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Аннотация 
В данной статье изложены задачи государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. В программе поставлено требование о "внедрении 

национальной системы оценки качества образования на всех уровнях", совершенствуя 

педагогический мониторинг в системе менеджмента качества образования. Конкретизировано 

значение понятия "мониторинг качества образовательного процесса". В связи с тем, что качество 

образовательного процесса напрямую зависит от качестваучебного процесса,, в статье 

анализируются вопросы «мониторинга качества учебного процесса". Раскрыты смысл понятий, 

отражающих основные характеристики мониторинга качества учебного процесса в вузе: принципы, 

критерии, объекты и субъекты оценки качества учебного процесса; процедуры оценки качества 

учебного процесса в вузе; алгоритм мониторинга качества учебного процесса.  
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Аңдатпа 

             Бұл мақалада Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған Мемлекеттік бағдарламасының міндеттері аталған. Бағдарламада   білім берудегі сапа 

менеджементі жүйесіндегі, педагогикалық мониторингті жетілдіре отырып, «барлық деңгейде білім 

беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін енгізу» талабы қойылған. «Білім беру үрдісінің 

сапасынмониторингілеу» ұғымының мәні нақтыланған. Білім беру үрдісінің сапасы оқыту үрдісінің 

сапасына тікелей тәулді болғандықтан, мақалада «оқыту үрдісінің сапасын мониторингілеу» 

мәселелері талданады. ЖОО-да оқыту үрдісінің сапасын мониторингілеудің негізгі сипаттамаларын 

көрсететін ұғымдардың мәндері ашылған: оқыту үрдісінің сапасын  бағалау 

ұстанымдары,критерийлері, объектілері және субъектілері; ЖОО-да оқыту үрдісінің сапасын 

бағалау рәсімдері;Оқыту үрдісінің сапасын мониторингілеу алгоритмі сипатталған. 

http://melimde.com/r-memlekettik-kiris-komiteti-organdari-korsetetin-memlekettik.html


Түйін сөздер: Білім беру, білім беру үрдісі, сапа, оқыту үрдісінің сапасы,  мониторинг,оқыту 
үрдісінің сапасын мониторингілеу,бағалау рәсімдері, бақылау, нәтижелерді өңдеу, талдау, 

ақпараттарды сақтау, жинақтау және тарату,  болжамдар жасау және басқару, дамыту. 
 

Оқыту үрдісінің тиімділігі мен сапасының критерийі ретінде  
оқушылардың білім, білік, дағды және тәрбиелілік деңгейінің қолданыстағы мемлекеттік 

оқу бағдарламаларының талаптарына сәйкестігін санауға болады. 
Әрбір оқушы "қанағаттанарлық" деңгейден төмен емес, өзінің ең жоғары мүмкіндіне 

қарай, белгілі бір дайындық көлемін меңгеруі тиіс. 
Ю.К.Бабанский 

 
             Кіріспе. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық 

ортаға бейімдеп, білім сапасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлемдік білім беру кеңістігіне 

ену шарттарына сәйкес білім жүйесін жаңартуды талап етеді [1]. Мемлекеттік бағдарламада 

мынадай міндеттер қойылған: білім саласын дамытуды ғылыми-әдістемелік және ақпараттық 

қамтамасыз ету бойынша бірыңғай жүйе негізін қалау және білім беру ұйымдары мен ондағы оқу 

үдерістерін тиімді басқару үшін салалық ақпараттық жүйені құру.Бағдарлама, бірінші кезекте, білім 

берудегі сапа менеджементі жүйесіндегі, педагогикалық мониторингті жетілдіре отырып, «барлық 

деңгейде білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін енгізу» талабын қояды. Мониторингтік 

зерттеулер – білім беру ұйымдарының қызметін жүйелі бақылау, нәтижелерін өңдеп, талдау, 

ақпараттарды сақтау, жинақтау және тарату арқылы білім беру жүйесін дамыту үшін болжамдар 

жасау және басқару тетіктерін жетілдірумен айналысатын болады. Қазіргі уақытта тек оқытушы 

ғана емес, оқушы (студент, магистрант) да жоғары балл жинап, күнделікті материалды терең 
меңгергенде ғана сапалы білім алу мүмкін екендігін жақсы түсінеді. Осыған орай, бағдарламаның 

«Білім беруді дамытудың мониторинг жүйесі» тарауында «білім беру нәтижелерін басқарудың 
базасы және даму жолдарын болжамдау түрінде білім беру мониторингінің бірыңғай жүйесі 
енгізіледі» деп жазылуы өте орынды. 

