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1. Жалпы ережелер 

1.1 Профессорлық-оқытушылық құрамның (бұдан әрі-ПОҚ) қызметін 

бағалаудың рейтингтік жүйесінің негізіне принцип алынды: Әрбір қызметкер 

кафедраның, институттың және университеттің ішкі және сыртқы имиджіне жұмыс 

істеуі тиіс. 

1.2 ПОҚ қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ереже (бұдан әрі-ереже) 

негізгі нормативтік құжаттарды ескере отырып әзірленді: 

- Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «2018-2025 жылдарға арналған Даму 

стратегиясы»; 

- «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III ҚРЗ Заңы (31.07.2018 ж.); 

- 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV ҚРЗ «Ғылым туралы» Заңы). 

1.3 Рейтингтік бағалау тиімділігінің негізі мынадай шарттарды орындау болып 

табылады: 

- «Univer» жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалану; 

- «Univer» жүйесінде әр оқытушының портфолиосын құру; 

- Абай атындағы ҚазҰПУ қызметінің негізгі төрт бағыты бойынша қызметкерлер 

мен ПОҚ қызметінің барлық түрлерін қамту: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, 

тәрбие жұмыстары және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі; 

- объективтілік, оқытушы жұмысының сапасын бағалауда субъективизм 

элементтерін алып тастау, бағалаудың интегралды сипатын қамтамасыз ету; 

- университеттің әр түрлі даму кезеңдерінде белгілі бір түзетулер, критерийлерді, 

көрсеткіштерді өзгерту, қызметкерлер қызметінің түрлерін сандық бағалау есебінен 

жаңа басымдықтарды белгілеу; 

- жоғары мектеп қызметінің стандарттарына және ЖОО стратегиясына 

критерийлер мен индикаторлардың сәйкестігі; 

- ПОҚ және жетекшілер үшін бағалау критерийлерінің түсініктілігі, қол 

жетімділігі. 

1.4 Абай атындағы ҚазҰПУ ПОҚ, кафедраларының, институттарының қызметін 

бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ереже ранжирлеуді ұйымдастыру мен өткізуге 

қойылатын тәртіп пен талаптарды (бұдан әрі - ереже) белгілейді. Осы Ереже Абай 

атындағы ҚазҰПУ-да ішкі пайдалануға арналған. 

1.5 Ереженің осы редакциясы 2019 жылғы 02 Қаңтарда бекітілген «ПОҚ және 

оқу-ғылыми бөлімшелердің қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы 

ереженің» орнына әзірленді. 

 

2. Мақсаттар 

2.1 ПОҚ, кафедралар мен институттар қызметінің тиімділігін мониторинг, 

талдау және бағалау негізінде білім беру қызметтерінің сапасын арттыру. 

2.2 Университеттің негізгі бөлімшелерінің: институттардың, кафедралардың, 

ғылыми орталықтар мен зертханалардың басқару жүйесін және қызметінің 

нәтижелілігін жақсарту. 
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3. Міндеттер 

3.1 Университет қызметін рейтингтік бағалау жүйесінің негізгі міндеті «Univer» 

базасында жалпы университет, сондай-ақ оның институттары, ғылыми бөлімшелері, 

кафедралар мен оқытушылардың қызметін жан-жақты көрсететін мәліметтер банкін 

және ақпараттық базаны құру болып табылады. 

3.2 Қойылған міндетті орындау: 
- ПОҚ, кафедралар, институттар, ғылыми бөлімшелердің оқу жылындағы кәсіби 

қызметінің сапасын жан-жақты бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.; 

- ПОҚ, кафедра, институт, ғылыми бөлімшелер басшыларының өз кәсіби 

қызметін өзіндік бағалау және өзіндік талдау дағдыларын дамытуды қамтамасыз 

етеді; 

- университеттің басқару жүйесін жақсартуға және оның ұжымының еңбек 

нәтижелілігін арттыруға ықпал етеді. 

 

4. Бағалау жүргізу шарттары, мерзімдері және тетігі 

4.1 ПОҚ қызметін бағалау жүргізілетін индикаторлар мен көрсеткіштер тізімінде 

университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары мен ескертулері ескерілді. 

Индикаторлар мен көрсеткіштер ғылымометриясының негізгі талаптарына сәйкес 

келеді: өлшеу, тәжірибе, орындау, заңдылық және дәлдік. Университеттің ПОҚ және 

бөлімшелерінің рейтингісін анықтайтын тиісті баллдары көрсетілген бұл тізім 

институттарда және құрылымдық әкімшілік бөлімшелерде талқыланды. 

4.2 ПОҚ қызметін бағалау 2019 жылғы 30 мамырдан 2020 жылғы 30 сәуірге 

дейінгі кезеңде жүргізіледі. 

Көрсетілген кезең ішінде оқу-ғылыми бөлімшелердің оқытушылары мен 

қызметкерлері белгіленген нысандар бойынша өз көрсеткіштерін «Univer» жүйесінде 

олардың рейтингілерін есептеу үшін өз портфолиосына енгізеді. 

Ранжирлеуге университетте кемінде бір оқу жылы жұмыс істеген оқытушылар 

мен қызметкерлер қатысады. 

0,25 немесе 0,5 ставкаға жұмыс істейтін әкімшілік-басқару персоналы (ішкі қоса 

атқарушылар) тиісті кафедраларда өз портфолиосын толтырады. 

Статистикалық есептің барлық көрсеткіштері құжатпен расталуы және әрбір 

оқытушы мен оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшенің портфолиосына жиналуы тиіс. 

4.3 Рейтингтерді есептеу мынадай түрде жүзеге асырылады:: 

4.3.1 ПОҚ рейтингтік балы мынадай формула бойынша анықталады: 

П = П1+П2+П3+П4, 

мұнда, П-ПОҚ рейтингтік балы; 
П1-оқу-әдістемелік жұмыс пункттерін орындау кезінде оқытушы жинаған 

баллдар; 

П2-ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде оқытушы жинаған балдары; 

П3-тәрбие жұмысы бойынша пункттерді орындау кезінде оқытушы жинаған 

баллдар; 

П4 - халықаралық ынтымақтастық бойынша пункттерді орындау кезінде 

оқытушы жинаған баллдар. 
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4.3.2 Кафедраның рейтингтік балы ПОҚ орташа балы бойынша шығарылады 

және мына формула бойынша анықталады: 

К = (К1+К2+К3+К4) / M, 

Ж-кафедраның ПОҚ орташа балы, 
К1-оқу-әдістемелік жұмыс пункттерін орындау кезінде кафедра оқытушылары 

жинаған баллдар сомасы; 

К2-ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде кафедра оқытушылары 

жинаған баллдардың сомасы; 

К3-тәрбие жұмысы пункттерін орындау кезінде оқытушылар жинаған 

баллдардың сомасы; 

К4-халықаралық ынтымақтастық жөніндегі тармақтарды орындау кезінде 

оқытушылар жинаған баллдардың сомасы; 

М-кафедрада барлық оқытушылардың жалпы саны. 
4.3.3 институттардың рейтингтік балы институт ПОҚ-ның орташа балы бойынша 

шығарылады және мына формула бойынша анықталады: 

И = (И1+И2 + И3+И4) / N, 

И-институт ПОҚ орташа балы, 
И1-оқу-әдістемелік жұмыс пункттерін орындау кезінде институт оқытушылары 

жинаған баллдардың сомасы; 

И2-ғылыми-зерттеу жұмысы пункттерін орындау кезінде институт 

оқытушылары жинаған баллдардың сомасы; 

И3-тәрбие жұмысы пункттерін орындау кезінде институт оқытушылары жинаған 

баллдардың сомасы; 

И4-халықаралық ынтымақтастық жөніндегі тармақтарды орындау кезінде 

институт оқытушылары жинаған баллдардың сомасы; 

N-институттағы ПОҚ саны. 

