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Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Бірінші басылым 

Профессор - оқытушылар құрамының, кафедралар 

мен факультеттердің рейтингі туралы ереже 
ҚМПУ Е- 20 дан 2 бет 

 

1. Қолдану саласы 

1.1 Осы Ереже Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінің профессорлық-оқытушылық құрамының (бұдан әрі 

- ПОҚ), кафедралар мен факультеттерінің рейтингісін өткізу тәртібі мен 

шарттарын, сондай-ақ оны есептеу үшін көрсеткіштер құрамын айқындайды.  

1.2 Бұл құжат университеттің нормативтік құжаттарының құрамына кіреді 

және университеттің құрылымдық бөлімшелерінің орындауы үшін міндетті. 

 
2 Нормативтік сілтемелер 

- Осы ереже мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленді: 

- 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексі ҚРЗ; 

- ҚР" Білім туралы " заңы 27.07.2007 ж. № 319-П; 

- "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 18.02.2011 ж. № 407-IV 

Заңы;  

- "Қазақстан 2020: болашаққа жол "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы" Қазақстан 

Республикасы - Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 191 қаулысы»; 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидалары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 30 қазандағы 

№ 595 қаулысымен бекітілген 

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы№ 604 қаулысы.; 

-  Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің жарғысы; 

- Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 2015-2021 жылдарға 

арналған стратегиялық даму жоспары; 

- КГПУ П 46. Жүйесі туралы ереже еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және 

материалдық көмек көрсету. 

3 Белгілер мен қысқартулар 

Осы Ережеде мынадай белгілер мен қысқартулар қолданылады: 

- ОЖСБ-оқу жетістіктерін сырттай бағалау; 

- ОӘБ-оқу-әдістемелік басқармасы; 

- ҚО - қашықтықтан оқыту. 

- АКО-ақпараттық-кітапхана орталығы; 

- ОЖЖЖ-оқытушының жеке жұмыс жоспары; 

- ҚР БҒМ БҒСБК-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті; 

- ҒӘК-факультеттің ғылыми-әдістемелік кеңесі; 

- ҒЗЖ-Ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- СҒЗЖ-студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- МҒТС ҰО - Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы; 

- ҚҚБ-Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі; 

- ТО – Тіркеуші офисі; 

- ПОҚ -  профессорлық-оқытушылық құрам 
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- ҚР – Қазақстан Республикасы; 

- ҚБРЖ-ПОҚ, кафедралар мен факультет қызметін бағалаудың рейтингтік 

жүйесі; 

- РОӘК-республикалық оқу-әдістемелік кеңес; 

- ОЖБ -оқу жұмыс бағдарламасы; 

- БАҚ -бұқаралық ақпарат құралдары; 

- ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы; 

- КБ -кадрлар бөлімі; 

- ПОӘК-пәннің оқу-әдістемелік кешені; 

- ҒМС-университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесі; 

- университет-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

"Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті" шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны; 

-  ҒжХЫБ-ғылым және халықаралық ынтымақтастық басқармасы; 

- ҚжҚББФ -қосымша және қашықтықтан білім беру факультеті; 

- ДШДОТО - Дене шынықтыру дайындығының оқу-тәрбие орталығы; 

- ЭОБ - электрондық оқу басылымы; 

- АБО - академиялық бағдарламалар офисі. 

 
4 Жалпы ережелер 

4.1 Осы Ереже ПОҚ-ның оқу, ғылыми және тәрбие жұмысының 

нәтижелілігін арттыру, ПОҚ-ның, кафедралар (орталықтар) мен факультеттердің 

жұмысын ынталандыру, университет алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізу және 

негізгі міндеттерді шешу, сондай-ақ кафедралар (орталықтар), факультеттер мен 

университет жоспарларын орындау мақсатында әзірленген. 

4.2 ПОҚ, кафедралар (орталықтар) мен факультеттердің қызметін 

бағалаудың рейтингтік жүйесі - бұл рейтингтің жекелеген субъектілерінің, сондай-

ақ жалпы университеттің қызметінің нәтижелерін сипаттайтын бірыңғай 

статистикалық мәліметтерді алуға мүмкіндік беретін өлшемдер мен 

көрсеткіштердің жиынтығы. 

4.3 Рейтинг субъектілері ПОҚ, бөлімшелер басшылары (факультет 

декандары, факультет декандарының орынбасарлары, кафедра (орталықтар), 

кафедралар (орталықтар) мен факультеттер меңгерушілері болып табылады. 

4.4 Университеттің ҚБРЖ-ПОҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

пайдалануға негізделеді. Қызметтің негізгі көрсеткіштері-бұл нақты қол 

жеткізілген нәтижелердің сандық өлшенетін индикаторы.  

4.5 Рейтинг қорытындысы үшін лауазымдық жалақыға қосымша ақы 

белгілей отырып, ПОҚ қызметін рейтингтік бағалау ПОҚ қызметінің негізгі 

көрсеткіштерін пайдалануға негізделеді. 

4.6 Рейтингтік жүйеден тыс кафедраларда жүзеге асырылатын ОЖБ орындау 

қорытындысын шығару үшін ПОҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерімен қатар ПОҚ 

қызметінің ағымдағы көрсеткіштері де пайдаланылады. 

Кафедралар (орталықтар) мен факультеттердің қызметін бағалау үшін осы 

бөлімшелер қызметінің негізгі көрсеткіштері қолданылады. Қызметтің негізгі 

көрсеткіштері жұмысты ұйымдастыру және бағалау құралы болып табылады және 

кафедра (орталықтар) меңгерушілерінің, декандардың және факультет декандары 
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орынбасарларының назарын университет алдында тұрған басты мақсаттарға 

жетуге шоғырландыруға көмектеседі.  

4.7 Университеттің штаттық оқытушылары ПОҚ рейтингінде өз қалауы 

бойынша қатысады. 