Мониторингтің мақсаты – негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін мекемеде білім 

сапасы туралы объективті ақпарат алу,сондай-ақ мекеменің білім беру қызметін тұтынушыларын 

ақпараттандырудың деңгейін қамтамасыз ету және арттыру.        
Мониторингтің міндеттері: мекемеде білім беруді жүзеге асыру және дамыту туралы 

объективті ақпарат алу;білім сапасы көрсеткіштерінің жағдайы мен динамикасы туралы ақпаратты 

жинауды, өңдеуді ұйымдастыру және әдістемелік қамтамасыз ету; білім беру қарым-
қатынастарының барлық қатысушыларына және жұртшылыққа мекемеде білім беру сапасы туралы 

шынайы ақпарат беру; мекеменің педагогикалық қызметкерлерінің кәсібилігін арттыру; мекемеде 

білім беруді оңтайландыру бойынша негізделген және уақытылы басқару шешімдерін қабылдау; 

мекеменің дамуын болжау.       
Негізгі бөлім. Білім беру мониторингінің әдістерін, нысандары мен құралдарын жетілдіру 

және кері байланыс алу арқылы білім сапасын бағалау жүйесін қалыптастыру мемлекеттік 

бағдарламаның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 
Кәсіптік білім беру сапасы – мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі ғана емес, 

білім беру жүйесі тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Қоғамның және еңбек 

нарығының қазіргі заманғы маманды сапалы дайындауға деген талаптарын арттыру жоғары оқу 

орындарын серпінді дамытуға ынталандырып қана қоймай, сонымен қатар оқу процесінің сапасын 

басқаруды үнемі жетілдіруді талап етеді. Жоғары білім беру сапасын басқару үрдісінің тиімділігін 

қамтамасыз ету құралдарының арасында жетекші рөл мониторингке бөлінеді. А. Галиахметова мен 

Ж. Айтуғанованың пікірінше, сапаны басқарудың осы құралын таңдау дәстүрлі бақылау 

формаларының тиімсіздігіне және жоғары оқу орнының білім беру бағдарламалары туралы ақпарат 

алудың төмен жылдамдығына байланысты [2]. 
Білім беру – әлеуметтік-мәдени тәжірибе саласын және салалық жүйені, арнайы 

ұйымдастырылған процесті және қызметтің белгілі бір нәтижесін білдіретін көп мәнді ұғым.Білім 

беру  – бұл тұлғаны тәрбиелеу, оқыту және дамыту бойынша мақсатты қызметЯғни, білім беруді 

(образование) - тәрбиелеу, оқыту және дамыту, -деп қысқартып анықтайтын болсақ, онда білім беру 

үрдісін – тәрбиелеу үрдісі, оқыту үрдісі және дамыту үрдісінің біріккен жиынтығы ретінде 

қарастыруға болады.  Соның ішінде оқыту үрдісіне(дидактический процесс)академик 

В.П.Беспалько мынандай анықтама береді: «Оқыту үрдісі – оқытушының басқарушылық және  



білім алушының танымдық қызметтерінің жиынтығы, олардың өзара әрекеттесуі. Ол үшін екі 

жақтанда қарым-қатынас жасауға қызығушылық танытылу қажет» [3]. Түсінікті болу үшін бұл 

анықтаманы мынандай формула түрінде жазуға болады:  
Оқыту үрдісі=Қызығушылық+Басқарушылық қызметі+Танымдық қызметі. 
Яғни, оқыту үрдісі үш элементтен тұратын ұғым. Негізінде, В.П.Беспалько бойынша оқыту 