4.4 Рейтингтік мәндерді есептеу дәлдігі: 
4.4.1 Сандық көрсеткішті дұрыс қоя алатын немесе растайтын құжатты 

тіркемейтін оқытушы тарапынан деректерді енгізуден; 

4.4.2 .Қандай да бір көрсеткіштің дұрыс еместігіне байланысты жіберіп алатын 

кафедра меңгерушісінен, институт директорынан немесе департамент директорынан. 

4.5 ПОҚ, кафедралар мен институттардың рейтингісін есептеу нәтижесі 

қорытынды құжат болып табылады, олар талдау және шешім қабылдау үшін 

университет басшылығына ұсынылады. 

4.6 ПОҚ, кафедралар мен институттардың қызметін рейтингтік бағалау 

нәтижелері олардың моральдық және/немесе материалдық ынталандыруы үшін, атап 

айтқанда қызметкерлердің лауазымдық жалақысына қосымша ақы, үстемеақылардың 

сараланған жүйесін енгізу үшін, сондай-ақ аттестация өткізу кезінде немесе олардың 

бос лауазымдарға арналған конкурсқа қатысу кезінде пайдаланылуы мүмкін. 
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Қосымша 

ПОҚ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ИНДИКАТОРЛАР 

1. ПОҚ -ның жеке аспектілері бойынша қызметінің өзіндік есебі: 
(ПОҚ толтырады; меңгеруші.кафедра, институт директорлары және 

әкімшілік – басқару қызметкерлері-ПОҚ ретінде) 

 
№ р/н 

 
Индикаторлар мен көрсеткіштер 

Бірлік 

үшін 

балл 

саны 

Тіркелетін құжат ескерту Тіркелеті 

н құжат 

ескерту 

I. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС  

1.1 
БББ енгізу бойынша, БПО тізіліміне ЕСУВО –мен 
жұмысы 

20 БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

Стратегж 
оспары 

1.2 
Болон процесс орталығының сарапшысы ретінде жұмыс 
істеу 

30 БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.3 
Жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеуші 6 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 
ESG 

1.4 
Пәндер каталогын үш тілде құрастырушы 8 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 
ESG 

1.5 
Институттың әдістемелік бюросының төрағасы 40 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 
ESG 

1.6 
Институттың әдістемелік бюросының мүшесі 25 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 
ESG 

1.7 Есепті жылы IELTS, TOEFL сертификатын алу 40 Растайтын құжатты тіркеңіз. ESG 

1.8 Әзірленген пәнаралық пәндер саны 20 Растайтын құжатты тіркеңіз. ESG 

1.9 
Сыртқы тыңдаушылар үшін оқытылатын 

сертификациялық курстар 

20 Растайтын құжатты тіркеңіз. ESG 

1.10 
ПОҚ әзірлеген жаппай ашық онлайн-курстары (ЖАОК) 100 ДИО растаушы құжатты бекітуді 

растайды. 
ESG 

1.11 
ЖАОК пәндері бойынша оқуды табысты аяқтаған 
сыртқы тыңдаушылар саны 

10 ДИО растайды. Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.12 
Ректораттың оқу-білім беру жұмысы бойынша ерекше 

тапсырмаларын орындау 

15 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.13 Ағымдағы жылы ағылшын тілінде оқитын пәндер саны 10 АСД растайды.Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

Стратег. 
жоспары 

1.14 
Ағымдағы жылы әдістемелік ұсынымдар шығару 5 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 
ESG 

1.15 
Ағымдағы жылы Көркем альбомды, каталогты басып 

шығару 

15 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

 

1.16 
Ағымдағы жылы әзірленген және университеттік 

видеотека қорына кірген видео-сабақ, дәріс курсы 
(кемінде 10 сағат) 

10 Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.17 
12 сағаттан жоғары және одан жоғары бағдарламалар 
бойынша курстарда біліктілікті арттырудан өту. 

5 Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.18 Дәріс оқу, біліктілікті арттыру курстарында университеті 10 Растайтын құжатты тіркеңіз ESG 

1.19 Қалалық біліктілікті арттыру курстарында дәріс оқу 15 Растайтын құжатты тіркеңіз ESG 

1.20 
Университеттің республикалық біліктілікті арттыру 
курстарында дәріс оқу 

20 Растайтын құжатты тіркеңіз ESG 

1.21 
Есеп беру жылы тәуелсіз агенттіктер аккредиттелген 
білім беру бағдарламаларының басшысы 

40 ДСжССД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.22 
Республикалық рейтингте бірінші орын алған білім беру 

бағдарламасының жетекшісі 

30 ДСжССД растайды. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.23 
Республикалық рейтингте екінші орын алған білім беру 
бағдарламасының жетекшісі 

20 Растайтын құжатты тіркеңіз ESG 

1.24 
Республикалық рейтингте үшінші орын алған білім беру 
бағдарламасының жетекшісі 

10 ДСжССД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.25 
Халықаралық аккредиттеу жөніндегі жұмыс тобының 
жетекшісі немесе мүшесі 

20 ДСжССД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.26 
Мамандықтарды лицензиялау жөніндегі жұмыс тобының 
жетекшісі немесе мүшесі 

15 ДСжССД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.27 
Оқулық жоғары оқу орындарына арналған ҚР БЖҒМ-нің 
грифімен шығарылған ағымдағы жылда 

90 БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 
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1.28 
Арналған оқулық жоғары мектептер, шығарылған 

ағымдағы жылы шетелде 

90 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

 

1.29 
Жоғары мектепке арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары РОӘК ОӘБ ұсынған және ағымдағы жылы 
шығарылған 

50 БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.30 
Орта мектеп үшін ҚР БҒМ ұсынған оқулық шығару 

15 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.31 
Орта мектеп үшін ҚР БҒМ ұсынған жұмыс дәптерлерін 

шығару 
5 

Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.32 
Орта мектеп мұғалімдеріне ҚР БҒМ ұсынған әдістемелік 
құралдар шығару 

10 
Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

1.33 
Ертеңгі күннің құзыреттілігін ескере отырып, жаңа 

жиынтыққа арналған білім беру бағдарламаларының 
жетекшісі 

 

30 
БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

 

1.34 
Ертеңгі күннің құзыреттілігін ескере отырып, жаңа 

жиынтыққа арналған білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуші 

 

20 
БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.35 
Minor бағдарламаларын әзірлеу жетекшісі 

30 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.36 
Minor бағдарламаларын әзірлеу қатысушысы 

20 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.37 
РОӘК ОӘБ жобалау командасының (ЖБТ) төрағасы 
немесе мүшесі 

40 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

 

1.38 
Кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша өткізілген іс- 

шаралар саны 

 

8 
КББжБАҚО-ы растайды және 

Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

Стратег. 

