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1 Қолдану саласы 

Осы Ереже Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің оқу 

жылына арналған оқу жұмысын жоспарлауды қамтамасыз етуге арналған 

және түсіндірмелерді қамтиды: 

- университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының (бұдан әрі – 

ПОҚ) оқу жүктемесін жоспарлаудағы әдістемелік тәсілдер; 

- ПОҚ оқу жүктемесін жоспарлау тәртібі; 

- оқу жұмысының барлық түрлері мен бақылау іс-шаралары бойынша 

есептеу нормалары. 

Бұл құжат университеттің нормативті-анықтамалық құжаттарының 

құрамына кіреді және университеттің барлық оқу бөлімшелерінде орындау 

үшін міндетті болып табылады. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

Ереже мынадай құжаттарды ескере отырып жасалды: 

– Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. № 389-1 "Білім туралы" 

Заңы (19.05.2015 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен); 

– Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. Негізгі 

ережелер (13.05.2016 ж. өзгерістер мен толықтырулармен); 

– Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру. Негізгі ережелер (13.05.2016 ж. өзгерістер мен 

толықтырулармен); 

- Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

ережесі, ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. №152 бұйрығымен бекітілген (28.01.2016 ж. 

№ 90); 

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 18.03.2008 ж. 

№125 бұйрығымен бекітілген.); 

 

3 Белгілер мен қысқартулар 

 

Осы Ережеде мынадай қысқартулар қолданылады: 

- ҚМПУ - "Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны»; 

- МЖБС-жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

- ЖОЖ-жұмыс оқу жоспары; 
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- СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы; 

- СӨБЖ-білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысы; 

- СОӨЖ-студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы; 

- МОӨЖ-магистранттың оқытушымен өзіндік жұмысы; 

- МАК – мемлекеттік аттестаттау комиссиясы; 

- МЕ – мемлекеттік емтихан; 

- ҚА-қорытынды аттестаттау; 

- МҒЗЖ-магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- МЭЗЖ-магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы; 

- ОӘБ-оқу-әдістемелік басқармасы; 

- ҚОО-қашықтықтан оқыту орталығы; 

- ТК -тіркеу кеңсесі; 

- ЖОЖ-Жеке оқу жоспары; 

- МЕК – мемлекеттік емтихан комиссиясы; 

- ЖЖЖ - жеке жұмыс жоспары; 

- ЖТ-зерттеу тәжірибесі; 

- ПОҚ-профессорлық-оқытушылық құрам. 

 

4 Жалпы ережелер 

 

4.1 Білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттарына (негізгі ережелер) және үлгілік оқу жоспарларына сәйкес 

жоғары оқу орны дербес әзірлеген білім беру бағдарламалары, академиялық 

күнтізбе, ОЖЖ және оқу сабақтарының кестесі негізінде жүзеге асырылады. 

4.2 Барлық оқу пәндерінің мазмұны типтік, жұмыс (силлабустар) болып 

бөлінетін оқу бағдарламаларымен анықталады.Жұмыс оқу бағдарламалары 

(силлабустар) оқу жоспарының барлық пәндері бойынша әзірленеді және 

академиялық мәселелер мен әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор 

бекітеді.Бұл ретте оларды міндетті компонент пәндері бойынша әзірлеу 

үлгілік оқу бағдарламалары негізінде, ал таңдау компонент пәндері бойынша 

– жоғары оқу орны дербес жүзеге асырады. 

4.3 Білім алушылар мен ПОҚ-ның оқу жұмысының уақыты 

астрономиялық емес, оқу сағаттарында байланыс сағаты деп аталатын 

ұзақтығы 50 минутпен өлшенеді. 

ПОҚ оқу жүктемесін жоспарлау академиялық сағаттарда және/немесе 

кредиттерде жүзеге асырылады. 
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4.4 Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит 15 

академиялық сағатқа тең (2018-19 оқу жылына дейінгі білім беру 

бағдарламалары үшін). Бір академиялық кредит 30 академиялық сағатқа тең 

(2018-2019 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламалары үшін) : 

- аптасына 1 сағаттан біркелкі бөлінген семестр бойы білім алушының 

аудиториялық жұмысы;білім алушының оқытушымен кәсіптік практика 

кезіндегі жұмысы; 

-білім алушының ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмысы 

кезеңінде оқытушымен жұмысы; 

- білім алушының дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау, 

магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау бойынша жұмыстары; 

- мамандық немесе кешенді емтихан бойынша МЕ дайындау және 

тапсыру бойынша білім алушының жұмыстары. 

Бұл ретте жоғарыда аталған оқу жұмысының бір академиялық сағаты 

50 минутқа тең. 

4.5 ПОҚ – тың оқу жүктемесі академиялық сағаттарда-оқытушының 

білім алушылармен байланыс жұмысының уақыты аудиториялық оқу 

сабақтарындағы кесте бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін 

жеке бекітілген кесте бойынша өлшенеді. Осы академиялық сағаттар 

шеңберінде оқытушының басшылығымен білім алушылардың өзіндік 

жұмысы, бақылаудың барлық түрлерін жүргізу және олардың 

қорытындыларын шығару жүзеге асырылады. 

 

5 Жұмыс түрлері және жоспарлау 

 

5.1 Университеттің ПОҚ-ның жұмыс көлемі атқаратын лауазымынан 

туындайтын барлық түрлерін, оқу жоспары мен ғылыми-зерттеу және тәрбие 

жұмысының жоспарларын орындау қажеттілігін ескере отырып алты күндік 

жұмыс аптасы кезінде алты сағаттық жұмыс күні шегінде белгіленеді. Бұл 

ретте оқытушылардың жылдық жүктемесі ПОҚ бекітілген штатына және 

жалпы университеттің оқу жұмысының жылдық көлеміне байланысты 

есептелген университет бойынша ПОҚ орташа жылдық оқу жүктемесі 

негізінде анықталады. 

5.2 ПОҚ-тың жоспарланған жұмыс түрлеріне оқу жұмысы, оқу-

әдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеу жұмысы және әлеуметтік-тәрбие 

жұмысы жатады. 

5.3 Әрбір оқытушының жұмысын анықтайтын негізгі құжат 

электрондық жеке жоспарлау және педагогикалық жүктемені есепке алу 
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болып табылады https://teaching-load.kspi.kz/welcome бекітілген жүктемеге 

және жұмыс түрлері бойынша кафедралық жоспарға сәйкес оқу жылына 

құрастырылады. 

1 ставкаға, 0,75 ставкаға, 0,5 ставкаға немесе 0,25 ставкаға жұмыс 

істейтін оқытушыларды жеке жоспарлау бөлек жасалады, кафедра 

отырысында қаралады және факультет деканы/департамент басшысы 

бекітеді. 

Оқу жылы ішінде кафедра шешімі негізінде жеке жоспарларға 

өзгерістер енгізілуі мүмкін. Семестр мен оқу жылы аяқталғаннан кейін жеке 

жоспарда жұмыстардың барлық түрлерінің нақты орындалуы белгіленеді. 

 

6. Оқу жұмысының түрлері және жоспарлау 

 

6.1 Университетте оқу жұмысының негізгі түрлері белгіленеді: 

аудиториялық сабақтарда (дәрістер, практикалық (семинарлық), 

студиялық, зертханалық сабақтар) және өзіндік жұмыс процесінде теориялық 

оқыту; 

кәсіптік практика (оқу, педагогикалық, өндірістік, диплом алды, 

зерттеу және т. б.); 

магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, білім алушының 

ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысы; 

дипломдық жұмысты (жобаны) орындау және қорғау; 

магистрлік диссертацияны (жобаны) ресімдеу және қорғау; 

мамандық бойынша (бакалавриатта) МЕК немесе кешенді емтихан 

(магистратурада) дайындау және тапсыру. 

6.2Оқу жұмысының негізгі түрлерімен қатар бақылау шаралары 

қарастырылады: ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау. 

6.3 Білім алушының аудиториялық жұмысының әрбір академиялық 

сағаты СӨЖ сағатының сәйкес санымен толықтырылады, бірақ 3 сағаттан 

аспайды. 