үрдісі Педагогикалық жүйенің құрамдас бөлігі. Ал, педагогикалық жүйе деген не? Педагогикалық 

жүйе сегіз элементтен тұратын ұғым:  
1.Қызығушылық 
2.Басқарушылық қызметтің (оқытушының) әрекеттері: 
-жоспарлау(3. Мақсат-міндеттер; 4.Мазмұн; 5.Әдіс-тәсіл; 6.Формасы (жеке, жұптық,...); 7. 
Құралдар (соның ішінде АКТ)); 
-жүзеге асыру әрекеті; 
-бақылау (тексеру, түзету) әрекеттері; 
-бағалау (нәтижені өлшеу) әрекеті. 
8. Танымдық қызмет(оқушының әрекеттер жиынтығы). 
Егер, тәрбиелеу үрдісінің де құрылымын оқыту үрдісінің құрылымына сәйкес, -деп қабылдасақ, 
онда  білім беру үрдісінетөмендегідей анықтама беруге болады:  
«Білім беру үрдісі дегеніміз – тәрбиелеу және оқыту үрдістерін ұйымдастырып, жүзеге асыру 

арқылы тұлғаны дамыту қызметі». Мұнда: білім берудің тәрбиелеу аспектісі оқу мазмұны 

арқылы жүзеге асырылады, -деп тұжырымдайтын болсақ, онда ендігі жерде біз білім берудің тек 

оқыту аспектісін қарастырамыз.Білім беру үрдісінің сапасы оқыту үрдісінің сапасына тікелей 

тәулді. Себебі, сапа мониторингін жүзеге асыру үшін үрдіс нәтижелерінің сандық көрсеткіштері 

болу керек. Мұндай көрсеткіштер тек оқыту үрдісінің нәтижелеріне тән, ал тәрбиелік үрдістің 

нәтижелері сандық өлшеммен өлшене алмайды[4;5]. Сондықтан, «оқыту үрдісінің сапасын 

мониторингілеу» ұғымының мағынасын  «білім беру үрдісінің сапасын мониторингілеу» ұғымының 

мағынасы, -деп түсінеміз.  
«Оқытуүрдісінің сапасы» ұғымын  талдамас бұрын «сапа» ұғымына тоқталайық.Сапа – 

деген не? Сапа – белгілі бір материалдық және рухани қажеттіліктерді қанағаттандыруға 

мүмкіндік беретін пайдалы қасиеттердің жиынтығы[6]. 
Гегельдің «Сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге көшу» заңы бойынша: САПАНЫҢ 

"сан" және "өлшем " ұғымдарымен өзара байланысын көрсетеді.Бұл заң бойынша, қандай да 

болмасын объектінің сапасы мен сандық сипатының арасында терең байланыс бар. Өлшем берілген 

сапаның өзін сақтай отырып, сандық өзгерістердің шегін білдіреді. Бұл шектен асқанда объект 

сапалық өзгеріске ұшырайды, ал сапаның өзгеруі, жаңа сапаға өтуі өз кезегінде сандық өзгерістерге 

жетелейді. Сондықтан Гегель өлшемді “сандық сапа” немесе “сапалық сан”, яғни сапа мен санның 

бірлігі деп анықтаған.  "... сандық сипаттамасыз сапа жоқ сияқты, сапалы анықтаудан мүлдем 

айырылған сан болмайды", -деген. Өлшем – заттың, нәрсенің сапалық және сандық 

сипаттарының диалектикалық бірлігін көрсететін философиялық категория 

[7].Өлшем   сапаның белгілі бір сандық мәндерге жататынын көрсетеді (мысалы, баллмен). 

