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1. МАҚСАТ 

 Абай атындағы ҚазҰПУ профессорлық-оқытушылық құрамының лауазымдық 
міндеттерін анықтауда бірыңғай тәсілдерді және оларға қойылатын біліктілік талаптарын 

белгілеу. 
1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 2.1  ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "Білім туралы" Заңы (2019 жылғы 21 

ақпандағы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен); 
 2.2 ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы" Заңы (2018 жылғы 28 желтоқсандағы жағдай бойынша өзгерістер мен 

толықтырулармен); 
 2.3 ҚР 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151 "Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы" Заңы (2018 жылғы 24 мамырдағы жағдай бойынша өзгерістер мен 

толықтырулармен); 
 2.4 ҚР 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV "Ғылым туралы" Заңы (2019 жылғы 

18 наурыздағы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен); 
 2.5 ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 "Тиісті 

үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы 

(2019 жылғы 9 қаңтардағы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен); 
 2.6 ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 "Білім 

берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы" бұйрығы; 
 2.7 ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

"Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы" бұйрығы (2018 жылғы 12 қазандағы жағдай бойынша өзгерістермен және 

толықтырулармен); 
 2.8 ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 "Білім 

беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттар тізбесін бекіту туралы" бұйрығы (2018 жылғы 19 желтоқсандағы жағдай 

бойынша өзгерістер мен толықтырулармен); 
 2.9 ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 

"Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесін 

бекіту туралы" бұйрығы (2019 жылғы 16 қаңтардағы жағдай бойынша өзгерістер мен 

толықтырулармен); 
 2.10 ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы №1077 "Өрт қауіпсіздігі 

қағидаларын бекіту туралы" Қаулысы (29.12.2017 ж. берілген өзгерістер мен 

толықтырулармен);; 
 2.11 ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 

желтоқсандағы №1019 "Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 

бойынша оқытуды, нұсқама беруді және білімін тексеруді жүргізу қағидалары мен 

мерзімдерін бекіту туралы" (25.12.2015 ж.) бұйрығы; 
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Терминдер мен анықтамалар 

 
Термин  Анықтама 
Scopus Библиографиялық және рефератты дерекқор және 

ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалардың 
дәйексөзін бақылау құралы. 

Wеb of Science Ғылыми журналдар мен патенттердегі 
жарияланымдардың рефераттық дерекқорларын, оның 
ішінде жарияланымдардың өзара дәйексөзін ескеретін 
базаларды біріктіретін іздеу интернет-платформасы. 

Профессор, 

қауымдастырылған 

профессор (доцент)  

Білім беру саласындағы уәкілетті орган (доцент, 
профессор) беретін ғылыми атақтар. 

Бейіні бойынша 
доктор 

Кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша 
докторантура бағдарламасын меңгерген және 
Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде 
диссертация қорғаған, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған 
адамдарға берілетін дәреже. 

Философия 
докторы (PhD) 

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантура 
бағдарламасын меңгерген және Қазақстан 
Республикасында немесе одан тыс жерлерде 
диссертация қорғаған, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған 
адамдарға берілетін дәреже. 

Лауазымдық 
нұсқаулық (ЛН) 

Бұл ұйым қызметкерінің белгілі бір лауазымда 
қызметін жүзеге асырудағы негізгі функциялары, 
міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі анықталған 
ұйымдастырушылық-құқықтық құжат. 

Хирш индексі Ғылыми-өлшемдік көрсеткіш, жарияланымдардың 
санына және осы жарияланымдардың дәйексөздерінің 
санына негізделген ғалымның өнімділігінің сандық 
сипаттамасы. 

Оқытушының 
жеке жұмыс 
жоспары 

Университет оқытушысының жұмыс көлемі мен 
мазмұнын анықтайтын негізгі құжат. 

Индикативтік 
жоспар 

Болжамдарға сәйкес келетін және кәсіби өсуді 
ынталандыратын жоспар 

Ғылым кандидаты, 
ғылым докторы 

Ізденушілердің диссертацияларды қорғауы негізінде 
берілетін ғылыми дәрежелер. 

