
 



          «Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған музыкалық 

мектеп – интернат» кешені» ММ жаңа білім беру және ақпараттық 

технологияларға бағытталған, қазіргі заманғы материалдық-техникалық 

ресурстармен, жоғары білікті кадрлармен, бай рухани және ғылыми 

мұрасымен қарқынды дамып келе жатқан оқу орны.  

 

         Қазақ халық аспаптары бөлімінің сапасын қамтамасыз ету саясаты 

білім беру саласындағы Ұлттық саясатқа, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі тұжырымдаған  мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 

келеді, сапаны қамтамасыз ету принциптерін қоса алғанда, білім беру мен 

оқытуға қатысты бөлімнің жалпы пайымын қамтиды,  білім беру 

саласындағы «Қазақ халық аспаптар» бөлімінің стратегиясына қолдау 

жасайды және Кешеннің білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз 

етуге және одан әрі дамытуға бағытталған жұмысқа ықпал етеді. 

 

Білім беру бағдарламасының сапа саясаты Кешеннің бағдарына, 

Стратегиялық мақсатына және Миссиясына сәйкес келеді 

 

Білім беру бағдарламасының бағдары 

Рухани құндылықтарды бойына сіңірген, шығармашыл студенттерді 

дайындауда заманауи технологиялар мен  әдістерді тиімді пайдалану арқылы 

оқу үдерісін ұйымдастыру және ғылыми-техникалық прогресс заманында 

бәсекеге қауқарлы, жан-жақты дамыған  білікті маман дайындау. 

Білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты  

Көп мәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие берумен қатар, 

педагогикалық және орындаушылық жағын өзара байланыстыра отырып, 

кәсіби тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Ұлттық өнерді халықаралық 

деңгейде насихаттау мақсатында негізгі орта, техникалық және кәсіптік білім 

беру стандарттарына сәйкес кәсіби музыкалық білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау.   

Білім беру бағдарламасының миссиясы  

Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім 

беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған 

кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық 

талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары болашақ музыкалық-педагогикалық 

қызметке даярлау. 
Құндылықтар 
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Білім беру бағдарламасының сапа саясатының қағидаттары: 

 

1. Сапаны қамтамасыз ету және оны құжаттау үшін жалпы 

жауапкершілік Білім беру бағдарламасының басшысына жүктеледі және 

оқытушылармен, студенттермен ынтымақтастықта орындалады. 

2. Сапаны қамтамасыз ету саясаты білім беру бағдарламаларының 

сапасын жүзеге асырылуын және дамуын қамтамасыз етудің негізгі 

қатысушылары болып табылатын қазақ халық аспаптары бөлімінің  

бағыттары бойынша жүзеге асырылады: арнайы аспап (домбыра, қобыз, 

қылқобыз, шертер). 

3. Сыртқы мүдделі тараптар сапаны қамтамасыз етуді бағалау мен 

дамытудың бір бөлігі бола отырып, тұрақты негізде процеске тартылған. 

4. Сапа жүйесі білім беру бағдарламасы қызметінің барлық бағыттарын 

қамтиды: оқу, концерттік, ғылыми – зерттеу, әдістемелік. Сапа жүйесі 

мобильді, оқытушылар, білім алушылар, ата-аналар үшін ашық. 

5. Білім беру бағдарламасының кадрлары, оқу-материалдық базасы, 

оқу-әдістемелік тәжірибесі, тәрбие жұмысының дәстүрлері саясатты жүзеге 

асырудың ресурстары болып табылады. 

 

Сапа саясатының негізгі бағыттары 

1. Жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету, музыкалық білім 

беру, мәдениет және өнер саласында кадрлар даярлаудың көшбасшысы 

ретінде «Қазақ халық аспаптары» бөлімінің имиджін қалыптастыру. 