ОЖБ орындау қорытындысын барлық оқытушылар шығарады, яғни барлық 

оқытушылар оқытушының электронды жеке жұмыс жоспарындағы педагогикалық 

қызметтің қорытындысын шығару және жоспарлау бойынша барлық құжаттаманы 

толтырылуы тиіс. 

Кафедра (орталық) меңгерушісінің оқытушы ретінде жеке жоспарын 

орындау қорытындысын факультет деканы бекітеді. 

4.8 ПОҚ, кафедра (орталықтар) меңгерушілерінің, декандар мен декан 

орынбасарларының лауазымдық жалақыларына қосымша ақының мөлшері рейтинг 

қорытындысы үшін университеттің қаржылық мүмкіндіктеріне қарай 

университеттің рейтингтік комиссиясы қызметінің негізгі көрсеткіштері негізінде 

жыл сайын анықталады. 

4.9 ПОҚ, кафедралар (орталықтар) мен факультеттер қызметін бағалаудың 

рейтингтік жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында оны өткізудің 

барлық кезеңдерінде қолданылатын мәліметтердің шынайылығын бақылау және 

есеп жүргізу жүзеге асырылады. Ұсынылған мәліметтердің дұрыстығы 

университеттің тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркелген объективті куәліктер 

негізінде анықталады. Бұл ретте кез келген рейтингтік көрсеткіштің орындалуын 

растайтын құжаттар жетекшілік ететін бөлімшеге оларды рейтингке қатысушы 

алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс. Нақты деректерді 

талдау, ПОҚ рейтингінің қорытындыларын іріктеп тексеру, сондай-ақ рейтинг 

субъектілерін кафедралар (орталықтар саралау қызмет бағыттары бойынша 

бөлімше. 

4.10 Рейтингті анықтаудың есептік кезеңі оқу жылы болып табылады. ПОҚ,) 

мен факультеттер рейтингісінің қорытындысы жыл сайын шығарылады: 

кафедраларда - 10 маусымға дейін, факультеттерде - 20 маусымға дейін, 

университет деңгейінде - 29 маусымға дейін. 

ПОҚ, кафедралар (орталықтар) мен факультеттердің рейтингісін алдын ала 

шығару мәселесі бойынша университеттің рейтингтік комиссиясының қорытынды 

отырысының хаттамасы 30 маусымға дейін университеттің ішкі порталында 

орналастырылады. 

4.11  Белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған рейтинг бойынша құжаттар 

қарауға  

5 профессор-оқытушылар құрамының рейтингін есептеу тәртібі 

5.1 ПОҚ қызметін жоспарлау жеке жұмыс жоспарларында жүзеге 

асырылады. Ағымдағы оқу жылына жоспарланған оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-

зерттеу, ұйымдастыру - әдістемелік және тәрбие жұмысы ПОҚ қызметінің негізгі 

және ағымдағы көрсеткіштері түрінде А қосымшасына сәйкес енгізіледі. 

5.2 ПОҚ-ның жұмыс қорытындыларын шығару процесін автоматтандыру 

мақсатында оқу жылының басында ПОҚ-ның барлық санаттары ӨБЖ-ны қағаз 

және электронды түрде толтырады, бұл ретте электронды түрде келесі нысандар 

толтырылады: 

- "жоспар" нысаны ОЖЖЖ ағымдағы оқу жылының 1 қазанына дейін 
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толтырылады; 

- "1 семестрдің қорытындысы" ОЖЖЖ нысаны ағымдағы оқу жылының 15 

қаңтарына дейін толтырылады; 

- "жыл қорытындысы" ОЖЖЖ нысаны ағымдағы оқу жылының 15 

маусымына дейін толтырылады. 

ПОҚ рейтингінің айқындылығы мақсатында ПОҚ электрондық ӨБЖ оқу 

жылы бойы ішкі желіден қарауға ашық болып қалады. 

5.3 ПОҚ рейтингінің қорытындысын шығару А қосымшасында келтірілген 

ПОҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша ғана жүзеге асырылады.  

5.4 ПОҚ саралау үш санат бойынша жүзеге асырылады: "ғылыми дәрежесі 

бар ПОҚ", "ғылыми дәрежесі жоқ аға оқытушылар", "ғылыми дәрежесі жоқ 

оқытушылар". ПОҚ-тың әрбір санаты үшін жеке рейтинг-Парақ жасалады және 

рейтинг қорытындысы үшін өз қосымша ақы қоры бөлінеді.  

5.5 Рейтинг-парақта жалпы жылдық жүктемеден жоғары баллдары бар 

оқытушылар әкімшілік жаза болмаған жағдайда рейтинг қорытындысы үшін негізгі 

лауазымдық есепке қосымша ақы алуға құқылы.  

5.6 ПОҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы ақпаратты 

рейтингке қатысушы оқытушылар береді. Бұл ретте барлық ұсынылған деректер 

тиісті құжаттармен расталуы тиіс, олар кафедрада үш жыл бойы жеке рейтингтік 

папкаларда сақталады. 

Кафедра (орталық) меңгерушісі ОЖБ-ның орындалу қорытындысына 

бұрыштама қояды және кафедраның ПОҚ рейтингісінде ұсынылған мәліметтердің 

дұрыстығына дербес жауапты болады. 

5.7 ПОҚ рейтингін есептеу үшін ұсынылған ақпараттың шынайылығы 

қызмет бағыттары бойынша тиісті бөлімше тексеріледі. 

5.8 Егер бір критерияны бірнеше қатысушы орындайтын болса, онда балл 

олардың арасында бөлінеді. 

 

6 Кафедралар мен факультеттердің, кафедра меңгерушілерінің, декандардың 

және факультет декандарының орынбасарларының рейтингісін есептеу 

 

6.1  Кафедра рейтингі А қосымшасына сәйкес критерийлер бойынша 

анықталады. 

6.2 Кафедра жұмысының қорытындылары туралы ақпарат қызмет бағыттары 

бойынша тиісті бөлімшеге растаушы құжаттарды ұсынбай ұсынылады (олар 

кафедраларда (орталықтарда) сақталады). Кафедра (орталық) жетекшілік ететін 

құрылымдық бөлімшеге белгіленген мерзімде ұсынбаған ақпарат рейтинг 

қорытындысын шығару кезінде есепке алынбайды. 