6.4 Практиканың әрбір академиялық сағаты (оқу сағатынан басқа) білім 

алушының қосымша жұмысының оқу сағаттарының тиісті санымен 

сүйемелденеді: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, өндірістік практика 

үшін – 4 сағат және зерттеу практикасы үшін – 7 сағат. 

6.5 Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, білім 

алушының (магистранттың) ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) 

жұмысының әрбір академиялық сағаты 7 СӨЖ-мен сүйемелденеді. 
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6.6 Білім алушының ҚА әрбір академиялық сағаты білім алушының 

оқытушымен дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны 

(жобаны) орындау және қорғау бойынша мамандық бойынша МЕ дайындау 

және тапсыру бойынша (кешенді емтихан) байланыс жұмысының оқу сағаты 

болып табылады. Білім алушының ҚА әрбір академиялық сағаты 6 сағат 

СӨЖ-мен сүйемелденеді. 

6.7Кәсіптік практика жоғары білім берудің оқу бағдарламасының 

міндетті компоненті болып табылады. Ол оқу, педагогикалық, өндірістік 

және диплом алдындағы болып бөлінеді. Кәсіби практикалардың барлық 

түрлерінің жалпы көлемі кемінде 6 кредитті құрайды. 

Практика ұзақтығы апталарда анықталады. Практикаларды жоспарлау 

5 күндік жұмыс аптасы кезінде 6 сағаттық жұмыс күнін ескере отырып 

жүзеге асырылады (1 апта = 30 сағат). Апта санын есептеу үшін 

кредиттердегі практика көлемі оқу сағаттарында практиканың тиісті түрінің 

еңбек сыйымдылығына көбейтіледі және бір апта ішінде практикада білім 

алушының жұмыс ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлінеді. 

2018-19 оқу жылына дейінгі білім беру бағдарламалары үшін 

практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы оқу практикасына арналған 

15 сағатты (50 мин.), педагогикалық практикаға арналған 30 сағатты (50 

мин.), өндірістік практикаға арналған 75 сағатты (50 мин.) және зерттеу 

практикасына 120 сағатты (50 мин.) құрайды. 

2018-2019 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламалары үшін 

практиканың ұзақтығы 30 сағатқа тең (5 күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 

6 сағат) апта ішінде студенттің практикадағы нормативтік жұмыс уақытының 

негізінде аптамен анықталады. 

6.8. 2018-19 оқу жылына дейінгі білім беру бағдарламалары үшін білім 

алушыларды қорытынды аттестаттауды және магистранттар мен 

докторанттардың ғылыми-зерттеу (эксперименталды-зерттеу) жұмыстарын 

апталарда жоспарлау 54 сағатқа тең (6 күндік жұмыс аптасы кезінде СӨЖ 

қоса алғанда, күніне 9 сағат) апта бойы білім алушылардыңнормативтік 

жұмыс уақытын негізге ала отырып анықталады. 

2018-2019 оқу жылына дейін білім беру бағдарламалары үшін 

мамандық бойынша мемлекеттік емтихан (кешенді емтихан) дайындауға 

және тапсыруға 2 апта (1 кредит) беріледі. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазуға және қорғауға, 2 кредит, яғни 

тиісінше 4 апта. 

2018-2019 оқу жылынан бастап білім беру бағдарламалары үшін 

қорытынды аттестаттау 12 академиялық несиені немесе жоғары және жоғары 
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оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 5% - нен 

аспайды. 

 

7 Оқу сабақтарының әртүрлі реттері бойынша оқу жұмыстарын 

жоспарлау 

 

7.1 Жоғары оқу орындарында аудиториялық оқу сабақтарының 

мынадай негізгі түрлері белгіленеді: дәрістер, семинарлар, практикалық, 

студиялық және зертханалық сабақтар. 

7.2 Кредиттік оқыту технологиясы кезінде СӨЖ екі бөлімге бөлінеді: 

оқытушымен орындалатын өзіндік жұмысқа (СОӨЖ) және толық өз бетінше 

орындалатын бөлімге (СӨЖ). 

7.3 СОӨЖ оқытушымен байланыста орындалатын білім алушылардың 

аудиториядан тыс жұмыс түрі болып табылады. СОӨЖ оқу сабақтарының 

жалпы кестесіне кірмейтін жеке кесте бойынша орындалады. 

СОӨЖ барысында аса күрделі мәселелер бойынша кеңестер өткізіледі 

оқу бағдарламасын, үй тапсырмаларын, курстық жобаларды 

(жұмыстарды) орындауды бақылау, семестрлік жұмыстарды, есептерді және 

СӨЖ тапсырмаларының басқа да түрлерін бақылау. СӨЖ жалпы көлеміндегі 

СӨЖ үлесін ЖОО өзі анықтайды. 

7.4 СОӨЖ бекітілген кесте бойынша жүргізіледі, оларды факультет 

деканы/ департамент басшысы бекітеді. 

 

1-кесте.2018-19 оқу жылына дейінгі білім беру бағдарламалары үшін 

ЖБП, БП және ПД циклы пәндері үшін күндізгі оқу нысанындағы 

бакалавриаттың теориялық оқытудың академиялық және байланыс 

сағаттарын бөлу нормасы. 

 

Кредиттер 
саны 

 

Бақылау 
сағаттары 
ның саны 

Аудиториялық  сабақтар 
(акад.  сағаттар) 

СОӨЖ 
 

СӨЖ 
 

барлығы дәріс практик. 
(семин.) 

лаб. 

2 90 30 15 15 - 30 30 

3 135 45 
30 15 - 45 45 

30  15 45 15 

   15  30   

 

2-кесте. Күндізгі, күндізгі-қашықтықтан (2ж., 3ж.,) білім беру 

бағдарламалары үшін ЖБП, БП және КП цикл пәндері үшін оқытудың 
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күндізгі, күндізгі-қашықтықтан (2ж., 3ж.,) теориялық оқытудың академиялық 

және байланыс сағаттарын бөлу нормасы 2018-19 оқу жылынан бастап 

қабылдау бағдарламасы үшін. 

 

Кредиттер 
саны 

 

Бақылау 
сағаттары 
ның саны 

Аудиториялық  сабақтар 
(акад.  сағаттар) 

СОӨЖ 
 

СӨЖ 
 

барлы

ғы 

дәріс практик. 

(семин.) 
лаб. 

2 60 60 15 15 - 15 15 

3 90 30 15 15 - 30 30 

4 120 40 20 20 - 40 40 

5 150 50 
30 20  50 50 

20 - 30 50 50 

 

3-кесте. Бакалавриаттың студиялық сабақтары болған кезде Теориялық 

оқытудың академиялық және байланыс сағаттарын бөлу нормасы 

Кредиттер 
саны 

 

Бақылау 
сағаттары 
ның саны 

Аудиториялық  сабақтар 
(акад.  сағаттар) 

СОӨЖ 
 

СӨЖ 
 

барлы

ғы 

дәріс практик. 
(семин.) 

Студ. 

3 135 45   45 45 45 

 

4-кесте. Күндізгі оқу нысанындағы бакалавриат пәндері бойынша 

теориялық оқытудың академиялық және байланыс сағаттарын бөлу нормасы-

шетел тілі, қазақ тілі, орыс тілі, кәсіби бағытталған шет тілі, кәсіби қазақ 

(орыс) тілі, мемлекеттік тілде іс жүргізу, базалық шет тілі 

 

Кредиттер 
саны 

 

Бақылау 
сағаттары 
ның саны 

Аудиториялық  сабақтар 
(акад.  сағаттар) СОӨЖ 

 
СӨЖ 

 
барлығы 

практик. 

(семин.) 
лаб. 

10 300 100 100 - 100 100 

 

5-кесте. Магистратураны теориялық оқытудың академиялық және 

байланыс сағаттарын бөлу нормасы 

Кредиттер 
саны 

 

Бақылау 
сағаттары 

ның саны 

Аудиториялық  сабақтар 
(акад.  сағаттар) 

СОӨЖ СӨЖ барлы

ғы 
дәріс 

практик. 
(семин.) 

Лаб. 