Біліктілік 
сипаттамалары 

Шешу үшін қызметкердің жауапкершілігі белгіленуі 
мүмкін лауазымдық міндеттердің сипаттамасы, 
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мәселелер шеңбері, сондай-ақ қызметкердің өзіне 
жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін қажетті 
біліктілігіне қойылатын талаптар 

Магистр Магистратураның білім беру бағдарламаларын 
меңгерген адамдарға берілетін дәреже 

Білім беру қызметі Білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогикалық 
негізделген, дәйекті өзара әрекеттесу процесі, оның 
барысында жеке тұлғаны оқыту, дамыту және 
тәрбиелеу міндеттері шешіледі 

Білім беру 
бағдарламасы  

Оқытудың мақсаттарын, нәтижелері мен мазмұнын, 
білім беру үдерісін ұйымдастыруды, оларды іске 
асырудың тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін 
бағалау критерийлерін қамтитын білім берудің негізгі 
сипаттамаларының бірыңғай кешені. 

 
3. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ 

3.1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің (ҚазҰПУ) 

профессор-оқытушылар құрамының біліктілік сипаттамалары (бұдан әрі - сипаттамалар) 

университеттің штаттық кестесінде көзделген профессорлық-оқытушылар құрамы 

лауазымдарының тізбесін және оларға сәйкес сипаттамаларды, ішкі ұйымдастыру-өкімдік 

құжаттардың базасын әзірлеу мақсатында оларға қойылатын талаптарды айқындайды. 
3.2. Профессор-оқытушылар құрамының лауазымдары бойынша біліктілік 

сипаттамалары: 
- Абай атындағы ҚазҰПУ-дағы олардың рөлі мен орнын анықтайтын құрылымдық 

бөлімшелер туралы ережелерді құрастыру; 
- қызметкерлердің міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін бекітетін 

лауазымдық нұсқаулықтарды (ЛН) әзірлеу; 
-кадрларды іріктеу және орналастыру, оларды дұрыс пайдалануды бақылауды 

жүзеге асыру. 
3.3. Университеттің штаттық кестесіндегі қызметкерлер лауазымдарының атауы 

осы сипаттамада көзделген лауазымдар атауларына сәйкес келуі тиіс. 
 

4. БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
ҚР БҒМ-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
ПОҚ-профессорлық-оқытушылық құрам 
ҚазҰПУ-Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
ОӘЖ-оқу-әдістемелік жұмыс 
ҒЗЖ-ғылыми-зерттеу жұмысы 
ҒТК-ғылыми-техникалық кеңес 
ОӘК-оқу-әдістемелік кешен 
ОӘЛ-оқу-әдістемелік әдебиеттер 
БББ-білім беру бағдарламасы 
ЛН-лауазымдық нұсқаулық 
ҚР БҒМ БҒСБК-ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті. 
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5. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

5.1. Әр лауазымның біліктілік сипаттамасына: "Лауазымдық міндеттер"," Білуі 
керек","Біліктілікке қойылатын талаптар" кіреді. 

"Лауазымдық міндеттер" қызметшілердің оңтайлы мамандануын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін жұмыстардың технологиялық біртектілігі мен өзара байланысын ескере 

отырып, осы лауазымды атқаратын қызметкерге толық немесе ішінара тапсырылуы 

мүмкін негізгі еңбек функцияларын қамтиды. 
5.2. "Білуге тиіс" арнайы білімге, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды және қызметкер лауазымдық 

міндеттерін орындау кезінде қолдануға тиіс басқа да материалдарды, әдістер мен 

құралдарды білуге қатысты қызметкерге қойылатын негізгі талаптарды қамтиды. 
5.3. "Біліктілікке қойылатын талаптар" көзделген міндеттерді орындау үшін 

қажетті қызметкердің кәсіби даярлық деңгейін және жұмыс өтіліне қойылатын талаптарды 

айқындайды. 
5.4. Осы біліктілік сипаттамалары ҚР "Білім туралы" Заңының 43-1-бабы 2-

тармағының 2) тармақшасына және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 2018 жылғы 30 

қазандағы №595 Үлгілік қағидаларының 16-тармағына сәйкес әзірленген. 
5.5. Осы біліктілік сипаттамалары мыналарды қамтамасыз ету мақсатында 

әзірленді:: 
- ПОҚ бос лауазымдарына конкурстық орналастыру; 
- педагогикалық кадрларды іріктеу және орналастыру; 
- ПОҚ ЛН әзірлемелері; 
- ПОҚ кәсіби қызметін бағалауды (және өзін-өзі бағалауды) жүзеге асыру. 
5.6. ПОҚ лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу және ПОҚ-мен еңбек 