2. «Қазақ халық аспаптары» бөлімінде әр блок басқа блокқа қатысты 

кәсіби базалық және тәжірибелік болып табылатын үздіксіз кәсіби 

музыкалық білім берудің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін сабақтастық 

қағидаттарында (мектеп – колледж) құрылған білім беру қызметін 

қамтамасыз ету. 

3. Білім беру бағдарламаларын іске асыруда сапаның сәйкестігін 

қамтамасыз ету үшін білім беру бағдарламасының қызметін жетілдіру.  
5. Білім алушының жеке әлеуетін барынша толық ашуға, оның өзін-өзі 

анықтауына және өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ететін мәдени-

шығармашылық тәрбие ортасын құру; әрбір жаңаша жас кезеңінде дарынды 

жастардың дамуын қолдау сәтінде білім берудің өтпелі кезеңдері арасында 

психологиялық-педагогикалық көмекті жүзеге асыру. 

6. Өңірді мамандық шеңберінде білімі мен біліктілігі бар, оның еңбек 

нарығындағы әлеуметтік ұтқырлығы мен тұрақтылығына ықпал ететін жеке 

қасиеттері бар, орта буын мамандары, музыкалық білім беру саласындағы 

жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету. 

  7. Білім беруді басқару органдарымен, түрлі үлгідегі және деңгейдегі 

білім беру мекемелерімен, жұмыс берушілермен және білім беру 

қызметтерінің өзге де тұтынушыларымен өзара тиімді қарым-қатынас орнату 



есебінен білім беру қызметтері нарығындағы сенімді серіктес ретінде қазақ 

халық аспаптары бөлімінің имиджін нығайту. 

8. Нәтижелі, білім беру және ақпараттық технологияларды меңгеруде 

педагогтардың кәсіби-тұлғалық өздігінен білім алу жүйесін құру, танымдық 

ортаның жоғары деңгейін құру, нәтижесінде білім беру сапасын қамтамасыз 

ететін әрбір педагогтің кәсіби мәртебесін арттыруға бағытталған бөлімнің 

ғылыми – зерттеу жұмысын дамыту. 

 9. Қазақтың ұлттық музыкасының түрлі дәстүрлі мектептерін танымал 

етуге, фольклорлық аспаптарды дамытуға, музыканы орындаушылық 

шеберлік деңгейін арттыруға бағытталған бөлімнің белсенді концерттік-

орындаушылық, конкурстық қызметі. 

10. Халықаралық оқу деңгейіне шығуға мүмкіндік беретін ауқымды 

байқауларға қатысу, қазақстандық музыкалық білім беруді танымал етуге, 

елдер арасында достық байланыстарды орнатуға, республикада қалыптасқан 

жаңа формациядағы музыканттарды даярлаудың бірегей жүйесін сақтауға 

ықпал ету. 

 

Білім беру бағдарламасы өзіне келесі міндеттемелерді алады: 

 

- осы саясатты білім беру бағдарламасының барлық қызметкерлерінің 

назарына жеткізу және әрбір құрылымдық бөлімде оның түсінігін 

қамтамасыз ету; 

- осы саясатты және оның негізгі бағыттарын іске асыру үшін оңтайлы 

жағдайларды қамтамасыз ету; 

 - саясат пен мақсаттарға олардың өзектілігі тұрғысынан талдау жүргізу; 

- құзыреттілігін үздіксіз арттыру, ынталандыру, шығармашылық 

бастаманы қолдау, корпоративтік мәдениетті дамыту арқылы бөлім 

қызметкерлерін сапа менеджменті жүйесін жақсарту жөніндегі қызметке 

тартуды қамтамасыз ету; 

- білім беру сапасын басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған қажетті 

алдын алу және түзету іс-әрекеттерін қабылдаудың негізі ретінде барлық 

мүдделі тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша өз 

мүмкіндіктерін және қол жеткізілген нәтижелерді тұрақты талдауды жүзеге 

асыру. 

 

 

 

«Қазақ халық аспаптары» бөлімінің  

мәжілісінде қарастырылды 

Хаттама № 2, 14.09. 2018ж. 

                              

 