4 120 40 20 20 - 15 65 

5 150 50 30 20  15 85 
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7.5 Кәсіптік практикаға бөлінетін кредиттер санын жоғары оқу орны өз 

бетінше белгілейді, бірақ бакалавриатта 6 кредиттен кем емес, бірақ 20 

кредиттен артық емес, магистратурада ғылыми-педагогикалық дайындық 

кезінде - 4 кредит, ал зерттеушілік-16 кредит; кәсіптік дайындық кезінде (1,5 

жыл) – 10 кредит құрайды. 

7.6 Магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, ҒЗЖ 24 кредит 

құрайды. Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда, бейінді дайындық 

кезінде кемінде 18 кредит (1,5 жыл) және 13 кредит (1 жыл) құрайды. 

МҒЗЖ немесе МЭЗЖ нәтижелерін әрбір өту кезеңінің соңында 

магистрант есеп түрінде рәсімдейді. 

7.11 2018-2019 оқу жылына дейінгі білім беру бағдарламалары үшін 

ҚОТ қолданумен сырттай оқу түріне арналған академиялық сағаттарды бөлу 

кестеде келтірілген және келесі түрде жүргізіледі: 

- дәрістер кафедрада құрылған бекітілген кесте бойынша қашықтықтан 

білім беру технологиялары порталында online режимінде жүргізіледі 

- ОЖЖ кафедрада құрылған бекітілген кесте бойынша қашықтықтан 

білім беру технологиялары жүйесінің порталында of-line режимінде 

өткізіледі. 

 

6-кесте. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) қолдана отырып сырттай оқу нысанындағы бакалавриаттың 

теориялық оқытудың академиялық және байланыс сағаттарын бөлу нормасы 

(http://newlms.kspi.kz/). 

 

 

Бақылау 
сағаттары 
ның саны 

Барлы 
ғы 

Қашықтық сабақтар СӨЖ 

академ.сағаттар бақ. сағ. 

дәріс 

(online) 

практ. 

 

лаб. 

 

СОӨЖ 

(off-line) 

 

2 90 6 3   3 84 

3 135 9 3   6 126 

4 180 12 4   8 168 

 

8 академиялық ағындар мен топтар бойынша оқу жұмысын жоспарлау 

тәртібі 

 

8.1 Академиялық ағындар мен топтар мамандықтар бойынша, 

факультеттер, тіл бөлімдері бойынша, оқу пәндеріне және оқытушыға 

жазылу арқылы құрылады. 

http://newlms.kspi.kz/
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Кредиттік оқыту технологиясының қызмет етуі жағдайында оқу 

жүктемесін жоспарлау белгілі бір ерекшеліктерге ие. Кредиттік оқыту 

технологиясы мыналарды көздейді: 

- білім алушылардың ЖОЖ қалыптастыруға тікелей қатысуын 

қамтамасыз ететін элективті пәндер каталогына енгізілген пәндерді таңдау 

еркіндігі (пәндерге жазу). ЖОЖ негізінде әрбір білім алушының жеке білім 

беру траекториясы анықталады; 

Жеке білім беру траекториясын және оқытудың кредиттік 

технологиясы кезінде оқытушылардың таңдауын қамтамасыз ету мақсатында 

оқу сабақтарының кестесі оқу пәндері мен оқытушылар бөлінісінде 

құрастырылады. 

Оқу сабақтары ұйымдастырылады: 

1) күндізгі бөлімде оқитындар үшін-екі ауысымда 8.30-дан 18.30-ға 

дейін; 

2) 2018-2019 оқу жылына дейін білім беру бағдарламаларының білім 

алушылары үшін сырттай оқу нысаны бойынша қабылдау – бос 

аудиториялық қордың болуына байланысты 8.30 сағаттан бастап 

8.2Бакалавриатта дәрістерді жоспарлау академиялық ағынның 

рентабельділігімен жүзеге асырылады. 

Академиялық ағынның рентабельділігі кемінде 30 адам, 

магистратурада кемінде 5 адам. 

8.3 Семинарлар мен практикалық сабақтарды жоспарлау, әдетте, 15-28 

адамды құрайтын академиялық топтарда жүзеге асырылады. Саны 25 

адамнан кем топтарға ағысты бөлуге, әдетте, жол берілмейді. 

8.4 Тіл бойынша практикалық сабақтар (қазақ, орыс, шетел) 10-15 

адамнан кем емес қосымша топтарға жоспарланады. 

8.5 Зертханалық жұмыстарды, студиялық сабақтарды жоспарлау, 

әдетте, кемінде 8-12 адамнан тұратын топтарға (кіші топтарға) жүргізіледі. 

Топты саны 10 адамнан кем кіші топтарға бөлуге, әдетте, жол берілмейді. 

8.6 Емтихандар (қорытынды бақылау), әдетте, ауызша түрде әрбір 

академиялық топқа, жазбаша, аралас немесе тест түрінде – академиялық 

ағынға жеке жоспарланады. 

8.7 Қорытынды аттестаттау МАК отырысының ұзақтығы жоспарлануда 

: 

- МЕ ауызша түрде-күніне бір академиялық топқа 12-15 адамнан артық 

емес; 

- Кешенді тестілеу нысанында-әдетте бір академиялық ағынға; шағын 

академиялық ағындар болған жағдайда МАК төрағасы мен мүшелерінің 6 
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сағаттық жұмыс күні шегінде бірнеше лекте қатар немесе дәйекті түрде 

емтихан өткізуге жол беріледі. 

- дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау-күніне бір академиялық топқа 

10 адамнан артық емес; 

- магистрлік диссертацияны қорғау-күніне бір академиялық топқа 8 

адамнан артық емес. 

9 ПОҚ педагогикалық жүктемесін жоспарлау 

 

9.1. Дәріс профессорлар, доценттер, аға оқытушылар үшін 

жоспарланып отыр. 

9.2. Жоғары оқу орны дәріс оқуға өндірістің тәжірибелі мамандарын, 

тиісті қызмет саласындағы стейкхолдерлерді тарта алады. 

9.3. Семинарлар, практикалық сабақтар және зертханалық жұмыстарды 

оқытушылар жүргізе алады. 

9.4. Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде оқу жұмыстарын 

жоспарлау академиялық кезең ішінде бір кредит білім алушының аптасына 

бір академиялық сағатына тең екені қабылданған анықтамаға сүйене отырып 

жүзеге асырылады. 

9.5. ҚБТ қолданумен кредиттік оқыту технологиясы кезінде ПОҚ оқу 

жүктемесін жоспарлау және есептеу білім беру бағдарламаларының жұмыс 

оқу жоспарлары негізінде жүргізіледі. 

9.6. Білім алушының оқытушымен байланыс жұмысы менСӨЖ 

арасындағы оқу қызметінің барлық түрлері бойынша уақыттың арақатынасы 

1:2 құрайды. Бұл ретте аудиториялық жұмыс көлемі әрбір пән көлемінің 

кемінде 30% құрайды. 

9.7. Практика ұзақтығы апталарда анықталады. Осы мақсатта 

кредиттердегі практика көлемі академиялық сағаттарда практиканың тиісті 

түрінің еңбек сыйымдылығына көбейтіледі және бір апта ішінде 

практикадағы студенттің жұмыс ұзақтығына, яғни 30 сағат (5 күндік жұмыс 

аптасында күніне 6 сағат) немесе 36 сағат (6 күндік жұмыс аптасында күніне 

6 сағат) бөлінеді. 

9.8 Кәсіби практикаға басшылық жасағаны үшін оқытушыға бір білім 

алушыға аптасына 1 академиялық сағат есебінен педагогикалық жүктеме 

жоспарланады. 

9.9. Кредиттік технология бойынша: курстық жұмыстар (жобалар) пән 

бағдарламасын игеруге бөлінген сағаттар немесе кредиттер шегінде 

орындалады. Бұл ретте курстық жұмыстарды (жобаларды) жазу бойынша 
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кеңестер СОӨЖ сағаты есебінен көрсетіледі, ал оларды қорғау үшін 

оқытушыға бір білім алушыға 0,25 академиялық сағат жоспарланады. 

9.10. Оқу жылы ішінде (еңбек демалысының 8 аптасын шегергенде 44 

апта) жалпы педагогикалық жүктеме 1800 сағат (60 кредит) орындалады, 

оның ішінде оқу жұмысы: 

- шамамен 25% аудиториялық оқу сабақтарын өткізуге бөлінеді: (дәріс, 

семинар, практикалық, зертханалық, студиялық, СӨЖ жеке кесте бойынша 

өткізілетін); 

- шамамен 20% аудиториядан тыс оқу сабақтарын өткізуге бөлінеді: 

(практиканың барлық түрлерін басқару, кеңес беру, аралық бақылау, 

жазбаша жұмыстарды тексеру, ҚА өткізу). 