жоспары 

 

1.39 
Кәсіби бағдар беру сипатындағы мақалаларды жариялау 

және ТВ-да сөз сөйлеу 

 

5 
КББжБАҚО-ы растайды және 

Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

Стратег. 

жоспары 

 
 

1.40 

Сіздердің кәсіби бағдар беру жұмыстарыңыздың 

нәтижесінде Абай атындағы ҚазҰПУ-ға келіп түскен, 

«Алтын Белгі» иегерлерінің немесе мектеп 

оқушыларының республикалық олимпиадаларының 

жеңімпаздарының саны 

 
 

10 

Институт растайды 

Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

1.41 
Оқушылар үшін олимпиада пәндері бойынша 

тапсырмалар саны 

 

15 
КББжБАҚО-ы растайды және 

Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

1.42 
Пәндер бойынша әзірленген қашықтықтан оқыту 

курстарының саны 

 

35 
БКО және БД растайды. Санды 

көрсетіңіз. Растайтын құжатты 
тіркеңіз 

ESG 

 

1.43 
Ағымдағы жылы пәндер бойынша электрондық тест 

тапсырмаларының жаңа жиынтығын әзірлеу (бір пәнге 
кемінде 300 тест) 

 

15 
Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

1.44 
Ағымдағы жылы ҚОТ үшін тест тапсырмаларының жаңа 

жиынтығын әзірлеу 

 

15 
БКО және БД растайды. Санды 

көрсетіңіз. Растайтын құжатты 
тіркеңіз 

ESG 

 
 

1.45 

БББЖД және АСД –нің оң бағалауынан өткен, оқытудың 

инновациялық технологиялары (case-study, интерактивті 

оқыту, проблемалық-бағытталған, жеке тұлғаға 

бағытталған, жобалық-ұйымдастырылған тәсілдер) бар 

ПОӘК 

 
 

20 

БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.46 
Аралас оқыту нысаны бойынша пәндер (blended learning) 

25 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

 

1.47 
Шетел университеттерінің қатысуымен оқу сипатындағы 

іс-шараларды онлайн ұйымдастыру (онлайн 

конференция, вебинар, онлайн семинар) 

 

25 

БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.48 
Әзірленген бейне-дәрістер мен виртуалды зертханалық 
кешендердің саны 

50 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.49 
Мультимедиа мен интерактивті элементтерді қолдайтын 
әзірленген электрондық оқу құралдарының саны 

60 
БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.50 
ҚР БҒМ грифімен әзірленген электрондық оқулықтар 

саны 
70 

БББЖД ОӘБ растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз. 

ESG 

1.51 
Жұмыс берушілердің тапсырыстары бойынша 
орындалған дипломдық жобалардың саны 

30 
АСД растайды. Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.52 
Жазғы семестр шеңберінде ұсынылған пәндер саны 

15 
АСД растайды. Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 
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1.53 
Ағылшын тіліндегі жазғы семестр шеңберінде 

ұсынылған пәндер саны 
30 

АСД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

1.54 
Педагогикалық жүктеменің 30 сағатын іске асыру 

шеңберінде мектептерге арналған әзірленген 
бағдарламалар саны 

 

10 
АСД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

1.55 
30 сағат педагогикалық жүктемені іске асыру 

шеңберінде мектептерге арналған жобалар саны 
10 

АСД растайды. Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

II. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ  

 

 

2.1 

Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation 

Reports деректері бойынша 1, 2-тоқсанға кіретін 

немесе Scopus деректер базасында cite Score бойынша 

процентиль көрсеткіші бар халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдардағы 

жарияланымдар саны кемінде 50 (99) бір немесе 
бірнеше ғылыми сала бойынша 

50 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Журналдың сканерленген титулдық 

беті және мақаланың өзі бар 

файлды, ақпараттық базадан 

скриншот тіркеңіз 

QS 

 

 
2.2 

Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation 

Reports деректері бойынша 3-тоқсанға кіретін немесе 

Scopus деректер базасында cite Score бойынша 25 (50) 

кем емес процентиль көрсеткіші бар халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдардағы 
жарияланымдар саны 

25 ҒД растайды. 
Санды көрсетіңіз. Журналдың 

сканерленген титулдық беті және 

мақаланың өзі бар файлды, 

ақпараттық базадан скриншот 
тіркеңіз 

QS 

 

2.3 
Есепті жылы Scopus базасы бойынша Хирша индексі бар 

шетелдік авторлармен бірге ағылшын тілді 

журналдардағы жарияланымдар саны. 

25 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Журналдың және мақаланың өзі 

сканерленген титулдық беті бар 
файлды тіркеңіз 

QS 

 
2.4 

Web of Science, Scopus базалары бойынша Хирша 

индексінің болуы (әрбір бірлік үшін) 

20 ҒД растайды.  Н  - index 

бірліктерінің санын көрсетіңіз. 

Ақпараттық базадан сканерленген 

скриншоты бар файлды тіркеңіз 

QS 

 

2.5 

ҚР-ның БжҒМ БжҒСБК ұсынған ғылыми басылымдарда 

жарияланған мақалалар саны 

10 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

2.6 
Есептік жылы Сіздің басшылығыңызбен қорғалған және 
университетте жұмыс істеуге қалған PhD докторлар саны 

15 АСД растайды. Санды көрсетіңіз 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

 

QS 

 

2.7 
Сіздің басшылығыңызбен есепті жылы қорғалған және 

басқа ұйымдар үшін дайындалған PhD докторлардың 
саны 

10 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.8 
ҚР және/немесе шетелде PhD докторлық 

диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық 
кеңеске басшылық ету 

15 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.9 
ҚР және/немесе шетелде PhD докторлық 
диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық 

кеңеске мүшелік 

10 ҒД растайды. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.10 
Ағымдағы жылы Сіздің басшылығыңызбен оқу 

процесіне енгізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
саны 

15 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.11 
Сіздің қатысуыңызбен ағымдағы жылы оқу процесіне 
енгізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны 

10 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.12 
ПОҚ халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның 
ұйымдастырушысы немесе негізгі спикері ретінде 

25 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.13 
Сіз дайындаған есептік жылғы республикалық студенттік 
олимпиадалар жүлдегерлерінің студенттер саны; 

10 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.14 
Сіз дайындаған есептік жылдың студенттік халықаралық 
олимпиада жүлдегерлерінің саны 

15 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.15 
Сіздің басшылығыңызбен орындалатын және есепті 

жылы республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми-зерттеу жобалары 

20 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.16 
Сіздің қатысуыңызбен орындалатын және есепті жылы 

республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми-зерттеу жобалары 

10 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.17 
Есептік жылы Сіздің басшылығыңызбен орындалатын 
халықаралық ғылыми-зерттеу жобасы 

30 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.18 
Сіздің қатысуыңызбен есепті жылы орындалатын 
халықаралық ғылыми-зерттеу жобасы 

20 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.15 
Коммерцияландырылған ғылыми жоба, Сіздің 
басшылығыңызбен есепті жылы орындалатын 

20 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 
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2.16 
Коммерцияландырылған ғылыми жоба, Сіздің 

қатысуыңызбен есепті жылы орындалатын 

10 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.17 
Сіздің басшылығыңызбен орындалатын және есептік 

жылы университеттің өз қаражатынан 
қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу жобасы 

15 ҒД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.18 

Сіздің қатысуыңызбен орындалатын және есептік жылы 

университеттің өз қаражатынан қаржыландырылатын 

ғылыми-зерттеу жобасы 

10 ҒД растайды. 
Ректормен жасалған Шарттың және 

жұмыстарды орындауға арналған 

келісімшарттың сканерленген 
нұсқасын бекітіңіз 

ESG 

 

2.19 
Есепті жылы коммерциялық қызметтер көрсету 20 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Серіктеспен Шарттың 

сканерленген нұсқасын тіркеңіз 

ESG 

 
2.20 

Ұйымдастыру/ «Жанама өнімді дамыту (спин офф)» / 

стартап компания 

50 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Компанияны тіркеу туралы 

анықтаманың электрондық / 
нұсқасын тіркеңіз 

ESG 

 

2.21 
Сіз есепті жылы шығарған, монография 50 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 
2.22 

Абай атындағы ҚазҰПУ құқық иеленушісі болып 

табылатын, Еуразиялық патенттік конвенцияға 

қатысушы елдердің шетелдік патенті 

40 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың 

сканерленген нұсқасын 

тіркеңіз. 

ESG 

 

2.23 
Абай атындағы ҚазҰПУ құқық иеленушісі болып 

табылатын, ҚР және жақын шет елдердің патенті 

30 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.24 
Абай атындағы ҚазҰПУ құқық иеленушісі болып 

табылатын, авторлық куәлік 

15 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.25 
Ағымдағы оқу жылында жаттықтырушы ретінде 

даярлаған халықаралық спорт жарыстарының 
жүлдегерлері студенттерінің саны 

20 Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.26 
Ағымдағы оқу жылында жаттықтырушы ретінде 

даярлаған республикалық спорт жарыстарының 
жүлдегерлері студенттерінің саны 

15 Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.27 
Ағымдағы оқу жылында жаттықтырушы ретінде 

дайындаған қалалық спорт жарыстарының 
жүлдегерлерінің саны 

5 Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.28 
Есепті жылы қалалық ғылыми вебинарларға, 

семинарларға, конференцияларға қатысу 

5 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.29 
Есепті жылы республикалық ғылыми вебинарларға, 

семинарларға, конференцияларға қатысу 

10 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.30 
Есепті жылы Халықаралық ғылыми вебинарларға, 

семинарларға, конференцияларға қатысу 

20 ҒД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

2.31 
Есепті жылы шығармашылық одақтардың мүшесі болып 

сайлау 

10 Растайтын құжатты тіркеңіз ESG 

 

2.32 
Есепті жылы қоғамдық академиялардың, ғылыми- 

техникалық кеңестердің мүшесі болып сайлау 

10 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.33 
Есепті жылы Ұлттық ғылыми кеңестердің мүшесі болып 

сайлау 

15 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.34 
Есепті жылы ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесіне сайлау 30 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.35 
Есепті жылы ҚР ҰҒА-ның нақты мүшесі (академигі) 

болып сайлануы 

40 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

2.36 
Есептік жылдың қалалық шығармашылық көрмелеріне 
қатысу 

5 Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

2.37 
Есепті жылдың республикалық шығармашылық 
көрмелеріне қатысу 

10 Санды көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 
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2.38 
Есепті жылдың халықаралық шығармашылық 

көрмелеріне қатысу 

20 Санды көрсетіңіз. 

Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

2.39 
Web Of Scince, Scopus базасына кіретін ғылыми 

журналды басқару (Бас редактор, бас редактордың 
орынбасары, жауапты хатшы) 

50 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 

нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.40 
Абай атындағы ҚазҰПУ шығаратын ғылыми журналға 

басшылық ету және / немесе басқа да ғылыми және білім 
беру ұйымдары 

40 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

 

2.41 
Абай атындығы ҚазҰПУ шығаратын ғылыми журналдың 

редколлегиясына мүшелігі және / немесе басқа да 
ғылыми және білім беру ұйымдары 

15 ҒД растайды 

Растайтын құжаттың сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз. 

ESG 

2.42 
Жеке көрме, жеке концерт өткізу 70 ҒД растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз 
ESG 

2.43 
«Жылдың үздік оқытушысы» номинациясына қатысу 10 ҒД растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз 
ESG 

2.44 
Жылдың «Үздік оқытушысы» жеңімпазы 40 ҒД растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз 
ESG 

2.45 
Ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша ректораттың ерекше 
тапсырмаларын орындау 

15 ҒД растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

III. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ  

 

3.1 
Кафедрада эдвайзер ретінде жұмыс істеу 5 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.2 

Кафедрада тәлімгер ретінде жұмыс істеу 5 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.3 
Кафедрада үйірмелер, қызығушылық бойынша клубтар, 

спорттық секциялардың жетекшісі немесе 

ұйымдастырушысы ретінде жұмыс істеу 

10 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.4 

Университет деңгейінде тәрбиелік сипаттағы бұқаралық 

іс-шаралар 

5 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.5 
Қала деңгейінде тәрбиелік сипаттағы бұқаралық іс 10 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.6 
Республика деңгейінде тәрбиелік сипаттағы бұқаралық іс 20 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.7 
Инновациялық жобалар шеңберінде тәрбие жобаларын 

ұйымдастыру (Мейірімділік акселераторы, Волонтерлік 
жобалар) 

10 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.8 
Түлектер қауымдастығымен бірге әлеуметтік-тәрбие іс- 

шараларын ұйымдастыруға қатысу 

10 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

 

3.9 
Кафедраның, институттың, университеттің қызметі, 

жетістіктері туралы республикалық БАҚ-тағы имидждік 

жарияланымдардың саны 

10 ТӘЖжЖСЖД  растайды. Санды 

көрсетіңіз. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

3.10 
ҚР БҒМ ведомстволық наградаларымен және 
грамоталарымен марапаттау, 

10 ТӘЖжЖСЖД растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

3.11 
ҚР Үкіметінің, ҚР Президентінің грамоталарымен 
марапаттау 

30 ТӘЖжЖСЖД растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

3.12 
ҚР Мемлекеттік наградаларымен марапаттау 40 ТӘЖжЖСЖД растайды 

Растайтын құжатты тіркеңіз 
ESG 

3.13 
Ректораттың тәрбие жұмысы бойынша ерекше 
тапсырмаларын орындау 

15 ТӘЖжЖСЖД растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 

IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР  

4.1 
Ұйымдастырушы болып табылатын халықаралық 
ғылыми-әдістемелік конференциялар 

15 ХҚД растайды. Санды көрсетіңіз. QS 

 

4.2 
Академиялық ұтқырлық шеңберінде есепті жылда 

кемінде бір семестрге шығу 

10 ХҚД растайды. Санды көрсетіңіз. 

