Қорытынды ережелер 

 

13.  Осы құжатқа өзгерістер мен толықтырулар Академия Ғылыми 

кеңесінің шешімі негізінде енгізіледі. 

 