шартын жасасу үшін осы біліктілік сипаттамаларының талаптарын орындау  шарт болып 

табылады. 
5.7. Осы біліктілік сипаттамалары жеке және индикативтік жоспарларға сәйкес 

ПОҚ жүзеге асыратын еңбек қызметінің сипатын, бағытын және ерекшеліктерін, сондай-
ақ тапсырылған жұмыстарды орындау үшін жеткілікті ПОҚ біліктілік деңгейін 

айқындайды. 
5.8. Осы біліктілік сипаттамаларында  мынадай лауазымдардың біліктілік 

сипаттамалары айқындалған: 
- институт директоры; 
- кафедра меңгерушісі; 
- профессор; 
- қауымдастырылған профессор (доцент); 
- аға оқытушы; 
- оқытушы (ассистент). 

 
6. ПОҚ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ 

6.1. ПОҚ лауазымдарының жалпы біліктілік сипаттамалары 
6.1.1. ПОҚ педагогикалық жүктемесінің көлемі әр оқу жылына арналған жеке және 

индикативтік жұмыс жоспарымен анықталады, бірақ ПОҚ-ның әрбір санаты үшін Абай 

атындағы ҚазҰПУ ректорының бұйрығымен белгіленген көлемнен кем болмауы тиіс. 
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6.1.2. ПОҚ өз қызметінде ҚР қолданыстағы заңнамасын, еңбек шартын, ЛН, Абай 

атындағы ҚазҰПУ ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады. 
6.1.3. Біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар, лауазымдық міндеттер, құқықтар, 

ПОҚ жауапкершілігі еңбек шартында, ЛН-де белгіленеді және атқаратын лауазымына 

байланысты болады. 
6.1.4. Жеке / индикативтік жұмыс жоспарына және Абай атындағы ҚазҰПУ-де 

бекітілген педагогикалық жүктеме нормативтеріне сәйкес ПОҚ барлық жалпы қызмет 

түрлерін жүзеге асырады. 
6.1.5. Білім беру қызметі: 
1) оқу жұмысы: 
- оқытылатын пәндер және / немесе оқу сабақтарының жекелеген түрлері бойынша 

оқу-педагогикалық қызметтің барлық түрлерін ұйымдастырады және жүзеге асырады; 
- ӨРҰ басқарады және бақылайды; 
- зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтарды өткізу кезінде білім 

алушылардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауын 

бақылайды; 
- аудиториялық сабақтарға дайындықты жүзеге асырады. 
2) оқу-әдістемелік және ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс: 
- оқытылатын пән және/немесе оқу сабақтарының жекелеген түрлері бойынша 

ОӘЖ ұйымдастырады және жүзеге асырады; 
- оқу сабақтарын әдістемелік қамтамасыз ету үшін материалдар-оқу-әдістемелік 

құралдар, семинарлық, практикалық, зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу 

үшін материалдар, сондай-ақ ӨРҰ бойынша тапсырмалар және т. б. әзірлейді; 
- ББ әзірлеуге және жаңартуға қатысады; 
- жоспарлы және есептік құжаттаманы, оның ішінде "UNIVER" ААЖ-дағы 

оқытушының жеке кабинетін және Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушысының 

жеке/индикативтік жұмыс жоспарын пайдалана отырып құрастыруды жүзеге асырады; 
- ПОҚ сабақтарына өзара қатысуға қатысады. 
3) ғылыми-зерттеу және ғылыми-ұйымдастыру жұмысы: 
- кафедраның, институттың және Абай атындағы ҚазҰПУ ҒЗЖ қатысады; 
- кафедраның, институттың және Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ғылыми зерттеу 

бағыттары аясында ұйымдастырылатын семинарларға, кеңестерге, конференцияларға 

және басқа да іс-шараларға қатысады; 
- білім алушылардың ҒЗЖ ұйымдастырады; 
- ғылыми өлшемдік жүйелермен индекстелетін мақалалар жазуды жүзеге асырады; 
- ҰМК, ҒӘК жұмысына қатысады. 
4) инновациялық және баспа қызметі: 
- зияткерлік қызмет нәтижелерін әзірлеуге және іске асыруға қатысады; 
- инновациялық кәсіпорындардың (бизнес инкубаторлар және т. б.) жұмысына 

қатысады; 
- сараптамалық комиссиялардың жұмысына қатысады. 
5) Қоғамдық қызмет: 
- теле-және радиохабарларға қатысады, Абай атындағы ҚазҰПУ имиджін көтеруге 