- шамамен 55% (1000 сағат, 33 кредит) оқу-әдістемелік жұмыс, 

ғылыми-зерттеу және әлеуметтік-тәрбие қызметі бойынша оқудан тыс 

қызмет түрлерін орындауға бөлінеді, олардың нәтижелері педагогикалық 

жүктемені жоспарлау және есепке алу негізінде ПОҚ, кафедра (орталық) 

және факультет қызметінің жеке және жалпы нәтижелері - рейтинг ретінде 

тіркеледі. Педагогикалық жүктемені есепке алу және жоспарлау - рейтинг 

ЖОО-ның стратегиялық және бағдарламалық мақсаттарына қол жеткізуге 

көмектесетін оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбие 

қызметі бойынша оқудан тыс қызмет түрлері бойынша уақыт нормаларына 

кіретін индикаторлар-көрсеткіштер жүйесін пайдалануды көздейді. 

Кафедраның ПОҚ штатын анықтау және оқытушылар арасында оқу 

жүктемесін бөлу 7-кестеде берілген оқу жүктемесін есептеу негізінде жүзеге 

асырылады. 

 

7-кесте 

Жүктеменің көлемін бөлу 
Лауазымы Жұмыс 

уақытының 

жалпы 

көлемі 

Оның ішінде жұмыс түрлері 

Оқу 

жұмысы 

(кем емес) 

Оқудан тыс жұмыс (кем емес) 

Оқу 

әдістмелік 

жұмысы 

Ғылыми 

зерттеу 

жұмысы 

Әлеуметтік-

тәрбие 

жұмысы 

Кафедра 

профессоры: 

 

 

 

1800 сағат 

 

 

 

600 сағат, 

оныңішінде 

дәріс 250 

сағат 

 

 

 

 

410 

 

 

 

 

685 

 

 

 

 

105 

 

 

профессор ғылыми 

атағымен (ҚР БҒМ 

БҒСБК) және 

ғылым докторы 

ғылыми 
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дәрежесімен 

 

- профессор 

ғылыми атағымен 

(ҚР БҒМ БҒСБК) 

және ғылым 

кандидаты ғылыми 

дәрежесімен және 

(немесе) 

философия 

докторы (PhD), 

бейіні бойынша 

доктор 

дәрежесімен 

 

1800 сағат 

 

650 сағат, 

оныңішінде 

дәріс300 

сағат 

 

 

390 

 

 

640 

 

 

120 
 

 

- ғылыми атағымен 

қауымдастырылған 

профессор 

(доцент) (ҚР БҒМ 

БҒСБК) 

және/немесе "еңбек 

сіңірген 

жаттықтырушы" 

спорттық 

атағымен» 

 

1800 сағат 

 

700 сағат, 

оныңішінде 

дәріс350 

сағат 

 

 

 

370 

 

 

600 

 

 

130 

 

 

- ҚР БҒМ БҒСБК 

ғылыми атағы жоқ 

 

1800 сағат 

 

750 сағат, 

оныңішінде 

дәріс380 

 

355 

 

555 

 

140 

Кафедра доценті: 

 

- ғылыми атағымен 

қауымдастырылған 

профессор 

(доцент) (ҚР БҒМ 

БҒСБК) 

және/немесе "еңбек 

сіңірген 

жаттықтырушы" 

спорттық 

атағымен» 

 

 

1800 сағат 

 

 

800 сағат, 

оныңішінде 

дәріс400 

 

 

350 

 

 

500 

 

 

150 
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- ҚР БҒМ БҒСБК 

ғылыми атағы жоқ 

1800 сағат 800, 

оныңішінде 

дәріс430 

365 470 165 

Аға оқытушы: 

- ғылым кандидаты 

ғылыми 

дәрежесімен және 

(немесе) 

философия 

докторы (PhD), 

бейіні бойынша 

доктор 

дәрежесімен 

 

 

1800 сағат 

 

 

830 сағат, 

оныңішінде 

дәріс450  

 

 

365 

 

 

380 

 

 
 225 

- ғылым кандидаты 

ғылыми дәрежесіз 

және (немесе) 

философия 

докторы (PhD), 

бейіні бойынша 

доктор 

дәрежесімен 

1800 сағат 850 сағат, 

оныңішінде 

дәріс 475  

335 350 265 

Оқытушы 1800 сағат 850 сағат, 

оныңішінде 

дәріс500  

325 210 415 

Факультет деканының функционалдық міндеттеріне штаттық қоса 

атқару негізінде тиісті лауазымдағы оқу жүктемесінің 50% көлемінде оқу 

жүктемесінің орындалуы (орталық кафедрасының ПОҚ) ауыстырылады. 

Кафедра меңгерушісіне және факультет деканының тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасарына оқу жүктемесі штаттық қоса атқару негізінде тиісті 

лауазымның (орталық кафедрасының ПОҚ) оқу жүктемесінен 25% - ға 

төмендейді 

Факультет деканының орынбасарлары болып табылады штаттық 

оқытушылары орындайды, толық оқу жүктемесі тиісті лауазымға 

(кафедраның ПОҚ, орталықтың) және мамандық бойынша жүзеге асырады 

лауазымы-0,5 ставка көлемінде жағдайларда штаттыққа қоса. 

9.12Университеттің ПОҚ және қызметкерлері орындайтын оқу 

жұмыстарының көлемі бойынша шектеу қойылады: 

- ӘБҚ-0,5 ставкадан артық емес; 

- кафедра меңгерушісіне-1,5 ставкадан артық емес; 

- ПОҚ-1,5 ставкадан артық емес; 
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- өндірістік оқыту шеберлеріне, меңгерушілеріне кабинеттермен, 

инженерлермен, факультет мамандарына, ӘБҚ мамандары мен әдіскерлеріне, 

инспекторларға, әдетте, оқу жүктемесін орындауға рұқсат етілмейді; 

- әдіскерлерге, зертханашыларға, референттерге оқу жүктемесін 

орындауға рұқсат етілмейді. 

Жоспарланған сағаттардан 10% көлемінде ауытқуларға жол беріледі. 

Қоса атқару жағдайында жұмыс істейтін штаттан тыс оқытушылар мен 

штаттық ғылыми қызметкерлер мен ӘБҚ қызметкерлері үшін жылдық оқу 

жүктемесі 700-800 сағат (49-51 кредит) есебінен жоғарыда көрсетілген 

арақатынассыз аудиторлық, сондай – ақ аудиториядан тыс оқу жұмысынан 

жасалуы мүмкін. (Өзгертілген. 28.06.2013 жылғы №12 ҒК ХАТТАМАСЫ) 

9.13 Жекелеген жағдайларда, өндірістік қажеттіліктерді, 

кафедралардың (орталықтың) ерекшелігін, оқытушының қандай да бір 

жұмыс түрін орындауға қатысуын ескере отырып, оқу жүктемесін жоспарлау 

бойынша жеңілдіктер жекелеген оқытушыларға қатысты жойылуы немесе 

өзгертілуі мүмкін, сондай-ақ университет әкімшілігінің келісімі бойынша оқу 

жүктемесінің көлемін белгіленген шектеулерден асыруға рұқсат етіледі. 

9.14 Басқа ұйымдарда, мекемелерде, кәсіпорындарда, соның ішінде 

МАК төрағасы ретінде төленетін қызмет түрлерін қоса атқаруға тек 

университет әкімшілігінің келісімі бойынша ғана рұқсат етіледі 

9.17. Іссапар, науқастану, біліктілігін арттыруға жіберу және т.б. 

кезеңінде оқытушы оқу сабақтарын кафедраның басқа оқытушылары 

ауыстырған немесе белгіленген тәртіппен сағаттық төлеммен оқытушыларды 

тартқан жағдайда оқу жүктемесінің барлық түрлерінен босатылады. 

Оқытушы жұмысқа қайта оралған кезде оқу жылының қалған кезеңіне оның 

оқу жүктемесі кафедра отырысында қайта бекітіледі. 