ХҚД анықтамасының сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз 

QS 

 

4.3 
Академиялық ұтқырлық бойынша есептік жылы 

кафедраның ОЖ шеңберінде шетелге бір семестрден кем 
емес мерзімге оқуға кеткен студенттер саны 

15 ХҚД растайды. Санды көрсетіңіз. 

ХҚД анықтамасының сканерленген 
нұсқасын тіркеңіз 

QS 
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4.4 

Сіздің белсенді жәрдеміңізбен алынған жұмыс 

берушілерден Пікірлер саны. Пікірде e-mail, пікір авторы 

болуы міндетті 

 
8 

ХҚД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Пікірдің сканерленген нұсқасын 

тіркеңіз 

QS 

 

4.5 
Сіздің белсенді жәрдеміңізбен алынған академиялық 

бедел бойынша ОП Пікірлер саны. Пікірде e-mail, пікір 

авторы болуы міндетті 

8 ХҚД растайды. Санды көрсетіңіз. 

Пікірдің сканерленген нұсқасын 

тіркеңіз 

QS 

 
4.6 

Сіздің басшылығыңызбен шетелдік әріптестеріңізбен 

бірге ағымдағы оқу жылында орындалған қос дипломды 

жоба бағдарламаларының жетекшісі немесе әзірлеушісі. 

20 ХҚД растайды. 

Растайтын құжатты тіркеңіз АСД 

анықтамасының сканерленген 

нұсқасын қоса беріңіз 

QS 

4,7 
Дайындау бағыттары бойынша QS рейтингінің 500 
тобына кірген БББ жетекшісі 

40 БББЖД ОӘБ растайды 
Растайтын құжатты тіркеңіз. 

QS 

4.8 
Ректораттың Халықаралық жұмыс бойынша ерекше 
тапсырмаларын орындау 

15 ХҚД растайды. 
Растайтын құжатты тіркеңіз 

ESG 
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1. Общие положения 

1.1 В основу рейтинговой системы оценки деятельности профессорско- 

преподавательского состава (далее ППС) положен принцип: каждый сотрудник 

должен работать на внутренний и внешний имидж кафедры, института и 

университета. 

1.2 Положение о рейтинговой системе оценки деятельности ППС (далее 

Положение) разработано с учетом основных нормативных документов: 

- стратегия развития КазНПУ имени Абая на 2018-2025 годы; 
- закон РК от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 31.07.2018 г.); 

- закон РК от 18 февраля 2011 года №407-IV ЗРК «О науке» (с изменениями и 

дополнениями на 13.11.2015); 

1.3 Основой эффективности рейтинговой оценки является выполнение 

следующих условий: 

- использование возможностей системы «Univer»; 

- создание в системе «Univer» портфолио каждого преподавателя; 
- охват всех видов деятельности сотрудников и ППС по четырем основным 

направлениям деятельности КазНПУ им. Абая: учебно-методической, научно- 

исследовательской, воспитательной работам и международному 

сотрудничеству; 

- объективность, исключение элементов субъективизма в оценке качества 

работы преподавателя, обеспечение интегрального характера оценки; 

- гибкость, позволяющая на разных этапах развития университета вносить 

определенные коррективы, устанавливать новые приоритеты за счет изменения 

критериев, показателей, количественной оценки различных видов деятельности 

сотрудников; 

- соответствие критериев и индикаторов стандартам деятельности высшей 

школы и стратегии вуза; 

- понятность, достижимость критериев оценки для ППС и руководителей; 
1.4 Положение о рейтинговой системе оценки деятельности ППС, кафедр, 

институтов КазНПУ устанавливает порядок и требования к организации и 

проведению ранжирования (далее - Положение). Настоящее Положение 

предназначено для внутреннего пользования в КазНПУ им.Абая. 

1.5 Настоящая редакция Положения разработана взамен действующего 

«Положения о рейтинговой системе оценки деятельности ППС и учебно-научных 

подразделений» утвержденного 02 января 2019 года. 

2. Цели 

2.1 Повышение качества образовательных услуг на основе мониторинга, 

анализа и оценки эффективности деятельности ППС, кафедр и институтов. 

2.2 Улучшение системы управления и результативности деятельности основных 

подразделений университета: институтов, кафедр, научных центров и лабораторий. 
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3. Задачи 
3.1 Основной задачей системы рейтинговой оценки деятельности университета является 

создание на базе «Univer» банка данных и информационной базы, всесторонне отражающих 

деятельность как университета в целом, так и его институтов, научных подразделений, 

кафедр и преподавателей в отдельности; 

3.2 Выполнение поставленной задачи: 

- дает возможность осуществления всесторонней оценки качества профессиональной 

деятельности ППС, кафедр, институтов, научных подразделений за учебный год; 

- обеспечивает развитие у ППС, руководителей кафедр, институтов, научных 

подразделений навыков самооценки и самоанализа своей профессиональной деятельности; 

- способствует улучшению системы управления университетом и повышению 

результативности труда его коллектива. 

4. Условия, сроки и механизм проведения оценки 

4.1 В перечне индикаторов и показателей, по которым проводится оценка 

деятельности ППС, учтены предложения и замечания структурных подразделений 

университета. Индикаторы и показатели соответствуют основным требованиям 

наукометрии: измеримость, практичность, выполнимость, законность и точность. 

Этот перечень с указанием соответствующих баллов, на основании которых 

определяется рейтинг ППС и подразделений университета, обсужден в институтах и 

структурных административных подразделениях. 

4.2 Оценка деятельности ППС производится за период с 30 мая 2019 года по 30 

апреля 2020 года. 

В течение указанного периода преподаватели и сотрудники учебно-научных 

подразделений заносят свои показатели по установленным формам в свои портфолио 

в системе «Univer» для расчета их рейтингов. 

В ранжировании участвуют преподаватели и сотрудники, проработавшие в 

университете не менее одного учебного года. 

Административно-управленческий персонал, работающий на 0,25 или 0,5 

ставки (внутренние совместители), заполняют свои портфолио на соответствующих 

кафедрах. 

Все показатели статистического отчета должны быть подтверждены 

документально и собраны в портфолио каждого преподавателя и учебно-научного 

структурного подразделения. 

4.3 Расчет рейтингов осуществляется следующим образом: 

4.3.1 Рейтинговый балл ППС определяется по формуле: 

П = П1+П2+П3+П4, 

где, П–рейтинговый балл ППС; 
П1 – баллы, набранные преподавателем при выполнении пунктов учебно- 

методической работы; 

П2 – баллы, набранные преподавателем при выполнении пунктов научно- 

исследовательской работы; 
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П3 - баллы, набранные преподавателем при выполнении пунктов по 

воспитательной работе; 

П4- баллы, набранные преподавателем при выполнении пунктов по 

международному сотрудничеству. 