ықпал ететін материалдарды БАҚ-та жариялайды; 
- кәсіби әлеуметтік желілерде жұмыс жасайды. 
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6) Тәрбие жұмысы: 
- білім алушылармен тәрбие жұмысына қатысады; 
- колледж оқушылары мен білім алушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша 

жұмысқа қатысады; 
- ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық және құқықтық 

білімді насихаттауға қатысады. 
6.2. Институт директоры 
Лауазымдық міндеттері: 
- институттың даму стратегиясын әзірлейді, жұмыс берушілермен және білім 

беруді басқару органдарымен сыртқы байланыстарды нығайтады және дамытады; 
- институттың ұлттық және халықаралық рейтингтерге қатысуы бойынша жұмысты 

үйлестіреді; 
- институтта мамандықтар (мамандар даярлау бағыттары) бойынша білім беру 

қызметтері нарығын және еңбек нарығын зерделейді; 
- институттың оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, 

әлеуметтік-тәрбие жұмыстарын жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге 

асырады; 
- білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын жасау және практикада іске асыру 

бойынша жұмысты басқарады; 
- мамандарды даярлау сапасының ішкі институт жүйесін әзірлейді; 
- талапкерлерді қабылдауды ұйымдастыруға және өткізуге қатысады; 
- институт, ректораттың институт, университет қызметіне қатысты бұйрықтарын, 

өкімдерін және басқа да құжаттарын кафедра меңгерушілері мен институт 

қызметкерлерінің назарына уақтылы жеткізеді және олардың орындалуын бақылайды; 
- институт түлектерімен байланысты ұйымдастырады, институт шығаратын 

мамандарды даярлау сапасын зерделейді; 
- институт түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстарға басшылық 

жасайды және ұйымдастырады; 
- оқытудың жаңа технологияларын енгізуді және білім алушылардың білімін 

бақылауды қамтамасыз етеді; 
- оқыту процесінде оқытудың ұзақтығы мен қарқындылығы әртүрлі жоспарлар мен 

бағдарламаларға негізделген сараланған және жеке дайындықты енгізуді қамтамасыз 

етеді; 
- институт құрамына кіретін оқу және ғылыми бөлімшелердің қызметін үйлестіруді 

жүзеге асырады; 
- институт директорының орынбасарларын тағайындауға үміткерлерді ректорға 

ұсынады және олардың арасында міндеттерді бөледі; 
-оқу-әдістемелік кеңестің, институт кеңесінің жұмысына басшылық жасайды. 

Институттың жұмыс жоспарларының жобаларын дайындайды, институт кеңесінің 

отырыстарын дайындауға басшылық жасайды және оларға төрағалық етеді; 
- ПОҚ біліктілігін арттыруды бақылайды және жауапты болады; 
- институт құрамына кіретін кафедралардың пәндері бойынша оқулықтарды, оқу 

және оқу-әдістемелік құралдарды дайындауға жалпы басшылықты жүзеге асырады; 
-институт кеңесі, ОӘК, ҒТК алдында, сондай-ақ институттың оқу-тәрбие, ғылыми-

зерттеу, ғылыми-әдістемелік қызметінің негізгі мәселелері бойынша университеттің 

Ғылыми кеңесі алдында өз жұмысы туралы есеп береді; 
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- институттың кафедралары мен басқа да бөлімшелерінің оқу орындарымен, 

кәсіпорындармен және ұйымдармен, оның ішінде шетелдік ұйымдармен ғылыми-
әдістемелік ынтымақтастығын ұйымдастырады және бақылауды жүзеге асырады; 

- студенттерді оқытуды ұйымдастырудың мазмұнын, технологиясын және 

нысандарын жетілдіру мақсатында бір бейінді мекемелермен, білім беру ұйымдарымен 

байланысты қамтамасыз етеді; 
- оқытудың инновациялық технологияларын, оқытудың техникалық құралдарын 

қолдануды ұйымдастырады және енгізеді; 
- институттың материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту бойынша 

жұмыс жүргізеді; 
- оқу процесін жетілдіруге және білім алушыларды даярлау сапасын арттыруға 

байланысты мәселелерді институт кеңесінің қарауына шығарады; 
- білім алушылар мен кафедра қызметкерлерінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін орындауын 

бақылайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары білім; 
2) ғылыми (академиялық PhD) дәрежесі; 
3) басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес. 
4) білім менеджменті бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы 

сертификат (куәлік). 
6.3. Кафедра меңгерушісі 
Лауазымдық міндеттері: 
- Абай атындағы ҚазҰПУ стратегиялық жоспарына сәйкес мамандарды даярлау 

бағыттары бойынша кафедраның даму стратегиясын әзірлейді; 
- жұмыс берушілермен және білім беруді басқару органдарымен сыртқы 

байланыстарды нығайтады және дамытады; 
- кафедрада мамандықтарды дайындау бағыттары бойынша білім беру қызметтері 

нарығы мен еңбек нарығын зерттейді; 
- ББ әзірлеу, кафедраның ББ ұлттық және халықаралық рейтингтерге қатысуы 

бойынша жұмысты ұйымдастырады және жауапты болады; 
- мамандарды даярлау сапасының кафедраішілік жүйесін әзірлейді. Оқу процесінің 

жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында оқытудың педагогикалық әдістері мен 

құралдарын анықтай алады; 
- оқытудың барлық түрлері бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізуді 

ұйымдастырады; 
- оқу, ғылыми, әдістемелік, тәрбие қызметі мәселелері бойынша кафедра 

отырыстарын өткізеді; 
- кафедраның оқу-әдістемелік құжаттамаларын қамтамасыз етуді ұйымдастырады 

және оған жауапты болады; 
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- кафедра жұмысының индикативтік жоспарын әзірлейді және университеттің 

операциялық жоспарына сәйкес кафедра оқытушыларының жеке жұмыс жоспарларын 

үйлестіреді; 
- педагогикалық жүктемені және кафедра штатын қалыптастыру бойынша 

жұмысты жүзеге асырады, кафедра қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі және 

олардың уақытылы және сапалы орындалуын бақылайды; 
- кафедра оқытушыларының институтаралық, ЖОО аралық, халықаралық қарым-

қатынасын ұйымдастырады; 
- кафедра бейіні бойынша оқу процесін жақсарту және оңтайландыру бойынша 

ұсыныстар енгізеді; 
- кафедра оқытушыларының институтаралық, ЖОО аралық, халықаралық қарым-

қатынасын ұйымдастырады; 
- оқу сабақтарын өткізу кезінде оқытудың қазіргі заманғы техникалық және 

бағдарламалық құралдарын таңдауды жүзеге асырады және оларды пайдалану мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді; 
- оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізуді ұйымдастырады, білім 

алушылардың курстық, ҒЗЖ және бітіру жұмыстарына басшылық ету (орындау) процесін 

бақылайды; 
- білім алушылардың кәсіби практикасын ұйымдастырады және бақылайды; 
- кафедра оқытушыларының жеке жоспарларының және қызметкерлердің өзге де 

жұмыс түрлерінің сапасы мен орындалуын бақылайды; 
- оқылатын пәндер бойынша кафедра оқытушыларының біліктілігін арттыруды 

жоспарлайды және оған жауап береді; 
- білім алушылар мен кафедра қызметкерлерінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы, өнеркәсіптік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін орындауын 

бақылайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары білім; 
2) ғылыми (академиялық PhD) дәрежесі; 
3) басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес. 
4) білім менеджменті бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы 

сертификат (куәлік). 
6.4. Профессор 
Лауазымдық міндеттері 
- үйлестірілетін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлауды, 

ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады; 
- ББ әзірлеуге қатысады; 
- оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, білім алушылардың курстық, ҒЗЖ 

және бітіру жұмыстарына басшылық жасайды; 
- тиісті ББ бойынша ОӘЛ дайындау процесін басқарады; 
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- кафедраның оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар енгізеді; 
- кафедраның зерттеу бағыттары аясында ұйымдастырылатын семинарларға, 

кеңестер мен конференцияларға, оның ішінде халықаралық конференцияларға қатысады; 
- білім алушылар мен кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастырады және басқарады; 
- кафедраның жас оқытушыларына тәлімгерлік (шеберлік беру) жұмыстарын 

жүзеге асырады; 
- кәсіби-бағдарлау жұмысына қатысады; 
- кафедра меңгерушісінің тапсырмаларын орындайды; 
- университет имиджін көтеру бойынша іс-шараларға қатысады; 
- жеке жоспардың орындалуы туралы есепті дайындайды және ұсынады; 
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен 