6.3 Кафедраның рейтингісін қорытындылау кезінде нәтижелерді масштабтау 

жүзеге асырылады - жұмыстың жалпы көрсеткіштері кафедра (орталық) штатының 

санына бөлінеді. 

6.4 Кафедра меңгерушісінің рейтингі оның басқару қызметінің 

қорытындысы бойынша шығарылады және кафедра рейтингімен теңестіріледі. 

6.5 Факультет рейтингі факультет кафедраларының (орталықтарының) 

орташа арифметикалық рейтингі ретінде анықталады. 

6.6 Факультет деканының рейтингі оның басқару қызметінің қорытындысы 

бойынша шығарылады және факультет рейтингімен теңестіріледі. 
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6.7 Факультет деканының оқу жұмысы және тәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасарларының рейтингі тиісінше оқу және тәрбие жұмысы бөлімдері 

бойынша факультет кафедраларының орташа арифметикалық рейтингі ретінде 

анықталады. 

6.8 Факультет деканы, факультет деканының орынбасары, Кафедра 

(орталық) меңгерушісі ПОҚ рейтингіне оқытушы (штаттық қоса атқарушы) ретінде 

қатыса алады 

7 Рейтинг қорытындысын шығару 

7.1 Ректордың бұйрығы негізінде қызметтің тиісті бағыттары бойынша 

университеттің рейтингтік комиссиясы құрылады, ол факультеттің рейтингтік 

комиссиясының қорытындыларын қарайды және рейтинг субъектілерін саралау 

тізімін бекіту туралы түпкілікті шешім шығарады. 

7.2 Факультет деканының өкімі негізінде факультеттің рейтингтік 

комиссиясы құрылады, ол кафедраның ПОҚ-ның рейтингтік мәліметтерінің 

дұрыстығын тексереді. Факультеттің рейтингтік комиссиясының құрамы оның 

қызметкерлері қатарынан тағайындалады және төрағаны қоса алғанда, 7 адамнан 

аспауы тиіс. 

7.3 Рейтингтік деректердің дұрыстығын Бастапқы бақылау кафедрада жүзеге 

асырылады. ЖЖБИ-дегі және кафедраның рейтингтік ведомостарындағы барлық 

деректер үш жыл бойы рейтингтік папкаларда кафедраларда сақталатын тиісті 

құжаттармен расталуы тиіс. Кафедра меңгерушісі кафедра бойынша ПОҚ 

рейтингісінің жиынтық ведомосіне қол қояды және оларға ұсынылған 

мәліметтердің дұрыстығына дербес жауапты болады.  

7.4 ПОҚ рейтингінің қорытындысын шығару кезінде " жыл қорытындысы / 

негізгі көрсеткіштер бойынша "нысаны басылып шығарылады, ол оқытушының 

жеке рейтингтік папкасында сақталады және кафедра бойынша ПОҚ рейтингінің 

жиынтық ведомосін қалыптастыру үшін негіз болады. 

7.5 Факультеттің рейтингтік комиссиясының төрағасы университеттің 

рейтингтік комиссиясының отырысында комиссия жұмысы туралы есеп береді. 

7.6 Факультеттің рейтингтік комиссиясы отырысының хаттамасы барлық 

жиынтық ведомостармен бірге университеттің рейтингтік комиссиясына жіберіледі 

Қажет болған жағдайда университеттің рейтингтік комиссиясы саралау 

субъектілері рейтингінің жеке критерийлері бойынша растайтын құжаттарды 

сұрата алады. Университеттің рейтингтік комиссиясы белгілеген расталмаған 

немесе жалған мәліметтерді беру фактілерін соңғы шешім қабылдау үшін 

университеттің рейтингтік комиссиясы қарайды. 

7.7 Университеттің рейтингтік комиссиясы факультеттердің рейтингтік 

комиссияларын ұсыну бойынша рейтингтік баллдарды қосуға немесе алып тастауға 

құқылы. Университеттің рейтингтік комиссиясының шешімімен бекітілген ПОҚ, 

кафедралар (орталықтар) мен факультеттердің соңғы рейтингі университеттің 

сайтында ағымдағы жылдың 10 қыркүйегінен кешіктірмей орналастырылады 
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Қосымша А 
Профессорлық-оқытушылық құрам рейтингінің көрсеткіштері  

1 оқу-әдістемелік жұмыс 
 

1 Оқу жұмысы 

Индикатор 
Бірлік 

өлшеу 
Сағат 

Растайтын құжаттар, 

түсініктемелер 

1 2 3 4 

Дәрістер    

Семинарлар 
   

Лабораториялық сабақтар    

Бітіру біліктілік жұмысы    
СҒЗЖ     

Курстық жұмыстар    

Кеңес беру, шолу дәрістері    

Ағымдағы емтихандар, мемлекеттік емтихандар    

Аралық бақылауды жүргізу    

электрондық журналды жүргізу және білім 

алушыларға баға қою 

   

Оқу, танысу тәжірибесі    

Педагогикалық тәжірибе    

Үздіксіз тәжірибе    

Өндірістік тәжірибе    

Сырттай бөлімдердегі бақылау жұмыстары    

Жазбаша жұмыстар    

Бітіру біліктілік жұмысын қорғауға қатысу 

   

Оқу жұмысының басқа түрлері (ҚО-ға on-line 

кеңес беру қажет) 

   

2  Оқу-әдістемелік жұмыс 

2.1.  Оқулықтар, оқу құралдарын шығару 

-  ҚР БЖҒМ-нің грифімен 

-  ҚР БҒМ грифімен (ағылшын тілінде) 

1 д. 