Өлшем  (сапа критерийі) САПАНЫҢ бағалау нормасы болып табылады.   
Сапаның сандық көрсеткіші болады. Ол қалай есептеледі? Айталық, ЖОО-да практикалық 

сабақ (үрдіс) сапасына қойылатын жоғары талап (мақсат) 30 баллмен өлшенеді. Ал, алынған нәтиже 

одан төмен – 15 балл болды. Үрдістің сапасы қандай сандық көрсеткішке тең? Ойланбай-ақ, айтуға 

болады: 50 пайыз! Оны қалай таптыңыз? Сіз «нәтижені» «мақсатқа» бөліп, 100 пайызға көбейттіңіз. 

Осыдан САПАНЫҢ тағы бір анықтамасын тұжырымдауға болады:  
 
Сапа деген – алынған Нәтиже мен қойылған Мақсаттың қатынасы. 

Сапа =
 Нәтиже

Мақсат
х100% =

 15 балл

30 балл
х100% = 𝟓𝟎% 

 
 М. М. Поташниктің пікірінше: Білім сапасы – бұл оның нәтижелерінде көрсетілген білім беру 

үрдісінің сапасы [8].  Оқыту үрдісініңсапасы қалай анықталады? Егер оқыту үрдісі, жоғарыда 

қарастырғандай, сегіз элементтен тұратын болса, онда оқыту үрдісінің сапасы осы сегіз элементтің 

сапасынан құрылады. Әр элемент сапасының сандық және өлшемдік мәндері болу керек. Олардың 

арифметикалық ортасы білім беру үрдісі сапасының көрсеткіші болады. 
           Оқыту үрдісінің сапасы ЖОО-да білікті бакалаврлар мен магистрлерді даярлау шеңберінде 

қолданылатын халықаралық құрамдармен анықталады. Оқытудың әртүрлі формаларын пайдалану 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


білім беру процесін жан-жақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Респонденттердің пікірінше, ең 

нәтижелі формасы –  семинарлық сабақтар, лекциялар және курстық жұмыстарды жазу болып 

табылады. Дәл осы нысандар кәсіби лексиканы, кәсіби қызмет дағдыларын меңгеруге, алған 

білімдерді практикада қолдануға, ұжымдық жұмыс қабілетін дамытуға, ұйымдастырушылық 

жұмыс дағдыларын меңгеруге,   өзін-өзі дамытуға және жеке мәдени деңгейін арттыруға ықпал 

етеді. Оқыту үрдісінің сапасын анықтау оны бағалауға, өлшеуге негізделеді. Оқыту үрдісінің 

сапасын бағалауда оның барлық элементтерінің қасиеттерін ескеру қажет, өйткені олар тұтас 

сапаны қалыптастырады. Оқу үдерісі сапасының критерийлеріне мыналар жатады: оқу процесін 

жоспарлау сапасы; оқу процесін ұйымдастыру сапасы; оқу процесінің ақпараттылығы; оқу процесін 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету сапасы, оқу процесінің коммуникативтік деңгейі; оқу процесінің 

практикалық бағыттылық деңгейі; оқу процесінің ғылыми-зерттеу бағыты деңгейі; оқу процесінің 

өзіндік білім беру компонентінің даму деңгейі; оқу процесінің бақылау-бағалау компонентінің 

деңгейі; студенттердің кәсіби құзыреттілік деңгейі. 
Сапа өзгеріп отырады. Егер өзгерістер мақсатты сипатта болса, сапанының басқарылуы туралы 

айтылады.Білім беру сапасын басқарудың оқыту үрдісіндегі негізгі тетіктері: бақылау, талдау, 

бағалау, бағдарлау және нәтижелердің динамикалық үрдістерін салыстыру болып табылады. Бүл 

үрдісте оқу-тәрбие сапасына жасалатын жүйелі бағалаудың бірден-бір көзі –мониторинг. 