нормаларын орындайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары білім; 
2) ғылыми (академиялық PhD) дәрежесі; 
3) БҒСБК немесе университеттің профессоры/ доценті ғылыми атағы; ; 
4) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік). 
5) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі; 
Профессор ғылыми басшылықты жүзеге асыра алады: 
бакалаврлар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес болған 

жағдайда, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық ғылыми басылымдарда кемінде 2 ғылыми жарияланымның авторы; 
- оқулықтың немесе оқу құралының авторы. 
магистранттар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес келген жағдайда, 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 10 ғылыми 

жарияланымның авторы; 
- кемінде 2 оқулық немесе оқу құралының авторы. 
докторанттар: 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
-Web of Science немесе Scopus дәйексөздерінің халықаралық жүйелерінде соңғы 5 

жыл ішінде  2  және одан да көп Хирш индексінің және (немесе) Web of Science базасында 

нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus базасының 1, 2 және 3 квартильіне кіретін 

халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 жарияланым (соңғы 5 жыл ішінде) 

және (немесе) халықаралық патенттер болған кезде; 
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- кадрлар даярлаудың сұратылып отырған бағыты бойынша уәкілетті орган 

ұсынған басылымдарда кемінде 1 оқулықтың не оқу құралының және (немесе) кемінде 20 

жарияланымның (соңғы 5 жылда) авторы.  
Соңғы 3 жылдағы профессор бос лауазымына үміткерлер үшін жарияланымдар 

нормативі: 
Мақалалар: 
- уәкілетті орган ұсынған республикалық рецензияланатын ғылыми журналдарда-

кемінде 5 мақала; 
- халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда-кемінде 1 мақала. 
Оқу және оқу-әдістемелік басылымдар, монографиялар: 
- кемінде 10 баспа табақтан тұратын кемінде 1 монография және (немесе) 6 баспа 

табақтан кем емес көлемде оқулық/оқу құралы, жеке немесе бірлескен авторлықта немесе 

енгізу актісімен расталған халықаралық, республикалық немесе жоғары оқу орны 

платформасында авторлық куәлікпен/электрондық курстан расталған электрондық 

басылым. 
Профессор бос лауазымына конкурсқа қатысу шарттары: 
- профессор лауазымына алғаш рет профессор ғылыми атағы жоқ, бірақ 

қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы және қауымдастырылған профессор 

(доцент) лауазымында кемінде 5 жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі, сондай-ақ 

ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 

немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар үміткерлер 

ұсынылуы мүмкін.; 
- профессор ғылыми атағы болмаған жағдайда профессор лауазымына орналасу 

конкурсына профессор лауазымындағы педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан аспайтын 

жағдайда қатысуға болады; 
- егер еңбек өтілі 3 жылдан асса, онда профессор лауазымына арналған конкурсқа 

үміткер "профессор" ғылыми атақтарын беру ережесінің талаптарына толық сәйкес келген 

жағдайда қатысуға жол беріледі. 
6.5. Қауымдастырылған профессор (доцент) 
Лауазымдық міндеттері: 
- үйлестірілетін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлауды, 

ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады; 
- білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысады; 
- оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, білім алушылардың курстық, ҒЗЖ 

және бітіру жұмыстарына басшылық жасайды; 
- тиісті ББ бойынша ОӘЛ дайындау процесін басқарады; 
- кафедраның оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар енгізеді; 
- кафедраның зерттеу бағыттары аясында ұйымдастырылатын семинарларға, 

кеңестер мен конференцияларға, оның ішінде халықаралық конференцияларға қатысады; 
- білім алушылар мен кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастырады және басқарады; 
- жүзеге асырады, жетекшілік үстінен педагогика кафедрасының; 
- білім алушылардың тәрбие жұмысына белсенді қатысады; 
- студенттердің эдвайзингіне, кураторлығына, тьюторлығына қатысады; 
- кәсіби-бағдарлау жұмысына қатысады; 
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- кафедра меңгерушісінің тапсырмаларын орындайды; 
- университет имиджін көтеру бойынша іс-шараларға қатысады; 
- жеке жоспардың орындалуы туралы есепті дайындайды және ұсынады; 
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен 

нормаларын сақтайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары білім; 
2) ғылыми (академиялық PhD) дәрежесі; 
3) БҒСБК немесе университеттің қауымдастырылған профессоры (доценті) ғылыми 