9.18. Оқытушылардың студенттермен оқу жұмысы жазғы семестр 

шеңберінде академиялық берешекті немесе академиялық айырманы жою 

кезінде сағаттық ақы төлеу шартымен (бекітілген кесте болған жағдайда) 

жазғы семестр туралы ережеге сәйкес төленеді. 

9.19 CEFR (Common European Framework of Reference – Шетел тілін 

меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілігі) немесе дипломның қосымшасына 

сәйкес пәндерді ағылшын тілінде оқытуға мүмкіндік беретін тілдік 

құзыреттілігі бар және оқу пәндерін ағылшын тілінде оқытуды жүзеге 

асыратын қызметкерлерге еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және 

материалдық көмек көрсету жүйесі туралы ережеге сәйкес қосымша ақы 

төленеді. 
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9.20 Университет дәріс өткізуге шетелдік ғалымдарды, өндірістің 

тәжірибелі мамандарын, тиісті қызмет саласының практикалық 

қызметкерлерін тарта алады. 

9.21 МАК төрағаларының жұмысына ақы төлеу сағат бойынша ақы 

төлеу шартымен (бұйрық және төлем ведомостары болған жағдайда), келесі 

есептерге сүйене отырып жүзеге асырылады: дипломдық жобаны (жұмысты) 

қорғау кезінде және ауызша емтихан кезінде студентке 0,5 сағат, кешенді 

тестілеу кезінде топқа 2 сағат. (Қосылды. 27.06.2017 ж №12 ҒК 

ХАТТАМАСЫ) 

9.22. Мамандық бойынша МАК құрамы (бакалавриат және 

магистратура) – бір комиссияда 6 адамнан аспайды, оның ішінде МАК 

төрағасы және хатшысы. 

МАК құрамына оның мүшелері құқығында факультет деканы немесе 

шығарушы кафедра меңгерушісі кіреді. МАК-тың қалған мүшелері 

шығарылатын мамандардың бейініне сәйкес келетін профессорлар, 

доценттер, жоғары білікті мамандар қатарынан құрылады. МАК хатшысы 

бітіртуші кафедраның оқу-көмекші қызметкерлері өкілдерінің арасынан 

бекітіледі. Оқу жүктемесінің кафедралық есебінде жоспарлау МАК-тың 4 

мүшесіне жүргізіледі. МАК төрағасының еңбегіне ақы төлеу сағаттық қордан 

жүргізіледі, МАК хатшысы өз жұмысын негізгі жұмыс уақыты кезеңінде 

орындайды. 

МАК төрағасының құжаттармен жұмыс істеу және есепті дайындауы 

МАК жұмысына бөлінген сағатқа кіреді. 

9.23 "Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша МЕК құрамы-бір 

комиссияда 6 адамнан артық емес. Оның ішінде Қазақстан тарихы 

кафедрасының жоғары білікті оқытушылары қатарынан МЕК төрағасы мен 

мүшелері, МЕК хатшысы кафедраның ОТҮ құрамынан тағайындалады. 

9.24 Толық ставкамен (0,5) жұмыс істейтін бір штаттағы оқытушыға 

(штатты қоса атқарушыларға) 5 дипломдық жұмыстарға (жобаларға) ғылыми 

басшылық жасау жоспарлануда. Жекелеген жағдайларда, бітіруші курстың 

контингенті көп болған жағдайда, бір профессор, доцент, аға оқытушы үшін 

8 дипломдық жұмысты (жобаларды) жоспарлауға рұқсат етіледі. 

Бір оқытушыға 5-тен артық емес дипломдық жұмыстарға (жобаларға) 

ғылыми басшылық жасау жоспарлануда. Жекелеген жағдайларда, бітіруші 

курстың контингенті көп болған жағдайда, бір профессор, доцент, аға 

оқытушы үшін 8 дипломдық жұмысты (жобаларды) жоспарлауға рұқсат 

етіледі. 
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9.25 Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) рецензиялауды сыртқы 

ұйымдардың сыртқы мамандары жүзеге асырады. 

9.26  Бір оқытушыға әр түрлі оқу жылында 7 магистрант басшылық 

бекітіледі. 

9.27 Магистранттың ғылыми жетекшісіне оқу жүктемелерін зерттеу 

практикасымен, ДҒЗЖ, ЭИРМ, пікір жазу, докторлық диссертацияны басқару 

үшін орындау жоспарлануда. 

9.28 Педагогикалық практикаға (бакалавриат, магистратура, 

докторантура) жетекшілік ету үшін оқу жүктемесінің сағаттары пән 

оқытушысына, педагогика оқытушысына, психология оқытушысына 

жоспарланады. 

9.29 Оқытушының оқу жүктемесі семестр бойынша біркелкі бөлінуі 

тиіс. Оқытушының оқу жүктемесінің құрылымы жалпы кафедраның оқу 

жұмысының негізгі түрлері (теориялық оқыту, практика, ҒЗЖ(ЭИР), АА) 

бойынша оқу жүктемесінің құрылымына сәйкес келуі тиіс. 

9.30. Оқу жұмысының барлық түрлерін жоспарлау келесі уақыт 

нормалары бойынша жүргізіледі (8-кесте): 

8-кесте 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті 

профессор-оқытушылар құрамы үшін 

оқу қызметінің түрлері бойынша 

уақыт нормалары 

№ 

п/п 

Оқу жұмыстарының 

түрлері 

Жүктемелерді 

есептеу үшін уақыт 

нормалары 

академиялық сағат 

 

Кредит бойынша 

уақыт нормалары 

Ескерту 

1 2 3  4 

Аудиториялық оқу жұмысы 

l Дәріс оқу 1 ак. с: - 50мин. Лектерді, топтарды, 

кіші топтарды 

есепке ала отырып, 

оқу сабақтарының 

түрлері бойынша 

академиялық 

сағаттар сомасы 15-

ке бөлінеді. 

Дәріс 100/120 

адамнан тұратын 

лекте өткізіледі. 

2 Практикалық сабақтар 

өткізу 

1 ак. с: - 50 мин. Тіл, АКТ, спорт 

пәндері бойынша 

практикалық 

сабақтар 10-15 

адамнан тұратын 

кіші топтар бойынша 

өткізіледі. 
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3 Семинарлық, 

лабораториялықжәне 

студия сабақтарын 

өткізу 

1 ак. с: - 50 мин. Семинарлық 

сабақтар оқу 

топтары бойынша 

15-28 адам (ББ 

бойынша топтардың 

толымдылығы 

бойынша ерекшелік 

болған жағдайда) 

жүргізіледі.) 

4 Шет тілінде дәріс оқу, 

семинарлар, 

зертханалық 

жұмыстар өткізу 

2 ак.сағат 2 кредит Лектердегі, 

топтардағы, кіші 

топтардағы 

студенттер саны 

сақталады 

5 Дипломдық жобаға 

(жұмысқа) жетекшілік 

 

24 ак. сағат 1 жұмыс 

(бірлескен басшылық 

сағат саны анықталады 

оқытушыеңбек 

шығындарыныңкөлемі

нде). 

1,6 кредит * студент 

санына 

Оқытушыға 5 

жұмыстан артық 

емес. 

Тәжірибелі 

профессорлар, 

доценттер үшін 8 

жұмысқа дейін 

6 Шолу дәріс оқу 12 0,8 12 ак. сағат 1 

кредитке 

 академиялықлекке 

     

Аудиториядан тыс жұмыс 

7 Желілік off-line 

талқылау арқылы 

өткізілетін 

электрондық 

(виртуалды) 

семинарлар, 

практикалық 

сабақтар, 

консультациялар 

(жұмысоқу 

жоспарына сәйкес)) 

1 сағ* студент санына 0,06 кредит* студент 

санына 

 

8 Кеңестер: 

- ағымдағы емтихан 

алдында,оның ішінде 

барлық түрлері-

ауызша, тестілеу; 

 

2 ак. сағатемтиханға 

(100 мин). 

 

 

 

0,15 кредит 

 

 

 

 

Акад бойынша 

жүргізіледі. пәніне 

қарамастан топтарға 

бөлінеді. 
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- мемлекеттік 

емтихандар алдында; 

- ОЖСБ-ға дайындық 

аясында күндізгі, оқу 

бөлімінің IV курс 

студенттерімен; 

- ОЖСБ-ға дайындық 

аясында сырттай оқу 

бөлімінің 

студенттерімен 

2 ак. сағатемтиханға 

(100 мин). 