Мониторинг дегеніміз – латын тiлiнен аударғанда («напоминающий» – «еске түсiрушi, 

қадағалаушы») деген мағынаны бiлдiредi. Ол белгілі бір нәрсенің жай-күйін бақылау, бағалау, 

талдау және болжау жүйесі, белгілі параметрлерді анықтаудағы бақылау құралы. Мониторинг – 
ұзақ уақыт белгiлi бiр мақсат негiзiнде жинақталған, сақталған ақпараттарды өңдеу, субъектiлердi 

ақпарат нәтижесiмен қамтамасыз ететiн керi байланыс [9]. Оқыту үрдісінің сапасын бағалаудың 

негізгі принциптері (ұстанымдары) – жүйелілік, тұрақтылық, жетілдіруге бағытталу. Оқыту 

сапасын тұрақты бағалау ішкі дамудың стимулы бола алады және негізгі міндетті атқару, яғни білім 

сапасын арттыру үшін басшылық пен құрылымдық бөлімшелердің бірігуін, бір-біріне деген 

сенімділік пен бағалау нәтижелерін көпшілік алдында талқылау жағдайында ашықтықтың күшеюін, 

барлығы түсініп қабылдайтын жаңа мақсаттар мен міндеттерді анықтауын қамтамасыз етеді.   
Жүйенің қызмет атқаруы өздігінен түзілу және өздігінен реттелу үдерістерге айналуы және 

өзгеше ұйымдастыру негізінде бағалаудың белгілі формаларынан тұруы мүмкін. Оқыту сапасын 

бағалау тиімділігі бағалау субъектілерінің құзіреттілігіне; бағалау процедурасымен жұмыстың 

ұйымдастырылуының байланысына тәуелді. ЖОО оқыту сапасын бағалау объектілері: 1) 
Профессорлық-оқытушы құрамының біліктілігі (базалық білімі, ғылыми дәрежесі мен атағы, 

инновациялық әдістер мен технологияларды меңгеруі, ғылыми және әдістемелік белсенділігі, 

біліктілікті арттыру жүйелілігі);  2) Оқытудың ресурстары (оқу жоспарындағы пәннің орны, сабақ 

түрлері бойынша кредиттердің бөлінуі, ПОӘК-пен, бақылау материалдарымен, оқу-әдістемелік 

әдебиеттермен қамтылуы);   3) Оқытушының оқу жұмысын ұйымдастыруы (оқу және әдістемелік 

материалдардың пән бағдарламасына, ғылымның қазіргі замандағы күйіне, білім беру 

бағдарламасының мақсаттарына сәйкестігі, сбақтарды, бақылау мен бағалауды жүргізу формалары 

мен технологиялары, білім алушылардың өзіндік жұмысының әдістемелік қамтылуы, оқытушының 

еңбек тәртібі, білім алушылардың оқу тәртібі, білім алушылардың ағымдық үлгерімі); 4) 

Ресурстардың тиімді пайдаланылуы (сабақтарда техникалық құралдарды, кітапханалық 

ресурстарды, оқу-зертханалық жабдықтарды қолдану); 5) Пән бойынша білім алушылардың 

дайындық деңгейі (пән бойынша оқу жетістіктері, оқу нәтижелеріне білім алушылардың 

қанағаттанарлығы).  
Оқыту үрдісінің сапасына қызығушылық танытатын тараптар –  бағалау субъектілері болып 

табылады. Олар бағалау кезеңінде оқыту үрдісінің әртүрлі аспектілері туралы өз ойларын білдіретін 

сарапшылар ретінде сапаны қамтамасыз ету жүйесіне кіреді. Әртүрлі тараптардың оқыту үрдісінің 

сапасы туралы пікірі мен бағасы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан сапа туралы қорытынды шығару 

кезінде барлық тараптардың – студенттер, оқытушылар, жұмыс берушілер, әкімшілік, сыртқы 

сарапшылардың пікірі ескерілсе, мұндай қорытынды әділ болады. Әртүрлі объектілерді бір немесе 

бірнеше субъектілер бағалауы мүмкін.  Оқыту үрдісінің сапасын бағалау рәсімдері (процедуралары) 

статистикалық, әлеуметтік (студенттерге, жұмыс берушілерге, қызметкерлерге сауалнама жүргізу, 

