
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ректор                                              А.Дощанова    24.12.2021 

САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ 
 

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 
университетінде сапа саласындағы саясат мыналарға 
бағытталған: 
 барлық мүдделі тараптар білім беру, оның ішінде 

инклюзивті білім беру сапасы үшін жауапкершілікті 
өзіне алатын және университеттің барлық 
деңгейлерінде оны қамтамасыз ету процестеріне 
қатысатын сапа мәдениетін дамыту; 

 университеттің білім беру және ғылыми 
қызметінің өнімдері мен қызметтерін 
тұтынушылардың сұраныстарын қанағаттандыру; 

 университеттің білім беру және ғылыми-
инновациялық қызметінің экономикалық 
тиімділігін қамтамасыз ету. 

 
Қойылған мақсаттарына жетудің негізі келесі 
міндеттерді шешу болып табылады:  
 ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалану 

және енгізу, инклюзивті білім беруді дамыту, 
мамандарды даярлау мен оқытудың заманауи 
технологияларын қолданудың құзыреттілік тәсілі, 
білім беру қызметтері мен еңбек нарықтарының 
перспективалары мен қажеттіліктерін үнемі талдау 
негізінде университеттің білім беру қызметінің 
сапасын үздіксіз жақсартуу; 

 жаңа ғылыми мектептерді құру және қалыптасқан 
ғылыми мектептерді қолдау, жоғары білікті 
мамандарды тарту және қосымша кәсіптік білім 
беру, қызметкерлердің инклюзивті құзыреттерін 
қалыптастыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

 білім алушылар мен қызметкерлер арасында 
волонтерлік пен қайырымдылықты дамыту; 

 оқу-зертханалық базаны, ақпараттық ресурстар 
жүйесін және оны пайдалану тетіктерін жаңғырту 
арқылы университет инфрақұрылымы жұмысының 
сапасын арттыру. 

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  
 

Политика в области качества Костанайского 
регионального университета имени А. Байтурсынова 
направлена на: 
 развитие культуры качества, в которой все 

заинтересованные стороны принимают на себя 
ответственность за качество образования, в том числе 
инклюзивного, и участвуют в процессах его 
обеспечения на всех уровнях университета; 

 удовлетворение запросов потребителей продуктов и 
услуг образовательной и научной деятельности 
университета; 

 обеспечение экономической эффективности 
образовательной и научно-инновационной 
деятельности университета. 

 

Основой достижения поставленных целей является 
решение следующих задач:  
 непрерывное улучшение качества образовательной 

деятельности университета на основе использования 
и внедрения результатов научных исследований, 
развития инклюзивного образования, 
компетентностного подхода к подготовке 
специалистов и применения современных технологий 
обучения, постоянного анализа перспектив и 
потребностей рынков образовательных услуг и труда; 

 создание новых и поддержка состоявшихся научных 
школ, привлечение специалистов высшей 
квалификации и обеспечение условий для 
дополнительного профессионального образования, 
формирования инклюзивных компетенций 
сотрудников; 

 развитие волонтерства и благотворительности среди 
обучающихся и сотрудников; 

 повышение качества работы инфраструктуры 
университета посредством модернизации учебно-
лабораторной базы, системы информационных 
ресурсов и механизмов ее использования. 


