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Халықаралық стандарт ISО 9001

Құрылымдық бөлімдер
(31.10.2018 - 06.11.2018 жж.)

Академиялық құрылымдар

(08.01.2019 – 11.01.2018 жж.)
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Терең тарихтан жарқын болашаққа…
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31.10.2018-06.11.2018 аралығында оқу орнымыздың

академиялық емес құрылымдық бөлімдерінде

ұйымдастырылған ішкі аудит сапа менеджменті

жүйесінің жаңа ISО 9001:2015 Халықаралық стандарттар

талаптарына сәйкестілігі және оқу орнының сыртқы

аудитке дайындығын анықтау үшін жүргізілді.

08-11.01.2019 аралығында өткізілген аудит барлық

академиялық құрылымдарында (факультеттер,

кафедралар) өткізілді.

Ішкі аудит өткізу алдында университеттің сапа

бойынша басшылық Өкілінің өкімі негізінде (№8/41,

07.09.2018.ж) барлық құрылымдарға сапа құжаттарының

талаптарға сәйкес рәсімделуі туралы ескертілді.

Кешенді ішкі аудит университет президентінің

29.10.2018 күні шыққан №188 бұйрығы бойынша

бекітілген бағдарламаға сай жүргізілді.
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Терең тарихтан жарқын болашаққа…



Ішкі аудиторлар тізімі



2018 ж. 31-шы қазан күні университет

мәдениет орталығының кіші залында

құрылым бөлім басшылары үшін, ал 2019 ж.

08 қаңтар күні акдемиялық құрылым

басшыларына ішкі аудиттің ашылу

жиналыстары өткізілді. Ашылу

жиналыстарында ішкі аудит мақсаты, жаңа

ISO 9001:2015 стандартының ерекшеліктері,

қауіп-қатерлер мен тәуекелдердің алдын алу,

оларды мүмкіндіктерге айналдыру, аудит

бағдарламасы мен мерзімдері, аудиторлар

тобы мен топ жетекшілері таныстырылды.

Сонымен бірге, ТӘС-ке берілетін мерзім және

түзетуші әрекеттер бойынша ҚБ

басшыларының жауапкершілігі түсіндірілді.
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Ішкі аудит барысында Сапа аясында анықталған

мақсаттардың және индикативті жоспарлардың

Стратегиялық жоспарға сәйкестендірілуіне,

жоспарланған үрдісті қадағалау және оларға мониторинг

жүргізуге, өлшеу мен талдауға, құжаттардың

басқарылуына мән берілді. Сондай-ақ, әрбір құрылым

бойынша басшылық тарапынан талдау жүргізілуі,

құрылымдық ережелер мен қызметтік нұсқаулардың

талаптарға сәйкестігі, ақпаратпен алмасу мен ішкі

алмасулар, кадрлардың құзіреттілігі, құрылымдық бөлім

басшыларының хабардарлығы мен дайындығы,

нәтижелілікті ұдайы жақсарту бойынша атқарылған

жұмыстар мен тұтынушының қанағаттандырылу

көрсеткіштері және мәліметтерді талдау ақпараттары

назарға алынды.

Ішкі аудиторлар кафедраларды, зертханаларды, оқу

аудиторияларын және өзге де құрылымдық бөлімшелерді

аралады, университет инфрақұрылымы жағдайына,

олардың тиімді қолданылуына мән берді,

персоналдармен, басшылық өкілдерімен әңгімелесу

барысында бірқатар пікірлер қалыптасты.



Р/с Құрылымдық бөлімдер
Сәйкессіз-

діктер саны
Елеулі Елеусіз

1
Құрылымдық бөлімдер 

бойынша
63 40 23

2

Академиялық құрылымдар 

бойынша (факультет, 

кафедралар, жоғары мектеп 

және бағдарламалары)

187 108 79

Жалпы: 250 148 102

Құрылымдық бөлімдер және академиялық құрылымдар 

бойынша сәйкессіздіктер саны
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Р/с Аудиторлық топтар
Сәйкессіз-

діктер саны
Елеулі Елеусіз

1 № 1 топ 58 49 9

2 № 2 топ 70 41 29

3 № 3 топ 84 33 51

4 № 4 топ 60 33 27

Жалпы: 272 156 116

Аудиторлық топтар бойынша  сәйкессіздіктер саны



Р/с Аудитке түскен құрылымдық бөлімдер/салалар Сәйкессіз-

діктер саны

Елеулі Елеусіз

1 Жоғары медициналық білімнен кейінгі 

білім беру институты (деканат)

36 30 6

2 ЖОО дейінгі дайындық факультеті 15 12 3

3 Инженерия факультеті 2 2 -

4 Медицина факультеті 19 10 9

5 Стоматология факультеті 11 7 4

6 Гуманитарлық ғылымдар факультеті 20 9 11

7 Филология факультеті 15 4 11

8 Жаратылыстану факультеті 17 8 9

9 Өнер факультеті 17 5 12

10 Экономика және мемлекеттік басқару мектебі 15 8 7

Факультеттер мен кафедралар бойынша сәйкессіздіктер саны

11 Әлеуметтік ғылымдар факультеті 20

187

13

108

7

79
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№2 оқу ғимаратында 

медицина факультетінің 

студенттері жертөледе 

сабақ өтеді. Терезесі 

ашылмайды. Ауа жоқ.