600 

700 

Оқу басылымдарының 
бедерлері 

- РОӘО грифімен 

- РОӘО грифімен (ағылшын тілінде) 

 
400 

500 

 

2.2.  Университеттің ҚБ және (немесе) ҒӘК 

(ISBN-мен) бекіткен оқу және оқу-әдістемелік 

құралдарын университеттің электрондық 

кітапханасында міндетті түрде орналастыра 

отырып шығару: 

1 б.б.  Оқу басылымдарының 
бедерлері 

- шет тілінде 

- қазақ тілінде 

- орыс тілінде 

 50 сағат 40 сағат 

30 сағат 

 

2.3.  Авторлық құқығын уәкілетті орган растаған 

университеттің ҒӘК және (немесе) ҒӘК бекіткен 

электрондық оқулықты немесе электрондық оқу 

құралын әзірлеу: 

- ағылшын тілінде 

1 д. 200 

300 

Оқу басылымдарының 
бедерлері 



 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Бірінші басылым 

Профессор - оқытушылар құрамының, кафедралар 

мен факультеттердің рейтингі туралы ереже 
ҚМПУ Е- 20 дан 8 бет 

 
2.16.  Әдістемелік нұсқаулар немесе ұсынымдар 

әзірлеу 

1 б.б. 

10 

ҒӘК-тен үзінді, көлемі 1 б. Т. 

кем емес 

2.4.  Пән бойынша қашықтықтан курсты әзірлеу 

(видео-дәріс курсының міндетті болуын 

қосқанда) 

1 д. 50 ҚҚБФ ақпараты бойынша 

2.5.  Ағылшын тілінде тілдік емес пәндерді 

оқыту 

1 

пән 

200 ОӘБ мәліметтері бойынша, 

арсв бойынша проректордың 

сабақ жүргізуге жіберу туралы 

өкімі 
2.6.  Интеграцияланған мектеп курстарын 

оқытудың теориясы мен технологиясы бойынша 

интеграцияланған курстар мен практикумдарды 

әзірлеу 

1 д. 50 ОӘБ деректері бойынша 

2.6.  Оқу процесіне сандық білім беру 

ресурстарын (оның ішінде виртуалды 

зертханалық жұмыстар мен модельдеуші 

бағдарламаларды әзірлеу және енгізу) 

1 д. 50 ОӘБ деректері бойынша 

2.7.  Қосымша кәсіптік білім беру ұйымдарында 

(оның ішінде "Өрлеу "БАҰО" АҚ, "НЗМ" ДБҰ 

бағдарламалары бойынша) және КБД 

айналысатын жоғары оқу орындарының 

құрылымдық бөлімшелерінде оқыту 

Сертификат 1 сағат оқу КБ деректері бойынша, 

сертификаттың көшірмесі 

2.8.   Білім беру және ғылыми ұйымдарда, 

кәсіпорындарда бейіні бойынша біліктілікті 

арттыру және тағылымдама: 

1 курс 

1 сағат 1 сағат 

Бағдарламаның көлемі 72 

сағаттан кем емес немесе 

бірнеше бағдарлама 

жиынтығы 72 сағаттан кем 

емес. 
-  шетелдік  1 сағат 

тағылымдама 

үшін 2 сағат 

ҒХЫБ деректері бойынша, 

шетелдік ұйым бекіткен есеп 

(сертификат) 

Білім беру және ғылыми ұйымдарда, 

кәсіпорындарда мамандық бойынша семинарлар 

жұмысына қатысу арқылы біліктілікті арттыру: 

 

1 семинар   

-  Халықаралық (ҚР аумағында)  
20 

КБ деректері бойынша, 

сертификаттың көшірмесі 

- республикалық; 

 

15 

 

-  өңірлік  (облыстық); 

 

10 

 

2.9.  Үш тілді білім беру бағдарламасы бойынша 

қазақ және (немесе) ағылшын тілі курстарында 

оқыту: 

1 курс  КБ деректері бойынша, 

сертификаттың көшірмесі 

- озық деңгей 

- орташа деңгей 

- бастауыш деңгей 

 
50 

75 

100 

 

2.10.  ҚР БҒМ "Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы" грантын және атағын; 

спортшыларға, жаттықтырушыларға,дене 

шынықтыру және спорт саласындағы 

мамандарға және дене шынықтыру-спорт 

ұйымдарына "үздік" номинациясында атақтарды 

алу;) 

 

1 грант 300 

100 

Куәліктің немесе 

сертификаттың көшірмесі 

Оқу-әдістемелік жұмыстар саласындағы жоғары 

оқу орны ішіндегі конкурстарда жүлделі орын 

алу немесе жеңіс: 

-1 орын; 

- 2 орын; 

- 3 орын 

1 150 

100 

75 

 

Дипломның көшірмесі 

2.11.  Бірінші жылы ПОӘК әзірлеу: 

-  ағылшын тілінде оқытылатын тілдік емес 

пәндер бойынша; 

1 д. 50 

Факультет кеңесінің 

отырысынан үзінді 



 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет 
Күні: Бірінші басылым 

Профессор - оқытушылар құрамының, кафедралар 

мен факультеттердің рейтингі туралы ереже 
ҚМПУ Е- 20 дан 9 бет 

 

-  қазақ, орыс тілдерінде (бұрын модульдік оқу 

жоспарында болмаған жаңа пәндер бойынша) 

 

 20  

2.12.  Пән немесе білім беру бағдарламасы 

бойынша оқу процесінде қолдану үшін жаңа 

оқу-әдістемелік материалдар жасау: 

 

  ҒӘК мәжілісінен үзінділер 

-  мұражай экспозициясы, көрнекті үлестірмелі 

материалдар коллекциясы, инженерлік 

қондырғы, оқу стенд (физикалық, техникалық 

және т. б. үдерістерді модельдеу үшін, 

техникалық мамандықтар үшін нақты 

зертханалық стенд); 

 

 50  

- оқу стенд (муляждар); 

- оқу стенді 

 30 

20 

 

2.13.  Жұмысы қашықтықтан оқыту жүйесі 

Moodle: 

-  бірінші рет Пән бойынша оқу-әдістемелік 

материалдар мен тапсырмаларды орналастыру; 

1 

пән 

45 Рейтинг балдары көрсетілген 

ҚҚБФ анықтамасы 

-  әр түрлі сұрақтармен автоматтандырылған тест 

әзірлеу (100 сұрақтан кем емес); 

 

 35  

-  вебинар өткізу  25  

2.14.  ҚҚБФ арқылы іске асырылатын 

біліктілікті арттыру курстарына қатысу: 

  
ҚҚБФ мәліметтері бойынша 

бағдарлама, сабақ жоспары, 

сертификат көшірмесі. 