атағы; ; 
4) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік). 
5) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі; 
Ескертпе: 
"Жалпы дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді даярлау" (дене шынықтыру 

және спорт) бағыты бойынша ПОҚ үшін: 
1) "Спорт шебері", "ҚР Еңбек сіңірген жаттықтырушысы", Олимпиада чемпионы; 
Абай атындағы ҚазҰПУ доценті үшін: 
2) Абай атындағы ҚазҰПУ-де 10 жылдан астам жұмыс өтілі. 
Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми басшылықты жүзеге асыра алады: 
бакалаврлар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес болуы; 
-  ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмауы; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық ғылыми басылымдарда кемінде 2 ғылыми жарияланымның авторлығында 
болуы; 

- оқулықтың немесе оқу құралының авторы болуы. 
магистранттар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес келген жағдайда, 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 10 ғылыми 

жарияланымның авторы; 
- кемінде 2 оқулық немесе оқу құралының авторы. 
докторанттар: 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
-Web of Science немесе Scopus дәйексөздерінің халықаралық жүйелерінде соңғы 5 

жыл ішінде  2 және одан да көп Хирш индексі және (немесе) Web of Science базасында 

нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus базасының 1, 2 және 3 квартильіне кіретін 

халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 жарияланым (соңғы 5 жыл ішінде) 

және (немесе) халықаралық патенттер болған кезде; 
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- кадрлар даярлаудың сұратылып отырған бағыты бойынша уәкілетті орган 

ұсынған басылымдарда кемінде 1 оқулықтың не оқу құралының және (немесе) кемінде 20 

жарияланымның (соңғы 5 жылда) авторы . 
Соңғы 3 жылдағы қауымдастырылған профессор (доцент) бос лауазымына 

үміткерлер үшін жарияланымдар нормативі: 
Мақалалар: 
- уәкілетті орган ұсынған республикалық рецензияланатын ғылыми журналдарда-

кемінде 4 мақала; 
- халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда-кемінде 1 мақала. 
- кемінде 10 баспа табақтан тұратын кемінде 1 монография және (немесе) 6 баспа 

табақтан кем емес көлемде оқулық/оқу құралы, жеке немесе бірлескен авторлықта немесе 

енгізу актісімен расталған халықаралық, республикалық немесе жоғары оқу орны 

платформасында авторлық куәлікпен/электрондық курстан расталған электрондық 

басылым. 
Қауымдастырылған профессор(доцент) ғылыми атағы үміткерлерінің бос 

лауазымына конкурсқа қатысу шарттары: 
- бірінші рет қауымдастырылған профессор лауазымына қауымдастырылған 

профессор/доцент ғылыми атағы жоқ, бірақ кемінде 5 жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс 

өтілі, сондай-ақ ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор немесе философия докторы (PhD), бейіні немесе философия докторы 

(PhD) академиялық дәрежесі бойынша, бейіні бойынша доктор дәрежесі, бейіні бойынша 

доктор ғылыми дәрежесі бар үміткерлер ұсынылуы мүмкін; 
- қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы болмаған жағдайда 

қауымдастырылған профессор лауазымына орналасу конкурсына қауымдастырылған 
профессор лауазымындағы педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан аспаған жағдайда қатыса 

алады; 
- егер еңбек өтілі 3 жылдан асса, онда қауымдастырылған профессор лауазымына 

конкурсқа үміткер "қауымдастырылған профессор (доцент)" ғылыми атақтарын беру 

ережесінің талаптарына толық сәйкес келген жағдайда қатысуға жол беріледі. 
6.6. Аға оқытушы 
Лауазымдық міндеттері: 
- үйлестірілетін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлауды, 

ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады: 
- оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, курстық жұмыстарға басшылық 

жасайды, студенттердің ҒЗЖ; 
- білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысады; 
- оқылатын пән бойынша өзіндік жұмысты немесе оқу сабақтары мен оқу 

жұмысының жекелеген түрлерін басқарады; 
- тиісті ББ бойынша ОӘЖ дайындау процесіне қатысады; 
- кафедраның зерттеу бағыттары аясында ұйымдастырылатын семинарларға, 