Техника қауіпсіздік ережесі 

сақталмайды



Бухгалтерия 216 каб.

Бас ғимарат 3 қабат әжетханасында

су ағады

Күн терезеге түсіп, компьютерде 

жұмысқа істеуге кедергі келтіреді

№2 Оқу ғимаратының кіре 

берісі (фойе)



Анықталған елеулі сәйкессіздіктердің негізгі 

бағыттары:
• Университеттің, факультеттің сапа бойынша

мақсаттары, Сапа бойынша Саясаты, құжатталған

процедуралар, құрылым ережесі қызметкерлерге

толық таныстырылмаған.

• Түзетуші және ескертуші әрекеттер жоспарлары

жасалмаған, талапқа сәйкес рәсімделмеген.

• Тексеру мерзімдері аяқталған, бірақ

актуализацияланбаған құжаттар бар.

• Кіріс, шығыс құжаттарын тіркеулер талапқа сәйкес

келмейді.

• Мамандық шығаруға қатысты жұмыстары бойынша

кафедраның мәжіліс жоспарына (Білім беру

бағдарламасы НОЖ, ОЖЖ, жұмыс берушілер мен

тұтынушылар пікірлері, электронды каталогтар)

талқылау үшін толық

• қарастырылмаған.

• Сапа менеджменті жүйесінің құжаттамалары мен

жазбаларын реттеу қажет.



Анықталған негізгі сәйкессіздіктер:

•Кейбір құрылымдарда 2017 ж. ішікі аудит кезінде 

анықталған сәйкессіздіктер жойылмаған

•2018-2019 оқу жылына сапа бойынша мақсаттары 

және оны орындау жоспары жасалмаған. 

•Кіріс, шығыс құжаттарын тіркеулер талапқа сәйкес 

келмейді. 

•Тексеру мерзімдері аяқталған, бірақ 

актуализацияланбаған құжаттар бар.

•Жаңадан ашылған құрылымдарда құрылым ережесі 

және қызметтік нұсқаулары жасалмаған

• №2 Оқу ғимаратының кіре берісі талапқа сай 

қолданылмайды, құрылыс материалдары мен құрал 

саймандар қойылған

•№3 және №6 оқу ғимараттарының оқу бөлмелерінің 

температуралық режимі талапқа сай емес (суық

•№3 оқу ғимаратының оқу бөлмелерін 

жарықтандыратын электр шамдары талапқа сай емес



Анықталған негізгі сәйкессіздіктер:

• кейбір құрылымдарда 2017-2018 оқу жылына 

қорытынды талдаулар жүргізілмеген

•ISO 9001:2015 стандартының талаптарына сәйкес 

қауіп-қатерлер мен тәуекелдер реестрі жасалмаған. 

•Кейбір кафедраларда тәжірибе алмасу мақсатында 

өзара сабаққа ену журналы арналмаған.

•Кейбір кафедраларда топ эдвайзерлерінің әрбие жұмыс 

жоспары мен хаттамалары түгел емес

• кейбір кафедраларда ашық сабақтарды бағалау, 

талдау хаттамалары жоқ 

•Кафедраның жүргізілетін кейбір пәндердің оқу 

әдістемелік кешенінде толықтыруларды қажет етеді

•Индикативті жоспарлау бойынша 2017-2018 оқу 

жылының кафедраның ішкі рейтинг талдауы 

жүргізілмеген

•Хаттамаларды жазу, рәсімделуінде кемшіліктер 

кездеседі.



Жақсарту ұсыныстары:

1. №3 және №6 оқу ғимараттарының бөлмелерін қосымша

жылу қондырғыларын қою арқылы жылыту қажет;

2. Оқу үдерісінде қолданылатын техникалық құрал-

жабдықтармен толық қамтамасыз ету және жаңартылып

отыруы қажет;

3. Қолданыстағы СМЖ құжаттарын қайта актуалзациялау

жұмыстары ұдайы жетілдіруді қажет етеді.

4. Кафедралардың іс-құжат номенклатурасына практика

және тәрбие жұмыстарының құжаттарын қосу;

5. Сабақ бойынша оқытушы-профессорларға қатысты

Өкімдер деканаттан емес кафедра меңгерушісінен шығу;

6. Кафедра жоспарындағы жасалған SWOT талдауда 

көрсетілген әлсіз тұстар күшейту және қауіп-қатерлердің 

алдын алу жағын күшейту бойынша жұмыстарды 

жетілдірілсе; 

7. Құрылымдық бөлімдердің сайттағы мәліметтері ұдайы 

жаңартылып отырылуы тиіс. 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