 

15ак. сағат ОЖСБ-ға 

берілген пәнге 

 

5ак. сағат ОЖСБ-ға 

берілген пәнге 

 

0,15 кредит 

 

 

1 кредит 

 

 

 

0.3 кредит 

 

Акад бойынша 

жүргізіледі. пәніне 

қарамастан топтарға 

бөлінеді. 

 

Лектерде (топтарда) 

жүргізіледі 

 

 

 

9 Курстық жұмысқа 

жетекшілік, тексеру 

және қорғау. 

пәнбойыншаОСӨЖ-

гебөлінгенсағатесебінен

күндізгібөлімде (3 

ак.көлемінде)бірақосып

әнбойыншаОСӨЖсағат

тарыныңжалпыкөлемін

енартықемес), 

қорғауүшін 0,25 ак. 

сағат 1 жұмыс. 

- 

сырттайоқутүрібойынш

акурстықжұмыстардыте

ксеругежәне 1 аксағат 

рецензияға. 1 жұмысқа 

сағат. 

0,2* студент санына 

 

 

 

0,02* студент 

санына 

 

1 оқытушыға 15 

жұмыстан артық 

емес 

10 Студенттердің білімін 

бақылау және есепке 

алу түрлері: 

-емтихан (ауызша 

нысан); 

- тестілеу түріндегі 

емтихандар; 

0,4 ак. сағат 1 

студентке.  

 

2 ак.сағатемтихан 

құжаттарын дайындау 

тобына 

 

 

 

0,03* студент 

санына 

0,15 кредит 

 

 

11 Бакалавриатта 

"Қазақстанның қазіргі 

тарихы" пәні 

бойынша МЕ 

қабылдау (сағ. нысан) 

0,5 * студент санына 

 

0,18* студент 

санына 

 

МАК құрамы-5 адам 

Төраға + 4 мүше. 

4 мүшелеріне ақы 

төлеу есебінен пед. 

кафедра 

жүктемелері, техн. 

ІСБ құрамынан МАК 

хатшысы-ақысыз. 

Кіші топта-12-15 

оқушыдан артық 

емес. 
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12 

 

Ағымдық бақылау 

өткізу 

0,25 ак. сағат  1 

студентке1ағымдық 

бақылауға 

0,02* студент 

санына 

 

 

13 

 

Жазбаша, бақылау 

жұмыстарын тексеру 

(тек сырттай оқу түрі) 

0,2 ак. сағат  1 

студентке 

0,02* студент 

санына 

 

 

14 Мемлекеттікемтиханд

ыдәстүрлітүрдеқабыл

дау (ауызша)нысаны) 

 

мемлекеттік емтихан 

(кешенді тестілеу) 

 

 

0,5 ак. сағат  1 

студенткеМАК 

төрағасынажәнемүшесі

не 

 

2 ак.сағат топқа (лекке) 

 

 

0,03* студент 

санына 

 

0,1 кредит 

 

 

МАК құрамы 5 

адамнан артық емес; 

емтихан өткізудің 

дәстүрлі түрі 

бойынша күніне 6 

сағаттан артық емес 

 

 

15 Дипломдық жұмысты 

қорғауға қатысу 

3 ак. сағатМАК 

мүшесіне және МАК 

төрағасына 

(1 қорғау: 3ак.сағат)  

0,04 кредит * 

студент санына 

 

МАК мүшелері 5 

адамнан артық емес, 

топшасында 10 

адамнан артық емес 

Төлем МАК 

төрағасына сағатпен 

16 Қабылдау 

емтихандарын 

қабылдау 

- шығармашылық 

емтихан 

6 ак. сағат топқа  14 

адам. 

0,4 кредит "Музыкалық білім", 

"Бейнелеу өнері 

және сызу", "Дене 

шынықтыру және 

спорт" 

мамандықтары 

бойынша» 

17 Студенттердің өзіндік 

жұмысын басқару 

(СӨЖ): үй 

тапсырмаларын, 

курстық жұмыстарды, 

семестрлік және 

бақылау жұмыстарын, 

есептерді, басқа да 

тапсырмалар түрлерін 

орындау бойынша 

кеңес беру, ағымдағы 

білімді бақылау және 

т. б. 

Жұмыс оқу 

жоспарында 

жоспарланған өзіндік 

жұмыстың жалпы 

көлемінің 25% 

 

 1 кредит  1 кредитке – 15 

сағат СОӨЖ,  

2 кредиткесағат 

СОӨЖ,,  3 кредитке 

-15 сағат СОӨЖ, 4 

кредитке 15 сағат 

СОӨЖ,  (топқа 

жоспарланады) 

Кәсіби практикаға жетекшілік ету 

18 Практиканы 

ұйымдастыру және 

жетекшілік 

6 ак. 

сағаткүнінетоптамаға 

15 адам 

 15 ак.сағат 1 

кредитке (0,5 аптаға)  

академиялық топқа 
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жасау: 

- оқу, оқу- 

таныстыру; 

оқу 

- педагогикалық 

практика 

Кредиттер саны*1,5* 

студенттер санына 

Кредиттер саны*0,1* 

студенттер санына 

1,5 ак.сағат 1 

кредитке (1 апта)  1 

білім алушыға 

Практиканың 

факультеттік жетекші 

Кредит саны *0,1* 

студенттер санына 

Кредиттер 

саны*0,007* 

студенттер санына 

0,1 ак.сағат 1 

кредитке (1 апта)  1 

білім алушыға 

Пән бойынша әдіскер Кредит саны *1,2* 

студенттер санына 

Кредиттер 

саны*0,08* 

студенттер санына 

1,2 ак.сағат(60 

минут) 1 кредитке (1 

апта)  1 білім 

алушыға 

Педагогика пәні 

бойынша әдіскер 

Кредиттер саны*0,1* 

студенттер санына 

Кредиттер 

саны*0,007* 

студенттер санына 

0,1ак.сағат 1 

кредитке (1 апта)  1 

білім алушыға 

Психология пәні 

бойынша әдіскер 

Кредиттер саны *0,1* 

студенттер санына 

Кредиттер 

саны*0,007* 

студенттер санына 

0,1ак.сағат 1 

кредитке (1 апта)  1 

білім алушыға 

 Өндірістік Кредиттер саны*2,5* 

студенттер санына 

Кредиттер 

саны*0,16* 

студенттер санына 

1 кр. х 15ак.сағ. х 5 

бақ. = 75 сағ.: 6 сағ. 

= 12,5 күндер, яғни 

(2,5 аптаның) 

Сырттай оқыту түрі 

бойынша практикаға 

басшылық жасау, 

құжаттаманы тексеру 

үшін 

1 ак.сағат  студентке 0,07* студенттер 

санына 

 

Пән мұғалімі, 

жаттықтырушы, 

психолог, дефектолог, 

логопед, туризм 

бойынша менеджер 

және т. б. 

1 ак.сағат  студентке 

аптасына 

 Аталған есептер 

мектеп өкілдеріне 

төлем жасау үшін 

ұсынылған 

 тәрбиеші, бастауыш 

сынып мұғалімі, 

арнайы мекемелердің 

бастауыш сынып 

мұғалімі 

4 ак.сағат  студентке 

аптасына 

 

 методист - 

классный 

руководитель 

0,25 акад.сағат  

студенткеаптада 

 

 мектеп 0,5 акад.сағат   
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басшылығы: 

директор, оқу ісі 

меңгерушісі 

студенткепрактиканың 

барлық мерзіміне 

Магистранттың ғылыми- (экспериментальды) зерттеу жұмысы 

 МҒЗЖ (МЭЗЖ),  

диссертацияның 

орындалуына 

басшылықты қоса 

алғанда 

Кредиттер саны *7,5* 

білім алушылар саны 

 

Кредиттер саны*0,5* 

білім алушылар 

саны 

7.5 ак. сағат 1 

кредитке (3,4 ак. 

сағат =170 мин.  