4.3.2 Рейтинговый балл кафедры выводится по среднему баллу ППС и 

определяется по формуле: 

К = (К1+К2+К3+К4)/M, 
К – средний балл ППС кафедры, 

К1 –сумма баллов, набранных преподавателями кафедры при выполнении пунктов 

учебно-методической работы; 

К2 –сумма баллов, набранных преподавателями кафедры при выполнении пунктов 

научно-исследовательской работы; 

К3 –сумма баллов,  набранных преподавателями при выполнении пунктов 

воспитательной работы; 

К4 – сумма баллов, набранных преподавателями при выполнении пунктов по 

международному сотрудничеству; 

М – общее количество всех преподавателей на кафедре. 
4.3.3 Рейтинговый балл институтов выводится по среднему баллу ППС института 

и определяется по формуле: 

И = (И1+И2+И3+И4)/N, 

И- средний балл ППС института, 

И1 –сумма баллов, набранных преподавателями института при выполнении 

пунктов учебно-методической работы; 

И2 –сумма баллов, набранных преподавателями института при выполнении 

пунктов научно-исследовательской работы; 

И3 –сумма баллов, набранных преподавателями института при выполнении 

пунктов воспитательной работы; 

И4 – сумма баллов, набранных преподавателями института при выполнении 

пунктов по международному сотрудничеству; 

N – количество ППС в институте. 

4.4 Точность расчета рейтинговых значений зависит: 
4.4.1 от ввода данных со стороны преподавателя, который может либо неверно 

проставить числовой показатель, либо не прикрепить подтверждающий документ, 

4.4.2 от заведующего кафедрой, директора института или директора 

департамента, которые могут пропустить из-за невнимательности какой-либо 

показатель. 

4.5 Итоговым документом результата расчетов рейтинга ППС, кафедр и 

институтов являются соответствующие листы ранжирования, которые 

представляются руководству университета для анализа и принятия решений. 

4.6 Результаты рейтинговой оценки деятельности ППС, кафедр и институтов 

могут быть использованы для их морального и/или материального стимулирования, в 

частности, для внедрения дифференцированной системы надбавок, доплат к 
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должностным окладам сотрудников, а также при проведении аттестации, либо при 

участии их в конкурсе на вакантные должности. 
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Приложение 

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППС 

1. Самоотчет ППС по отдельным аспектам деятельности: 
(заполняют ППС; зав.кафедрами, директора институтов и административно- управленческий персонал – как ППС) 

 
 

№ 

п/п 

 
Индикаторы и показатели 

Кол-во 

баллов 

за 
единицу 

Прикрепляемый документ Примечан 

ие 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1 

Работа в ЕСУБО по введению ОП в Реестр ЦБП 20 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

Стратег. 

план 

 

1.2 
Работа в качестве эксперта ЦБП 30 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.3 
Разработчик РУП 6 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.4 
Разработчик каталогов дисциплин на трех языках 8 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.5 
Председатель методического бюро института 40 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 
документ. 

ESG 

 

1.6 
Член методического бюро института 25 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 
документ. 

ESG 

1.7 
Получение сертификата IELTS, TOEFL в отчетном 
году 

40 Прикрепите подтверждающий 
документ. 

ESG 

1.8 
Количество разработанных межспециальностных 

дисциплин 

20 Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

1.9 
Сертификационные курсы, преподаваемые для 
внешних слушателей 

20 Прикрепите подтверждающий 
документ. 

ESG 

1.10 
Курсы МООК, разработанные ППС 100 Подтверждает ДИО Прикрепите 

подтверждающий документ. 
ESG 

 
1.11 

Количество внешних слушателей, успешно 

завершивших обучение по дисциплинам МООК 

10 Подтверждает ДИО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 
1.12 

Выполнение особых поручений ректората по учебно- 

образовательной работе 

15 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.13 
Количество дисциплин, читаемых вами в текущем 

году на английском языке 

10 Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

Стратег. план 

 
1.14 

Издание в текущем году методических рекомендаций 5 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 
1.15 

Издание в текущем году художественного альбома, 

каталога 

15 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.16 

Разработанные и вошедшие в текущем году в фонд 

университетской видеотеки видео-занятие, курс 

лекций (не менее 10 часов) 

10 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ. 

ESG 

 

1.17 
Прохождение повышения квалификации на курсах по 

программам свыше 12 часов и более. 

5 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG 

1.18 
Чтение лекций на курсах повышения квалификации 
университета 

10 Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG 
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1.19 
Чтение лекций на городских курсах повышения 

квалификации 

15 Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

1.20 
Чтение лекций на республиканских курсах 
повышения квалификации университета 

20 Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

1.21 
Руководитель аккредитованных в отчетном году 

независимыми агентствами образовательных 
программ 

40 Подтверждает ДСР АК Прикрепите 

подтверждающий документ 

ESG  

1.22 
Руководитель образовательной программы, занявшей 
первое место в республиканском рейтинге 

30 Подтверждает ДСР АК Прикрепите 
подтверждающий документ 

ESG  

1.23 
Руководитель образовательной программы, занявшей 
второе место в республиканском рейтинге 

20 Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

1.24 
Руководитель образовательной программы, занявшей 
третье место в республиканском рейтинге 

10 Подтверждает ДСР АК Прикрепите 
подтверждающий документ 

ESG  

1.25 
Руководитель или член рабочей группы по 

международной аккредитации 

20 Подтверждает ДСР АК Прикрепите 

подтверждающий документ 

ESG  

1.26 
Руководитель или член рабочей группы по 
лицензированию специальностей 

15 Подтверждает ДСР АК Прикрепите 
подтверждающий документ 

ESG  

 
1.27 

Учебник для высшей школы с грифом МОН РК, 

изданный в текущем году 

90 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.28 

Учебник для высшей школы, изданный в текущем 

году за рубежом 

90 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.29 

Учебники и учебные пособия для высшей школы 

рекомендованные УМО РУМС и изданные в текущем 

году 

50 Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.30 

Издание учебника, рекомендованного МОН РК для 

средней школы 
 

15 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

1.31 
Издание рабочих тетрадей, рекомендованных МОН 

РК для средней школы 

 

5 
Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

1.32 

Издание методических пособий, рекомендованных 

МОН РК для учителей средних школ 

 

10 
Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.33 

Руководитель образовательных программ для нового 

набора с учетом компетенций завтрашнего дня 
 

30 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.34 

Разработчик образовательных программ для нового 

набора с учетом компетенций завтрашнего дня 
 

20 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

1.35 
Руководитель разработки Minor программ  

30 
Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

1.36 
Участник разработки Minor программ  

20 
Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

1.37 

Председатель или член проектной команды (ГУП) 

УМО РУМС 

 

40 
Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.38 

Количество проведенных мероприятий по 

профориентационной работе 
 

8 

Подтверждает ЦПР и ПО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

Стратег. план  

 
1.39 

Публикация статей профориентационного характера 

и выступление на ТВ 
 

5 

Подтверждает ЦПР и ПО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

Стратег. план  

1.40 
Количествол абитуриентов обладателей «Алтын 
Белгi» или победителей республиканских олимпиад 

10 
Подтверждает институт 
Укажите количество. 