кеңестер мен конференцияларға, оның ішінде халықаралық конференцияларға қатысады; 
- білім алушылардың тәрбие жұмысына белсенді қатысады 
- студенттердің эдвайзингіне, кураторлығына, тьюторлығына қатысады; 
- кәсіби-бағдарлау жұмысына қатысады; 
- кафедра меңгерушісінің тапсырмаларын орындайды; 
- университет имиджін көтеру бойынша іс-шараларға қатысады; 
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- жеке жоспардың орындалуы туралы есепті дайындайды және ұсынады; 
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен 

нормаларын сақтайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім / ғылыми (академиялық PhD) 

дәрежесі; 
2) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік);; 
3) ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы 

лауазымында кемінде екі жыл немесе мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі 

болуы тиіс. 
Аға оқытушы ғылыми басшылықты жүзеге асыра алады: 
бакалаврлар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес келген жағдайда; 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық ғылыми басылымдарда кемінде 2 ғылыми жарияланымның авторы; 
- оқулықтың немесе оқу құралының авторы. 
магистранттар: 
- ғылыми дәрежесі кадрларды даярлау бағытының бейініне сәйкес келген жағдайда; 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
- соңғы 5 жылда уәкілетті орган ұсынған отандық ғылыми журналдарда және 

халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 10 ғылыми 

жарияланымның авторы; 
- кемінде 2 оқулық немесе оқу құралының авторы. 
докторанттар: 
-ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмаған жағдайда; 
-Web of Science немесе Scopus дәйексөздерінің халықаралық жүйелерінде соңғы 5 

жыл ішінде  2 және одан да көп Хирш индексі және (немесе) Web of Science базасында 

нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus базасының 1, 2 және 3 квартильіне кіретін 

халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 жарияланым (соңғы 5 жыл ішінде) 

және (немесе) халықаралық патенттер болған кезде; 
- кадрлар даярлаудың сұратылып отырған бағыты бойынша уәкілетті орган 

ұсынған басылымдарда кемінде 1 оқулықтың не оқу құралының және (немесе) кемінде 20 

жарияланымның (соңғы 5 жылда) авторы. 
Соңғы 3 жылдағы аға оқытушы бос лауазымына үміткерлерге арналған 

жарияланымдар нормативі: 
- уәкілетті орган ұсынған республикалық рецензияланатын ғылыми журналдарда-

кемінде 3 мақала; 
Немесе 
- кемінде 10 баспа табақтан тұратын кемінде 1 монография және (немесе) 6 баспа 

табақтан кем емес көлемде оқулық/оқу құралы, жеке немесе бірлескен авторлықта немесе 
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енгізу актісімен расталған халықаралық, республикалық немесе жоғары оқу орны 

платформасында авторлық куәлікпен/электрондық курстан расталған электрондық 

басылым. 
6.7. Оқытушы (ассистент)  
Лауазымдық міндеттері: 
- үйлестірілетін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарды жүзеге 

асырады; 
- практикалық және зертханалық сабақтар жүргізеді және студенттердің өзіндік 

жұмысына басшылық жасайды; 
- профессор, доцент немесе аға оқытушының басшылығымен білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге қатысады; 
- профессор, доцент немесе аға оқытушының басшылығымен ОӘЖ-ны тиісті ББ 

бойынша дайындау процесіне қатысады; 
- кафедраның зерттеу бағыттары аясында ұйымдастырылатын семинарларға, 

кеңестер мен конференцияларға, оның ішінде халықаралық конференцияларға қатысады; 
- білім алушылардың тәрбие жұмысына белсенді қатысады; 
- студенттердің эдвайзингіне, кураторлығына, тьюторлығына қатысады; 
- кәсіби-бағдарлау жұмысына қатысады; 
- кафедра меңгерушісінің тапсырмаларын орындайды; 
- университет имиджін көтеру бойынша іс-шараларға қатысады; 
- жеке жоспардың орындалуы туралы есепті дайындайды және ұсынады; 
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен 

нормаларын сақтайды. 
Білуге міндетті: ҚР Конституциясын, ҚР "Білім туралы", "Ғылым туралы", 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "ҚР Тілдер туралы" Заңдарын және 

жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын 

реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ішкі 

нормативтік құжаттарын. 
Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім; 
2) мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі немесе ғылым магистрі 

академиялық дәрежесінің болуы. 
Бос лауазымға үміткерлерге арналған жарияланымдар нормативі 
оқытушы (ассистент): 
- республикалық және халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы 

мақалалар-соңғы жылда кемінде 1; 
- оқытылатын пәндердің ОӘК әзірлеуге қатысу. 