- бағдарламаны әзірлеуші (басшы) ретінде; 

- жаңа дәрістер әзірлеушісі ретінде; 

- бағдарламаның лекторы ретінде 

- тыңдаушы ретінде. 

1 50 

25 

25 

1 оқу сағатына 

0.5 сағат 

Бағдарлама көлемі кемінде 72 

сағат немесе бірнеше 

бағдарлама көлемі 72 сағат. 

2.15.  Білім беру қызметін көрсету - университет 

есебіне түскен әрбір 100 мың теңге үшін 

1 шарт 50 ҚДҚ деректері бойынша 

қаражатты аудару туралы 

құжаттың көшірмесі 

2.17.  Өндірісте көшпелі сабақтарды 

ұйымдастыру және өткізу 

1 сабақ 5 Фотосуреттері бар есеп 

2.18.  Кәсіпорындардың тапсырыстары бойынша 

дипломдық жұмыстарды (жобаларды) әзірлеу: 

-  өңірлік + акт-енгізу; 

- республикалық + акт-енгізу; 

1 д. 

30 

40 

Кәсіпорыннан ресімделген 

Тапсырыс, ҒЗЖ және СҒЗЖ 

жобалық әзірлеу және енгізу 

актісі. 

-  халықаралық қатысумен 
 

70  

2.19.  Білім беру бағдарламасын әзірлеу 

 

100 

Факультет кеңесінің 

отырысынан үзінді 

 

2.19.  ББ, оқу басылымдарын, ПОӘК және 

ПОӘК тексеру кезінде комиссия құрамында 

сараптама жүргізу. 

 

10 бб-1 емтихан 

Факультет кеңесінің 

отырысынан бекіту туралы 

көшірме. Кеңсенің 

сараптамалық 

қорытындысының көшірмесі 
2.20. Әдістемелік бюро құрамындағы жұмыс 

факультет: 

- басшы; 

- комиссия мүшесі 

 30 

20 

 
Факультет кеңесінің 

отырысынан үзінді 

2.20.  Ғылыми - әдістемелік кеңес құрамындағы 

жұмыс: басшы; орынбасары; комиссия мүшесі 

 

 40 

30 

20 
ҒӘК мәжілісінен үзінділер 

2.21.  Білім беру бағдарламасының әдістемелік 

комиссиясы құрамындағы жұмыс: жетекші; 

комиссия мүшесі. 

 

30 

20 Бекітілген МСОП тізімдері 

2.22.  Пән бойынша тест тапсырмаларының 

базасын әзірлеу(жаңа база) 

1 комплект. 1 пәнге 30 

 Әзірлеу актісі 



 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет 
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ҚМПУ Е- 20 дан 10 бет 

 

2.23.  Жазғы семестр шеңберінде пәндерді 

әзірлеу 

(егер студент пәнді оқуға жазылса) 

1 

30 сағат 
ҚҚБФ деканы растаған курс 

бағдарламасы 

2.24.  Ішкі (Қазақстан Республикасында) сыртқы 

(шетелде) академиялық ұтқырлық шеңберінде 

оқу сабақтарын өткізу) 

1 

100 сағат 150 
сағат 

ЖОО бойынша бұйрықтың, 

шақырушы тараптан хаттың 

болуы 

2.26.  Қазақстандық серіктестердің қатысуымен 

оқу сипатындағы онлайн іс-шараларды 

ұйымдастыру (онлайн-конференция, онлайн-

семинар, вебинарлар) 

1 

20 сағат 
Сертификаттың, 

бағдарламаның болуы 

2.27.  Шетел университеттерінің қатысуымен оқу 

сипатындағы онлайн іс-шараларды ұйымдастыру 

(онлайн-конференция, онлайн-семинар, 

вебинарлар) 

1 

30 сағат 
Сертификаттың, 

бағдарламаның болуы 

2.28.  МООК платформасы базасында курс 

бойынша табысты оқу туралы сертификаттың 

болуы: 

- кәсіби қызмет бойынша шет тілінде (Coursera, 

EdX, Udacity, FutureLeam) 

1 

200 Сертификаттың болуы 

Мастер-класс, семинар, дөңгелек үстел өткізу: 

Республикалық деңгейдегі жоғары оқу орнының 

ішкі деңгейі 

 

 20 

30 

40 

50 

 

Іс-шара бағдарламасы 

Келесі ауқымдағы жарыстар оқытушының 

төрешілік етуі: 

ҚР чемпионаттары Азия, Еуропа чемпионаттары 

чемпионаттар, Әлем кубоктары Олимпиада 

ойындары 
 

1 
30 

50 

70 

100 

Бас төреші ретінде жарыс 

төрешісі туралы өткізуші 

ұйымның мөрі басылған 

анықтама және т. б. 

Бас судья немесе бас хатшы ретінде оқытушының 

УҰИ бойынша жарыстарды ұйымдастыруы және 

өткізуі): 

- қалалық ауқымдағы 

- облыстық ауқымдағы 

- республикалық ауқымдағы 

1 

20 

30 

40 

Жарыс төрешілігі туралы 

өткізуші ұйымның мөрі 

қойылған анықтама. Бас 

төрешінің есебі. 