ESG  
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 школьников, поступивших вследствии вашей 

профориентационной работы в КазНПУ им.Абая 

 Прикрепите подтверждающий 

документ 

  

 
1.41 

Количество заданий по предметам олимпиады для 

школьников 
 

15 

Подтверждает ЦПР и ПО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.42 

Количество разработанных дистанционных курсов по 

дисциплинам 
 

35 

Подтверждает ЦПК и ДО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

1.43 
Разработка в текущем году нового комплекта 

электронных тестовых заданий по дисциплинам (не 

менее 300 тестов на одну дисциплину) 

 

15 
Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.44 

Разработка в текущем году нового комплекта 

тестовых заданий для ДОТ 
 

15 

Подтверждает ЦПК и ДО 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
 

1.45 

УМКД с инновационными технологиями обучения 

(case-study, интерактивное обучение, проблемно- 

ориентированное, личностно-ориентированное, 

проектно-организованные подходы) прошедших 
положительную ьоценку в ДПОП, ДАВ 

 
 

20 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.46 

Дисциплины по смешанной форме обучения (blended 

learning) 
 

25 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.47 

Организация онлайт мероприятий учебного характера 

с участием зарубежных университетов (онлайн 

конференция, вебинар, онлайн семинар) 

 
25 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
1.48 

Количество разработанных видео-лекций 

и виртуальных лабораторных комплексов 
 

50 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.49 

Количество разработанных электронных учебных 

пособий с поддержкой мультимедиа и элементов 

интерактивности 

 
60 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.50 

Количество разработанных электронных учебников с 

грифом МОН РК 
 

70 

Подтверждает УМО ДПОП 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.51 

Количество дипломных проектов выполненных по 

заказам работодателей 
 

30 

Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
1.52 

Количество предложенных дисциплин в рамках 

летних семестров 
 

15 

Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.53 

Количество предложенных дисциплин в рамках 

летних семестров на английском языке 
 

30 

Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.54 

Количество разработанных программ для школ в 

рамках реализации 30 часов педнагрузки 
 

10 

Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
1.55 

Количество проектов для школ в рамках реализации 

30 часов педнагрузки 
 

10 

Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

 
2.1 

Количество публикаций в международных 

рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 

2 квартиль по данным Journal Citation Reports 

компании Clarivate Analytics или имеющих в базе 

50 Подтверждает ДН 

Укажите   количество.  Прикрепите 

файл со сканированными 

титульными   листами   журнала   и 

QS  
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 данных Scopus показатель процентиль по Cite 

Score не менее 50 (99) по одной или нескольким 

научным областям 

 самой статьи, скриншот из 

информационной базы 

  

 

 
2.2 

Количество публикаций в международных 

рецензируемых научных журналах, входящих в 3 

квартиль по данным Journal Citation Reports компании 

Clarivate Analytics или имеющих в базе данных 

Scopus показатель процентиль по Cite Score не менее 
25 (50) по одной или нескольким  научным областям 

25 Подтверждает ДН 
Укажите количество. Прикрепите 

файл со сканированными 

титульными листами журнала и 

самой статьи, скриншот из 
информационной базы 

QS  

 
2.3 

Количество публикаций в отчетном году в 

англоязычных журналах совместно с зарубежными 

авторами с Индексом Хирша по базе Scopus. 

25 Подтверждает ДН 
Укажите количество. Прикрепите 

файл со сканированными 

титульными листами журнала и 
самой статьи 

QS  

 
 

2.4 

Наличие индекса Хирша по базам Web of Science, 

Scopus (за каждую единицу) 

20 Подтверждает ДН 

Укажите количество единиц Н- 

index. Прикрепите файл со 

сканированным скриншотом из 

информационной базы 

QS  

 

2.5 

Количество статей, опубликованных в научных 

изданиях, рекомендованных ККСОН 

10 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите  сканированный 

вариант подтверждающего 
документа. 

ESG  

 
2.6 

Количество PhD докторов, защитившихся под вашим 

руководством в отчетном году и оставшихся работать 

в университете: 

15 Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

 

QS 

 

 
2.7 

Количество PhD докторов, защитившихся под вашим 

руководством в отчетном году и подготовленных для 

других организаций 

10 Подтверждает ДАВ 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.8 

Руководство диссертационным советом по защите 

PhD докторских диссертаций в РК и/или за рубежом 

15 Подтверждает ДН 

Прикрепите сканированный 

вариант приказа 

ESG  

 

2.9 
Членство в диссертационном совете по защите PhD 

докторских диссертаций в РК и/или за рубежом 

10 Подтверждает ДН 

Прикрепите сканированный 

вариант приказа 

ESG  

 
2.10 

Количество внедренных в текущем году в учебный 

процесс научно-исследовательских работ под вашим 

руководством 

15 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.11 

Количество внедренных в текущем году в учебный 

процесс научно-исследовательских работ при вашем 

участии 

10 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
2.12 

ППС как организатор или основной спикер 

международной научно-методической конференции 

25 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.13 

Количество студентов призеров студенческих 

республиканских олимпиад отчетного года, 

подготовленных вами; 

10 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.14 

Количество студентов призеров студенческих 

международных олимпиад отчетного года, 

подготовленных вами; 

15 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.15 
Научно-исследовательские проекты, выполняемые 

под вашим руководством и финансируемых в 
отчетном году из республиканского бюджета 

20 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

2.16 
Научно-исследовательские проекты, выполняемые 

при вашем участии и финансируемых в отчетном 
году из республиканского бюджета 

10 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

2.17 
Международный научно-исследовательский проект, 

выполняемый в отчетном году под вашим 
руководством 

30 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  
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2.18 

Международный научно-исследовательский проект, 

выполняемый в отчетном году при вашем участии 

20 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.15 
Коммерциализированный научный проект 

выполняемый в отчетном году под вашим 

руководством 

20 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.16 
Коммерциализированный научный проект 

выполняемый в отчетном году при вашем участии 

10 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.17 
Научно-исследовательский проект, выполняемый 

под вашим руководством и финансируемый в 
отчетном году из собственных средств университета 

15 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
2.18 

Научно-исследовательский проект, выполняемый 

при вашем участии и финансируемый в отчетном 

году из собственных средств университета 

10 Подтверждает ДН 
Прикрепите сканированный 

вариант  договора  с ректором и 
контракта на выполнение работ 

ESG  

 
2.19 

Оказание коммерческих услуг в отчетном году 20 Подтверждает ДН 
Укажите количество. Прикрепите 

сканированный вариант договора с 

партнером 

ESG  

 
2.20 

Организация/развитие спин офф/стартап компании 50 Подтверждает ДН 

Укажите количество. Прикрепите 

электронный / вариант справки о 

регистрации компании 

ESG  

 
2.21 

Монография, выпущенная вами в отчетном году 50 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
2.22 

Зарубежный патент стран-участниц Евразийской 

патентной конвенции, правообладателем которого 

является КазНПУ им. Абая 

40 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.23 

Патент РК и стран ближнего зарубежья, 

правообладателем которого является КазНПУ им. 