оқытушылармен сұхбаттасу және т.б.) және педагогикалық (сабақтарға қатысу, педагогикалық 

құжаттарды, студенттердің жазбаша және шығармашылық жұмыстарын тексеру және т.б.) әдістер 

арқылы қамтамасыз етіледі 
ЖОО оқыту үрдісінің сапасын бағалау рәсімдері қандай?ЖОО-да оқытуүрдісі сапасының 

объективті көрсеткіштерін өлшеу үшін келесі бағалау рәсімдерін қолдану ұсынылады: 



- «Өтініш берушінің жоғары оқу орнында оқуға дайындық сапасы»; 
- «Сессия барысында ағымдағы білім беру сапасының және аралық аттестаттаудың сапасы»; 
-«Рубеждік бақылау кезінде оқушылардың оқу жетістіктерінің сапасы»; «Студенттердің пән 

бойынша білім сапасы»; 
- «Мамандықтың негізгі пәндеріндегі жоғары курс студенттерінің білім сапасы»; 
- «Түлектердің қорытынды аттестациясының сапасы»; 
- «Жұмыс берушілердің кәсіптік қызметті жүзеге асыруға дайындық деңгейіне 

қанағаттануы». 
Оқыту үрдісінің сапасына Мониторинг белгілі бір алгоритм бойынша мониторингтік 

рәсімдер түрінде жүзеге асырылады: 1) мониторингтік рәсімнің мақсатын қою; 2) мониторинг 

рәсімін жүргізу әдістерін таңдау; 3) мониторинг рәсіміндегі субъектілерді және олардың рөлін 

анықтау (мониторинг рәсімін іске асыруға қандай мүдделі тұлғалар тартылады және кім ретінде: 

респонденттер, ұйымдастырушылар, сарапшылар және т. б.); 4) мониторинг рәсімін жүргізу 

мерзімдерін келісу; 5) мониторинг құралдарын әзірлеу; 6) мониторинг рәсімін іске асыру;  7) 

мониторинг рәсімін жүргізу нәтижелерін өңдеу және талдау. Жоғары оқу орнындағы оқыту 

үрдісінің сапасын анықтаудың мониторингтік процедураларын әзірлеу және іске асыру бойынша 

ұсынылған қадамдардың бірізділігін пайдалану жаңа алгоритмдік іc-әрекеттердің шығармашылық 

ізденісін жоққа шығармайды, жоғарыда аталған қадамдардың қандай да бір түрін өзгертуді, 

толықтыруды, азайтуды немесе қайталауды болжайды, бірақ ЖОО - дағы оқу процесінің сапасын 

бақылау мен басқарудың жаңа циклінде. 
 Қорытынды. Сонымен, қорыта келе айтарымыз: білім беру үрдісінің 

сапасынмониторингілеу деген – білім беруді басқаруды ақпараттық қамтамасыз етуге бағытталып, 

алынған ақпаратты жинақтау мен талдау негізінде білім беру жүйесіндегі процестердің барысын, 

нәтижелері мен тиімділігін үздіксіз бақылау; білім беру ұйымдарындағы білім беру үрдісін жүзеге 

асыру жағдайларының, нәтижелерінің өзгеріс серпіні мен жай-күйін жүйелі түрде бақылау, талдау 

және бағалау, -деп түіндеуге болады.ЖОО-да білім беру үрдісінің нәтижесі туралы ақпарат өте 

маңызды, себебі ол болашақ маманды дайындау сапасын ЖОО-да оның  оқыған  әртүрлі 

кезеңдерінен көруге мүмкіндік береді.  
Жоғары оқу орнында оқыту үрдісінің сапасына мониторингті ұйымдастыру және жүзеге 

асыру жеке тұлғаны кәсіби құзыреттілікті меңгерудің барлық шарттары мен аспектілерін 

қадағалауға мүмкіндік береді және оқу процесінде проблемалық салаларды еңсеру туралы оңтайлы 

басқару шешімдерін қабылдауды қамтамасыз етеді және оның сапа деңгейін арттыруға ықпал етеді. 
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