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р/с №  Бағалау өлшемшарттары 

Білім беру ұйымына тиісті өлшеуішті бағалау мазмұны 

 

 

 

Балдары 

 

1 

Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 

педагогикалық білімі немесе педагогикалық қайта даярлауды 

растайтын құжаты бар педагогтердің үлесі 

100 % 5 

2 Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей 

арттырған/растаған педагогтердің (оның ішінде басшылардың 

үш жылда бір реттен сиретпей ) үлесі 

 80 %-дан аз 2 

3 Үш жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде басшы, басшы 

орынбасарларының) біліктілігін арттыру курстарынан өткен 

педагогтердің үлесі 

80 %-дан төмен 2 

4 Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын педагогтер 

мен өндірістік оқыту шеберлері үшін даярланатын мамандық 

біліктіліктері (жұмысшы біліктіліктерін қоспағанда) бойынша 

педагогтердің жалпы санынан 

85 - 99 % 4 

5 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша жалпы білім 

беретін пәндер бойынша педагогтердің жалпы санынан 

лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын білім беру 

ұйымдарының жалпы білім беретін пәндері бойынша 

педагогтердің үлесі (жұмысшы біліктіліктері үшін) 

100 % 5 

6 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің 

жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып 

табылатын өнер және мәдениет саласында білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін 

педагогтердің үлесі. 

- - 

7 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, 

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер 

санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, 

сарапшы педагогтердің, зерттеуші педагогтердің, шебер 

30 - 64 % 3 



педагогтердің және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық 

және кәсіптік білім беру үшін) 

8 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, 

дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер 

санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, 

сарапшы педагогтердің, зерттеуші педагогтердің, шебер 

педагогтердің және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен 

кейінгі білім беру үшін) 

- - 

9 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын мамандықтың 

(мамандық бойынша педагогтердің) даярланатын біліктіліктері 

бойынша педагогтер санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте 

көлемі соңғы 3 жылда төменінде 72 сағат тағылымдамадан 

өткен арнайы пәндер педагогтерімен өндірістік оқыту 

шеберлерінің үлесі 

10 - 54 % 3 

10 Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі 

бар педагогтермен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі 

10 - 54 % 3 

11 Студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жекене 

шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе 

сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, 

және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын 

қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен 

тиесілі болуы 

100 % 5 

12 Білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша 

жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы 

мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітірушілердің 

жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен 

қамтылғандардың бір жыл ішіндегі үлесі 

75 %-дан төмен 2 

13 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 

жылғы 07 наурыздағы № 97 бұйрығына (нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7574 тіркелген) 

сәйкес білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен 

жарақтандыру 

100 % 5 

14 Білім алушылар контингентіне қатысты оқу жұмыс жоспарына 

сәйкес, оның ішінде мамандықтың даярланатын біліктіліктері 

бойынша толық оқу кезеңіне оқу тілдері бойынша оқу және 

ғылыми әдебиеттің кітапханалық қорының болуы 

80 %-дан төмен 2 

15 Білім алушылардың сауалнама нәтижелерін талдау 65% -дан 79 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту 

мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне 

қанағаттанған 

 

16 Педагогтердің сауалнама нәтижелерін талдау 65% -дан 79 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту  



мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне 

қанағаттанған 

17 Ата-аналардың (заңды өкілдердің) сауалнама нәтижелерін 

талдау 

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттер білім 

алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған 

 

18 Жұмыс берушілердің, өндірістік практика базалары 

басшыларының сауалнама нәтижелерін талдау 

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттер білім 

алушылардың құзыреттілік деңгейіне қанағаттанған 

 

 Балдардың жалпы сомасы   

    

Ескерту. Білім беру ұйымы қызметінің нәтижелерін бағалау үшін білім беру қызметтерін көрсету сапасының бес деңгейі белгіленген: 

үлгілі – 40-тан 45 балға дейін,  жақсы –35-тен 39 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 30-дан 34 балға дейін, төмен –30 балдан төмен - 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін; 

үлгілі –55-тен 65 балға дейін, жақсы – 45-тен 54 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 35-тен 44-балға дейін, төмен – 35 балдан төмен – 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін; 

үлгілі – 65-тен 75 балға дейін, жақсы – 55-тен 64 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 40-тан 54 балға дейін, төмен – 40 балдан төмен – 

техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін; 

үлгілі – 70-тен 80 балға дейін, жақсы – 60-тан 69 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 45-тен 59 балға дейін, төмен – 45 балдан төмен – 

орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін. 
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