аптасына)  

1 білім алушыға 

 Магистрлік 

диссертацияға 

басшылық жасау, 

магистрлік 

диссертацияны 

қорғауды қабылдау 

бойынша МАК 

жұмысы, оның ішінде: 

15* білім алушылар 

саны 

1*білім алушылар 

саны 

Барлық ак. сағат әр 

магистрантқа, соның 

ішінде: 

 - магистрлік 

диссертацияны 

басқару 

- - МҒЗЖ (МЭЗЖ) 

сағаттары арқасында 

 - басшының пікір 

жазуы 

6* білім алушылар 

саны 

0,4*білім алушылар 

саны 

6 ак. сағат бір  

магистрлік 

диссертацияға 

 - магистрлік 

диссертацияның 

рецензиясы 

(оппоненттің 

рецензиясы) 

3* білім алушылар 

саны 

0,2*білім алушылар 

саны 

3 ак. сағат бір  

магистрлік 

диссертацияға(сағат 

бойынша) 
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 - МАК жұмысына 

қатысу  

5,25*білім алушылар 

саны 

0,35* білім 

алушылар саны 

• МАК құрамы–

төрағасы + 5 мүшесі, 

топтамада –8 

магистранттан артық 

емес. 

• МАК- 4мүшесіне–

төлем кафедраның 

пед. жүктемесі 

арқылы, МАК техн.  

хатшысына 

құрамынан  – 

төлемсіз 

 - магистрлік 

диссертацияларды 

қорғау – МАК 

төрағасына 

0,75* білім алушылар 

саны 

0,05* білім 

алушылар саны 

МАК төрағасына 

сағат саны бойынша 

төлеу 

 Магистратураға және 

докторантураға 

мамандық бойынша 

түсу емтихандарын 

қабылдау 

0,02*білім алушылар 

саны 

0,02*білім алушылар 

саны 

0,5 ак. сағат әрбір 

емтихан алушыға бір 

сағат (сағаттық 

төлем) беріледі. Бір 

емтихан алушыға екі 

комиссиядан артық 

емес 

 

10 Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының штаттық 

кестесін қалыптастыру 

 

10.1 Университет ПОҚ жалпы саны ҚР "Білім туралы" Заңы және ішкі 

нормативтік құжаттар негізінде анықталады. 

10.2 Оқу жұмысының түрлері мен пәндерді бекіту негізінде кафедра 

меңгерушілері кафедра ПОҚ-ның жиынтық оқу жүктемесін есептеуді жүзеге 

асырады, ал университет ПОҚ-ның жалпы жиынтық оқу жүктемесінің есебін 

ОӘБ бастығы жүргізеді. 

10.3Университеттің ПОҚ-ның жиынтық оқу жүктемесінің және 

университеттің ПОҚ-ның жалпы санының негізінде университеттің ПОҚ-

ның орташа жүктемесі анықталады. 

10.4 ПОҚ-тың орташа оқу жүктемесі сағаттарда (кредиттерде) 

университеттің ғылыми кеңесінің жеке шешімімен бекітіледі және кафедра 

ПОҚ-ның штатын анықтау үшін қолданылады, ол кафедра ПОҚ-ның 
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жиынтық оқу жүктемесін университеттің ПОҚ-ның орташа оқу жүктемесіне 

бөлу арқылы жүзеге асырылады. 

Оқу жұмысының әр түрлері үшін 1 кредиттің толықтырылуы әр түрлі 

болып табылатындықтан  (теориялық оқыту үшін шамамен 30 байланыс 

сағаты және оқу жұмысының басқа түрлері үшін 15 байланыс сағаты), 

кафедралардың ПОҚ штаттық бірліктерінің санын байланысу сағаттарында 

кафедралардың оқу жүктемесінің көлемін ескере отырып, ОӘБ бастығы 

түзетуі мүмкін. 

10.5 Кафедра ПОҚ штатын бекіткеннен кейін кафедра ПОҚ-ның оқу 

жүктемесін оның оқытушылары арасында бөлу және әрбір оқытушының 

педагогикалық жүктемесінің көлемін сағат (кредит) пен ставкамен анықтау 

жүзеге асырылады. 

Бұл ретте педагогикалық жүктемені есептеу негізіне ПОҚ-ның оқу 

жүктемесінің көлемі алынады, ол оқытушының педагогикалық жүктемесінің 

жалпы көлеміне дейін оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-

әдістемелік және басқа да жұмыс түрлерімен толықтырылады. 

10.6 Әрбір оқытушыға жоспарланған оқу жұмысының көлемі оның 

біліктілігі мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу, оқу-әдістемелік, 

ғылыми, ұйымдастыру-әдістемелік, тәрбие және басқа да жұмыс түрлерін 

неғұрлым тиімді орындауға қатысу қажеттілігіне байланысты белгіленеді. 

Осыған орай әрбір нақты оқытушының оқу жылына бір ставкаға 

түсетін оқу жүктемесі университеттің ПОҚ-ның бекітілген орташа оқу 

жүктемесінен аз немесе үлкен жағына ерекшеленуі мүмкін. Әдетте, 

ассистенттер мен оқытушыларға бір ставкаға университеттің ПОҚ бекітілген 

орташа оқу жүктемесінен жоғары оқу жүктемесі жоспарланады, ал аға 

оқытушыларға, доценттер мен профессорларға – университеттің ПОҚ 

бекітілген орташа оқу жүктемесінен төмен. 

10.7 Әрбір оқытушының жұмысын анықтайтын негізгі құжат оның 

ОЖБ болып табылады,оған ағымдағы оқу жылына жоспарланған оқу, оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және басқа да 

жұмыс түрлері енгізіледі. Оқу жұмысының көлемі теориялық оқыту бойынша 

жеке және оқу жұмысының басқа түрлері (практика, ҒЗЖ(ЭЗЖ), ҚА) 

бойынша бөлек анықталады. №9 кесте 

10.8 Оқытушы мен кафедра меңгерушісінің ОЖБ кафедра отырысында 

қаралады және факультет деканы, ал факультет деканы мен деканның оқу ісі 

жөніндегі орынбасары академиялық жұмыс және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі проректормен бекітіледі. Оқу жылы ішінде кафедра шешімі 
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негізінде ОЖБ-ға өзгерістер енгізілуі мүмкін. Оқу жүктемесінің нақты 

орындалуы әрбір академиялық кезеңнің соңында ОЖБ-да белгіленеді. 

10.9 Оқу жылы аяқталғаннан кейін ОЖБ-ны орындау "оқытушының 

ОЖБ-ны орындау қорытындысы" бөлімінде белгіленеді және кафедра 

отырысында қаралады. 

 

9-кесте 

Әлеуметтік-тәрбие қызметі, 

оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеудің 

оқудан тыс қызмет түрлері бойынша 

уақыт нормалары 

 
1 Оқу-әдістемелік жұмыс 

1.1. Оқулықтар, оқу құралдарын 

шығару 

- ҚР БЖҒМ-нің грифімен 

- ҚР БҒМ грифімен (ағылш. тіл.) 

- РОӘО грифімен 

- РОӘО грифімен (ағылш. тіл) 

1дана.  

600 

700 

 

400 

500 

Оқу басылымдарының 

бедерлері 

1.2. Университеттің ҚБ және (немесе) 

ҒӘК (ISBN) бекіткен оқу және оқу-

әдістемелік құралдарды шығару, 

оларды университеттің электрондық 

кітапханасына міндетті түрде 

орналастыра отырып: 

1 б.б.  