Абая. 

30 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
2.24 

Авторское свидетельство, правообладателем 

которого является КазНПУ им. Абая 

15 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 

вариант справки ДН 

ESG  

 

2.25 
Количество студентов призеров международных 

соревнований по спорту, подготовленных вами как 
тренером в текущем учебном году 

20 Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 
вариант диплома 

ESG  

 

2.26 
Количество студентов призеров республиканских 

соревнований по спорту, подготовленных вами как 
тренером в текущем учебном году 

15 Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 

вариант диплома 

ESG  

 

2.27 
Количество студентов призеров городских 

соревнований по спорту, подготовленных вами как 
тренером в текущем учебном году 

5 Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 
вариант диплома 

ESG  

 
2.28 

Участие в отчетном году на городских научных 

вебинарах, семинарах, конференциях: 

5 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.29 

Участие в отчетном году на республиканских 

научных вебинарах, семинарах, конференциях: 

10 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
2.30 

Участие в отчетном году на международных научных 

вебинарах, семинарах, конференциях: 

20 Подтверждает ДН 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

2.31 
Избрание в отчетном году членом творческих союзов 10 Прикрепите подтверждающий 

документ 
ESG  

 

2.32 
Избрание в отчетном году членом общественных 

академий, научно-технических советов 

10 Прикрепите  сканированный 

вариант подтверждающего 
документа. 

ESG  
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2.33 

Избрание в отчетном году членом национальных 

научных советов 

15 Подтверждает ДН 

Прикрепите  сканированный 

вариант подтверждающего 

документа. 

ESG  

 
2.34 

Избрание в отчетном году член-корреспондентом 

НАН РК 

30 Подтверждает ДН 

Прикрепите  сканированный 
вариант подтверждающего 

документа. 

ESG  

 
2.35 

Избрание в отчетном году действительным членом 

(академиком) НАН РК 

40 Подтверждает ДН 

Прикрепите  сканированный 
вариант подтверждающего 
документа. 

ESG  

 

2.36 
Участие в городских творческих выставках отчетного 

года 

5 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.37 
Участие в республиканских творческих выставках 

отчетного года 

10 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

2.38 
Участие в международных творческих выставках 

отчетного года 

20 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

2.39 
Руководство научным журналом, входящих в базу 
WebOfScince, Scopus (главный редактор, заместитель 

главного редактора, ответственный секретарь): 

50 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
2.40 

Руководство научным журналом,издаваемым 

КазНПУ им. Абая и /или другими научными и 

образовательными организациями в РК и за рубежом 

40 Подтверждает ДН 

Прикрепите  сканированный 

вариант подтверждающего 

документа. 

ESG  

 
2.41 

Членство в редколлегии научного журнала, 

издаваемого КазНПУ им. Абая и /или другими 

научными и образовательными организациями в РК и 

за рубежом 

15 Подтверждает ДН 

Прикрепите  сканированный 
вариант подтверждающего 

документа. 

ESG  

 

2.42 
Проведение персональной выставки, сольного 

концерта 

70 Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ. 

ESG  

 

2.43 

Участие в номинации «Лучший преподаватель года» 10 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

2.44 
Победитель «Лучший преподаватель года» 40 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

2.45 

Выполнение особых поручений ректората по научно- 

исследовательской работе 

15 Подтверждает ДН 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

 

3.1 

Работа в качестве эдвайзера на кафедре 5 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 

3.2 
Работа в качестве наставника на кафедре 5 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
3.3 

Работа в качестве руководителя или организатора 

кружков, клубов по интересам, спортивных секций на 

кафедре 

10 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
3.4 

Организация и проведение массовых мероприятий 

воспитательного характера (конференций, встреч, 

КВН, конкурсов, дебатов, смотров) на уровне 
университета 

5 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
3.5 

Организация и проведение массовых мероприятий 

воспитательного характера (конференций, встреч, 

КВН, конкурсов, дебатов, смотров) на уровне города 

10 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

3.6 
Организация и проведение массовых мероприятий 
воспитательного характера (конференций, встреч, 

20 Подтверждает ДВР 
Укажите количество. 

ESG  
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 КВН, конкурсов, дебатов, смотров) на уровне 

республики 

 Прикрепите подтверждающий 

документ 

  

 
3.7 

Организация воспитательных проектов в рамках 

инновационных проектов («Акселератор добра», 

волонтерские проекты) 

10 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 
3.8 

Участие в организации социально-воспитательных 

мероприятий совместно с Ассоциацией выпускников 

10 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 
3.9 

Количество имиджевых публикаций в 

республиканских СМИ о деятельности, достижениях 

кафедры, института, университета 

10 Подтверждает ДВР 

Укажите количество. 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

3.10 

Награждение ведомственными наградами и 

грамотами МОН РК, 

10 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

3.11 

Награждение грамотами Правительства РК, 

Президента РК 

30 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

3.12 
Награждение государствнными наградами РК 40 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

 

3.13 
Выполнение особых поручений ректората по 

воспитательной работе 

15 Подтверждает ДВР 

Прикрепите подтверждающий 

документ 

ESG  

IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАБОТЫ   

 

4.1 

Международные научно-методические конференции, 

организатором которых вы являетесь 

15 Подтверждает ДМС 

Укажите количество. 

QS  

 

4.2 
Выезд в отчетном году за рубеж в рамках 

академической мобильности сроком не менее одного 

семестра 

10 Подтверждает ДМС 

Прикрепите сканированный 

вариант справки ДМС 

QS  

 
4.3 

Количество студентов, выехавших при вашей 

помощи в отчетном году в рамках ОП кафедры за 

рубеж по академической мобильности на обучение 

сроком не менее одного семестра 

15 Подтверждает ДМС 

Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 

вариант справки ДМС 

QS  

 
4.4 

Количество отзывов от работодателей, которые 

были получены при вашем активном содействии. 

Обязательным является наличие на отзыве e-mail, 
автора отзыва 

 
8 

Подтверждает ДМС 

Укажите количество. Прикрепите 

сканированный вариант отзывов 

QS  

 
4.5 

Количество отзывов по академической репутации 

ОП, которые были получены при вашем активном 

содействии. Обязательным является наличие на 
отзыве e-mail, автора отзыва 

8 Подтверждает ДМС 

Укажите количество. 
Прикрепите сканированный 

вариант отзывов 

QS  

 
4.6 

Руководитель или разработчик программ 

двудипломных проектов, выполненных в текущем 

учебном году по вашим руководством совместно с 

зарубежными коллегами. 

20 Подтверждает ДМС 

Укажите количество. 

Прикрепите сканированный 

вариант справки с ДАВ 

QS  

 

4,7 
Руководитель ОП, вошедшей в ТОП 500 рейтинга QS 

по направлениям подготовки 

40 Подтверждает УМО ДПОП 

Прикрепите сканированный 
вариант справки с ДАВ 

QS  

 

4.8 
Выполнение особых поручений ректората по 

международной работе 

15 Подтверждает ДМС 

Прикрепите подтверждающий 
документ 

ESG  

 