Студенттерді дайындау және оқытушының УҰИ-

да төрешілер санаты талаптарын орындауы: 

"Спорт түрлері бойынша төреші» 

"Бірінші санатты Судья» 

"Ұлттық санаттағы төреші» 

 

1 

30 

50 

70 

 

Қостанай облысы әкімдігі ДШ, 

спорт басқармасының 

бұйрығы немесе судьяның 

куәлігі 

Жазғы мектептің жұмысы  1 Байланыс 

сағаты 2 ұпайға 

тең 

ҚҚБФ деканы растаған курс 

бағдарламасы 

3. Ғылыми жұмыс 

3.1.Қаржыландырумен ғылыми жобалар 

конкурстарына қатысу: 

1 комплект 

құжат 

 МӨБК деректері бойынша, 

600 / орындаушылар саны 

 

 

 



 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университет 
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- қаржыландыруды жеңіп алған; 

- конкурсқа ұсынылған, бірақ қаржыландыруды 

алмаған. 

 300 

100 

(рейтингке қатысушы) немесе 

тақырып басшысының қалауы 

бойынша / жоба жұмысының 

жыл саны 

МӨБК деректері бойынша, 

200 / I кезеңнен өту кезінде 

орындаушылар (рейтингке 

қатысушы) саны немесе 

тақырып басшысының қалауы 

бойынша) 
 

3.2.  Марапаттар мен ғылыми атақтар алу: - 

әлемдік деңгейдегі марапат; 

1 

диплом, 500 

КБ мәліметтері бойынша, 

куәлік, марапат 

-  ұлттық деңгейдегі награда ("Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік наградалары 

туралы" ҚР Заңына сәйкес)»; 

Мақтау қ. 

медаль, 

аттестат 

400  

-  шетел ЖОО-ның құрметті профессоры 

(докторы) атағы; 

 300  

- академияның академигі немесе мүше - 

корреспонденті атағы: 

-  халықаралық деңгейдегі; 

- ұлттық деңгейдегі; 

- аймақтық деңгейдегі; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

75 

50 

 

 

- кәсіби қауымдастықтарға мүшелік: 
- халықаралық деңгейдегі; 

- ұлттық деңгейдегі; 

- аймақтық деңгейдегі; 

 
75 

50 

30 

 

- ведомстволық награда (ҚР БҒМ және басқа да 

министрліктер); 
- ҚР Президентінің грамотасы, Алғыс хаты; 

- облыстық, қалалық деңгейдегі мақтау қағазы, 

алғыс хат; 

- ҚМПУ және басқа ЖОО ректорының 

грамотасы, Алғыс хаты 

 

250 

300 

100 

50 

 

4.3.  Оқу жылы ішінде ғылыми атақ немесе 
төреші санатын алу: 

1 диплом 

 

КБ деректері бойынша, 

дипломның көшірмесі 

-  профессор БҒСБК / халықаралық дәрежедегі 

төрешілер; 

 

400 

 

-  қауымдастырылған профессор (доцент) БҒСБК/ 

төреші, Жоғары ұлттық санаттағы 

 

300 

 

2.4.  Оқу жылы ішінде ғылыми дәреже алу: 

 

1 диплом 

 

КБ деректері бойынша, 

дипломның көшірмесі 

-  ТМД ғылым докторлары, 
 

500 
 

-  ТМД ғылым кандидаты, ҚР және басқа елдердің 
PhD докторы, оның ішінде ТМД ғылым 

кандидаты қайта аттестатталғаннан кейін, сондай-

ақ ҚР PhD докторантының ғылыми жетекшісі 

бекітуді алғаннан кейін; 

 

300 

 

-  ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы 

 

300 
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2.5.  "ҚМПУ хабаршысы" журналына және 

БҒСБК журналдарына мақалаларды редакциялау 

және рецензиялау. 

1 рецензия 

20 

Журналдың редакциялық 

кеңесінің мәліметтері 

бойынша, ХЫҒБ анықтамасы 

Ғылыми, әдістемелік және басқа да 

материалдарды рецензиялау 

 

20 

Кафедраға ұсынылған 

құжаттар бойынша 

2.6.  ҒТАО-да тіркелген ҒЗЖ (БҒМ гранттық 

ғылыми жобаларынан басқа) тақырыбын әзірлеу. 

1 есеп 

100 

МӨБК мәліметтері бойынша, 

тіркеу картасы, ақпараттық 

карта. Ұпайлар орындаушылар 

санына (рейтингке қатысушы) 

немесе тақырып жетекшісінің 

қалауы бойынша бөлінеді. 

 2.7.  Басып шығару: 
- ISBN монографиялары; 

- ISBN-мен қазақ тіліндегі монографиялар., 

ағылшын тілінде 

1 

монография 

250 

350 Монография, МӨБК және 

ИБЦ мәліметтері бойынша 

міндетті түрде кітапханаға 

кемінде 5 дана ұсынумен 

авторлардың санына бөлінеді. 

 

2.8.  Ғылыми мақалаларды (оның ішінде 

студенттермен, магистранттармен, 

докторанттармен) ғылыми басылымдарда 

жариялау: 

1 мақала  

Ибо мәліметтері бойынша. 

Жарияланған мақала 

- импакт-факторы бар (Web of Science (WoS), 

Clarivate Analytics (Thomson Reuters)), Scopus, 

Elsevier деректер базасында бар; 

- шетел және соның ішінде ТМД елдерінде; 

 300 

70 «МҒТС ҰО» АҚ деректері 

бойынша электрондық 

деректер базасы.  

3 жыл ішінде импакт-факторы 

бар мақалаларға  

 

- ҚР БҒМ  ұсынған  БҒСБК журналдарында 

 50 Бар мақалаларға берілетін 

балдар. 

- ҚМПУ Жаршысы (жаңа талаптарға сай) 

ағылшын тілінде; 

- қазақ жіне орыс тілдерінде 

- шетелдік авторлармен бірлескен 

 

40 

30 

50 

Сырттай қатысу кезінде 

электрондық басылымдарда 

жарияланған және кафедралар 

мен факультеттерде байқаудан 

өтпеген мақалалар 

есептелмейді 

2.9.Ғылыми конференциялардың еңбектерінде 

(соның ішінде студенттермен, магистранттармен, 

докторанттармен), жарияланған студенттік 

жұмыстардың ғылыми жетекшілігі: 

1 мақала  
Егер конференция виртуалды 

немесе сырттай болса, бір 

конференцияда 1 мақаладан 

артық емес. 

Сырттай қатысу кезінде  

- халықаралық (шетелде); 

- халықаралық (ТМД елдерінде); 

- халықаралық (ҚР -да); 

- республикалық 

 50 

40 

30 

20 

электрондық басылымдарда 

жарияланған және кафедралар 

мен факультеттерде байқаудан 

өтпеген мақалалар 

есептелмейді 
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2.10. Қаржыландырылған мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік-университет есебіне түскен 

әрбір 100 мың теңге үшін 

1 келісімшарт 100 
ЕҚДБ мәліметтері бойынша, 

балл сомасы / орындаушылар 

саны (рейтингке қатысушы) 

немесе тақырып басшысының 

қалауы бойынша, тақырып 

бойынша жұмыс істеу 

уақытында (БҒМ гранттық 

ғылыми жобаларынан басқа) 

2.11. СҒЗЖ  конкурстарының, пәндік 

олимпиадалардың, конференциялардың, 

фестивальдардың, конкурстардың, спорттық 

жарыстардың (жеке және жалпы командалық) 

жеңімпаздарын дайындау: 

1 жеңімпаз  ЕҚДБ немесе ҚӘОК 

мәліметтері бойынша. 1,2,3 

дәрежелі жеңімпаз дипломы 

- халықаралық және шетелдік; 

- халықаралық (ҚР аумағында); 

- республикалық; 

- областық; 

- участие 

 60 

50 

40 

30 

20 

 

Халықаралық дәрежедегі спорт шеберін, ҚР 

спорт шеберін, спорт шеберіне кандидатты 

даярлау (спорттың ойын түрлері бойынша 

бірінші ересек разряд) 

 

100 

 

2.12.  ПОҚ ҒЗЖ нәтижелерін енгізу: -  патентті 

өндіріске  төлеммен енгізу;  

1 акт енгізу 
100 

УНМС, ОӘБ мәліметтері 

бойынша 

- өндірістік процеске енгізу актісі ("МҒТС ҰО" 

АҚ-да тіркелген ПОҚ ҒЗЖ тақырыптары 

бойынша»); 

- оқу процесіне енгізу актісі; 

 

 50 

40 

 

2.13. Ғылыми, ғылыми-әдістемелік іс-шараларға 

қатысу: 

- пленарлық отырыста сөз сөйлеу; 

- секцияларда сөз сөйлеу; 

- қатысу 

1 

іс-шара 

 

10 

5 

3 

ҒХЫБ, ОӘБ мәліметтері 

бойынша, іс-шара 

бағдарламасы, тіркеу парағы.  

Шара қорытындысы бойынша 

жинақта жарияланған жағдайда 

ғана оқылатын болады 2.13.  Конференцияларды, семинарларды (оның 

ішінде мәдени (жеке концерт, жеке көрме), 

спорттық іс-шараларды өткізу жөніндегі 

ұйымдастыру комитетінің мүшесі: 

-халықаралық және шетелдік; 

- халықаралық (ҚР аумағында); 

- республикалық; 

- айймақтық  (областық); 

- ЖОО ішілік 

1 

іс-шара 

100 

75 

50 

30 

20 

Бұйрық 

2.14.  Бизнес-жобаларды әзірлеуші студенттерді 

дайындау және эссе конкурсқа қатысуға даярлау: 

1 бизнес- 

жоба/эссе 

 

ҒХЫБ мәліметтері бойынша,  

іс-шара бағдарламасы, 

жеңімпаз дипломы немесе 

грамотасының көшірмесі. 

Бизнес-жоба бекітілуі тиіс 

(кафедра немесе факультет 

хаттамасынан көшірме).  

Ұпайлар қосылмайды, 

нәтижесі бойынша бір рет 

беріледі 

- жеңген гранттар (қаржыландырылған); 

 

200 
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- Соңғы этаптың қатысушылары; 

- Бірінші  этаптың қатысушысы 

-  100 

50 

 

 

 

 

 

2.15. Патент алу: 

- патент; 

- интеллект куәлігі, меншіктік. 

1 патент 1 

куәлік 

400 

200 

ҒХЫБ мәліметтері бойынша,  

патент көшірмесі, куәлік 

көшірмесі 

2.16. Қаржыландырылған гранты бар халықаралық 

жобаны әске асыру  

1 құжаттар 

жиыны 

600 

ҒХЫБ мәліметтері бойынша . 

600 орындаушылар, рейтингке 

қатысушылар санына бөлінеді 

және жобаның ұзақтығына 

бөлінеді жыл сайын 

2.17.  Білім беру және ғылыми ұйымдармен, 

өндірістік кәсіпорындармен халықаралық шарт 

жасасу  

1 келісімшарт 

50 

ҒХЫБ мәліметтері бойынша 

2.18. Білім алушылар мен оқытушылардың 

академиялық ұтқырлығын, магистранттардың 

тағылымдамадан өтуін, бірлескен зерттеу 

жұмысын, бірлескен жарияланымдарды, онлайн 

дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізуді, 

сондай-ақ шақырылған шетелдік ғалымдармен 

жұмыс жүргізуді қамтитын шетелдік әріптес 

бекіткен жұмыс жоспарын қоса бере отырып, 

шетелдік жоғары оқу орындарымен, ғылыми, 

дипломатиялық ұйымдармен халықаралық 

шартты, әріптестік екі жақты келісімдерді іске 

асыру 

 

1 жүзеге 

асыру 

жоспары 

1 жүзеге 

асыру туралы 

есеп 

200 

ҒХЫБ мәліметтері бойынша, 

шетелдік серіктеспен 

бекітілген келісімшартты 

жүзеге асыру жоспары,   

келісімшартты жүзеге асыру 

есебі, іс-шараны растайтын 

құжаттар 
рамках ГПИИР 

   

4 Тәрбие жқмысы 

3.1 Студенттік топтың кураторы ретіндегі 

жұмыс 

1 студент 
1 

Куратордың бағалау парағы, 

бұйрық көшірмесі 

3.2  Куратордың тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

материалдарды әзірлеу 

1 б.б. 10 Басылым, университеттің 

Кураторлар кеңесінің шешімінен 

көшірме 

3.3  Университеттік деңгейде тәрбиелік іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу 

1 іс-шара 10 Проректордың өкімі, бекітілген 

сценарий, фото 

3.4 Конкурстағы жүлделік орын: 

- Факультеттің үздік  эдвайзері (1,2,3 орын) 

- Университеттің үздік эдвайзері (1,2,3 

орын) 

 

150/100/50 

200/150/ 

100 

Грамота, жеңімпаз дипломы 

3.5 Кафедрадағы клуб немесе үйірменің 

жетекшісі 

 Жалына 50 

сағат 

Үйірменің жұмыс жоспары және 

ағымдағы жылдың хаттамалары 

Осуществление профориентационной работы 1 іс-шара 10 Бағдарлама, есеп, фото 
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3.6  Ғалымдарды, қоғам қайраткерлерін, 

профессорлар кеңесінің өкілдерін шақыра 

отырып, студенттік топта іс-шаралар 

ұйымдастыру және өткізу: 

- кураторға 

- шақырылғандарға 

1 іс-шара 

10 

20 

Бағдарлама, фото 

3.7 Проведение открытого эдвайзерского часа 

факультетского уровня 1 іс-шара 
20 

Декан орынбасарының мәліметтері, 

әдістемелік әзірлеме, фото 

3.8.Жарыс жеңімпаздарын даярлау  

(чемпионаттар, біріншіліктер, 

спартакиадалар, турнирлер және т.б.): 

- Областық деңгей 

- Республикалық деңгей; 

- Азиялық және Еуропалық деңгей; 

- Әлемдік және  олимпияда деңгей. 

 

20 

50 

80 

100 

Жеңімпаз дипломы немесе 

сертификаты, тренер кафедрадағы 

бекітілген тізім бойынша бекітіледі  

3.9.  Жарыс чемпиондарын даярлау  

(чемпионаттар, біріншіліктер, 

спартакиадалар, турнирлер және т.б.): 

- қалалық деңгей -областық деңгей 

- республикалық деңгей; 

- Азиялық және Еуропалық деңгей; 

-әлемдік және  олимпияда деңгей. 

 

 

20 

50 

100 

300 

500 

Чемпион дипломы немесе 

сертификаты, тренер жарыс 

өтінішіне  сай  бекітіледі  

3.10. Спортшының жарысқа қатысуы: 

- республикалық деңгей; 

- Азиялық және Еуропалық деңгей; 

-әлемдік және  олимпияда деңгей. 

 

10 

20 

30 

Жарыс хаттамасы,  тренер жарыс 

өтінішіне  сай  бекітіледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОҚ - ның педагогикалық жүктемесін жоспарлау және есепке алу-

Рейтинг» оқу жылының басында https://www.kspi.kz/ru/ сайтында электрондық 

https://www.kspi.kz/ru/
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түрде толтырылады (оқу, оқу - әдістемелік, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбие 

жұмыстарын жоспарлау). 

ПОҚ-ның педагогикалық жүктемесінің орындалуы туралы есеп ағымдағы 

жылдың 10 маусымында оқу жылының соңында барлық растаушы құжаттары бар, 

оқу-әдістемелік басқармасымен, ғылым және шетелдік байланыстар бөлімімен 

және әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі басқармасымен тексеріледі. «ПОҚ 

педагогикалық жүктемесін жоспарлау және есепке алу – Рейтинг» орындалу 

қорытындысы ғылыми-әдістемелік кеңесте және ректоратта қаралады. 

https://www.kspi.kz/ru/  сайтында орналастырылған «ПОҚ педагогикалық 

жүктемесін жоспарлау және есепке алу-Рейтинг» электрондық нысаны  ПОҚ 

жүктемесінің орындалуын тексеру үшін бақылау құжаты болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kspi.kz/ru/
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В қосымшасы  

Кафедра бойынша профессорлық-оқытушылар құрамы жетістігінің жиынтық тізімдемесінің нысаны 

Кафедра отырысында бекітілген ___ 201_ г., № ____  

Кафедра бойынша (негізгі әрекет көрсеткіші бойынша) профессорлық-оқытушылар құрамы жетістігінің жиынтық тізімдемесі   

 

Кафедра меңгерушісі  _______________________ аты тегі 
қолы 

Факультеттің жетістік комиссия төрағасы   ___________________________________________ аты тегі 
қолы 

Факультеттің жетістік комиссия мүшелері   _______________________ аты тегі 

қолы 

_______________________ аты тегі 

қолы 

_______________________ аты тегі 

қолы 

 

 

(Кафедраның атауы) 
    

ПОҚ жетістік көрсеткіштері 

№ 
р/н 

Аты-жөні Қызмет  Ғылыми дәреже Оқу жұмысы Оқу-әдістемелік 

жұмыс 
Ғылыми жұмыс  Тәрбие жұмысы Барлығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Г қосымшасы Факультеттегі кафедралар жетістігінің жиынтық тізімдемесінің 

нысаны  

Жетістік комиссия отырысының хаттамасымен бекітілген   

№ __  « __________ » __ 20 ж., ___  

Факультеттегі кафедралар жетістігінің жиынтық тізімдемесі 

 

Факультеттің жетістік комиссия төрағасы                                                                           аты. тегі 

қолы 

Факультеттің жетістік комиссия мүшелері  _  ____________________  Аты. тегі 

қолы 

 ______________________  Аты. тегі 

қолы 

 ______________________  Аты. тегі 

қолы 

 ______________________  аты. тегі 

қолы 

 ______________________________________________________________________________  

Күні  

 

№ Кафедра аты Кафедра жетістігі 
1 2 4 
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