 

 

 

 

Оқу басылымдарының 

бедерлері 

- шетел тілінде 

- қазақ тілінде 

- орыс тілінде 

50 сағат 

4     40 сағат 

30 сағат 

1.3. Авторлық құқығын уәкілетті орган 

растаған университеттің ҒӘК және 

(немесе) ҒӘК бекіткен электрондық 

оқулықты немесе электрондық оқу 

құралын әзірлеу: 

- ағылшын тілінде 

1 дана 200 

 

 

 

 

300 

Оқу басылымдарының 

бедерлері 

1.16. Әдістемелік нұсқаулар немесе 

ұсынымдар әзірлеу 

1 б.б. 10 ҒӘК көшірмесі, көлемі 

1 б.б. кем емес 

1.4. Пән бойынша қашықтықтан курсты 

әзірлеу (видео-дәріс курсының міндетті 

болуын қосқанда)) 

1 дана 50 ҚҚОФ ақпараты 

бойынша 

1.5. Ағылшын тілінде тілдік емес 

пәндерді оқыту 

1 пән 200 ОӘБ мәліметтері 

бойынша, АРСВ 
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бойынша проректордың 

сабақ жүргізуге жіберу 

туралы өкімі 

1.6. Интеграцияланған мектеп 

курстарын оқытудың теориясы мен 

технологиясы бойынша 

интеграцияланған курстар мен 

практикумдарды әзірлеу 

1 дана 50 ОӘБ ақпараты бойынша 

1.6. Оқу процесіне сандық білім беру 

ресурстарын (оның ішінде виртуалды 

зертханалық жұмыстар мен 

модельдеуші бағдарламаларды әзірлеу 

және енгізу) 

1 дана 50 ОӘБ ақпараты бойынша 

1.7. 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 час за 1 час 

обучения 

КБ ұсынысы бойынша 

сертификат көшірмесі 

1.8. Білім беру және ғылыми 

ұйымдарда, кәсіпорындарда бейіні 

бойынша біліктілікті арттыру және 

тағылымдама: 

1 курс  

1 час за 1 час 

 

 

Бағдарламаның көлемі 

72 сағаттан кем емес 

немесе бірнеше 

бағдарлама жиынтығы 

72 сағаттан кем емес. 

- шетелдік 

 

 

 2 часа за 1 

час 

стажировки 

 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, шетелдік 

ұйым бекіткен есеп 

(сертификат) 

Білім беру және ғылыми ұйымдарда, 

кәсіпорындарда мамандық бойынша 

семинарлар жұмысына қатысу арқылы 

біліктілікті арттыру: 

1 семинар   

- международных (на территории РК)  20 КБ ұсынысы бойынша 

сертификат көшірмесі - республиканских;  15 

- региональных (областных);  10 

1.9. Үш тілді білім беру бағдарламасы 

бойынша қазақ және (немесе) ағылшын 

тілі курстарында оқыту: 

1 курс  

 

КБ ұсынысы бойынша 

сертификат көшірмесі 

- озық деңгей; 

- орташа деңгей; 

- бастауыш деңгей 

50 

75 

100 
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1.10. 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; 

- грант алу конкурсына қатысу (немесе 

атақ)) 

1 грант 300 

 

 

 

 

 

100 

Куәлік немесе 

сертификат 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 

Диплом көшірмесі 

1.11. Бірінші жылы ПОӘК әзірлеу: 

- ағылшын тілінде оқытылатын тілдік 

емес пәндер бойынша; 

1 дана 50 

 

Факультет Кеңесі 

отырысының 

бекітілгені жайлы 

көшірме  - қазақ, орыс тілдерінде (бұрын 

модульдік оқу жоспарында болмаған 

жаңа пәндер бойынша) 

20 

1.12. Пән немесе білім беру 

бағдарламасы бойынша оқу процесінде 

қолдану үшін жаңа оқу-әдістемелік 

материалдар жасау: 

 

 

 

 

 

 

ҒӘК отырысынан 

көшірме  

- 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 стенді (муляждар) 

- оқу стенді 

30 

20 
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1.13.Қашықтықтан оқыту жұмыс 

жүйесі Moodle: 

- бірінші рет Пән бойынша оқу-

әдістемелік материалдар мен 

тапсырмаларды орналастыру; 

1 пән 45 

 

 

 Рейтинг балдары 

көрсетілген ҚҚОФ 

анықтамасы  

- әр түрлі сұрақтармен 

автоматтандырылған тест әзірлеу (100 

сұрақтан кем емес); 

35 

 

 

- проведение вебинара 25 

1.14. ҚҚОФ арқылы іске асырылатын 

біліктілікті арттыру курстарына 

қатысу: 

 

 

 

 

 

 

ҚҚОФ мәліметтері 

бойынша бағдарлама, 

сабақ жоспары, 

сертификат көшірмесі. 

Бағдарлама көлемі 

кемінде 72 сағат немесе 

бірнеше бағдарлама 

көлемі 72 сағат. 

- бағдарламаны әзірлеуші (басшы) 

ретінде; 

- жаңа дәрістер әзірлеушісі ретінде; 

- бағдарламаның лекторы ретінде 

- тыңдаушы ретінде. 

1 50 

 

25 

25 

0.5 сағат за 1 

сағ.оқытуға 

1.15. Білім беру қызметін көрсету – 

университет есебіне түскен әрбір 100 

мың теңге шотынан 

1 келісім 

шарт 

50 ҚҚОФ деректері 

бойынша қаражатты 

аудару туралы 

құжаттың көшірмесі 

1.17. Өндірісте сабақтарды 

ұйымдастыру және өткізу 

1 сабақ 5  Фотоесеп  

1.18. Кәсіпорындардың тапсырыстары 

бойынша дипломдық жұмыстарды 

(жобаларды) әзірлеу: 

- өңірлік + акт-енгізу; 

-республикалық + акт-енгізу; 

- халықаралық қатысумен + акт-енгізу 

1дана  

 

30 

40 

70 

Кәсіпорыннан 

ресімделген тапсырыс, 

ҒЗЖ және СҒЗЖ 

жобалық әзірлеу және 

енгізу актісі. 

 1.19. Білім бфғдарламасын әзірлеу   100 Факультет кеңесінің 

отырысынан көшірме 

 1.19. ББ, оқу басылымдарын, ОӘК 

тексеру кезінде комиссия құрамында 

сараптама жүргізу. 

 10 б.б-1 экз Факультет кеңесінің 

отырысынан бекіту 

туралы көшірме. 

Кеңсенің сараптамалық 

қорытындысының 

көшірмесі 

1.20. Факультеттің әдістемелік бюросы 

құрамындағы жұмыс: 

басшы; 

комиссия мүшесі 

  

 

30 

20 

Факультет кеңесінің 

отырысынан бекіту 

туралы көшірме. 
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1.20. Ғылыми-әдістемелік кеңес 

құрамындағы жұмыс: 

басшы; 

орынбасары; 

комиссия мүшесі 

  

 

40 

30 

20 

ҒӘК отырысынан 

көшірме 

1.21. Білім беру бағдарламасының 

әдістемелік комиссиясы құрамындағы 

жұмыс: 

басшы; 

комиссия мүшесі. 

  

 

30 

20 

Бекітілген тізімдер 

ББӘК 

1.22. Пән бойынша тестік тапсырмалар 

базасын әзірлеу (жаңа база) 

1 

комплект. 

30  

1 пәнге 

Әзірлеу актісі 

1.23. Жазғы семестр шеңберінде 

пәндерді әзірлеу 

(егер студент пәнді оқуға жазылса) 

1 30 сағат ҚОФ деканы бекіткен 

курс бағдарламасы  

1.24.Академиялық ұтқырлық аясында 

оқу сабақтарын өткізу 

ішкі (Қазақстан Республикасында)) 

сыртқы (шетелде) 

1  

 

100 сағат 

150 сағат 

ЖОО бойынша 

бұйрықтың, шақырушы 

тараптан хаттың болуы 

1.26. Қазақстандық серіктестердің 

қатысуымен оқу сипатындағы онлайн 

іс-шараларды ұйымдастыру (онлайн-

конференция, онлайн-семинар, 

вебинарлар) 

1 20 сағат Бағдарлама  

сертификатының болуы 

1.27. Шетел университеттерінің 

қатысуымен оқу сипатындағы онлайн 

іс-шараларды ұйымдастыру (онлайн-

конференция, онлайн-семинар, 

вебинарлар) 

1 30 сағат Бағдарлама  

сертификатының болуы 

1.28. МООК платформасы базасында 

курс бойынша табысты оқу туралы 

сертификаттың болуы: 

- кәсіби қызмет бойынша шет тілінде 

(Coursera, EdX, 

1  

 

 

200 

Бағдарлама  

сертификатының болуы 

1.29 Мастер-класс, семинар, дөңгелек 

үстел өткізу: 

Факультет деңгейі 

Жоғары оқу орны ішіндегі деңгей 

Облыстық деңгейдегі 

Республикалық деңгейдегі 

  

 

20 

30 

40 

50 

Іс-шара бағдарламасы  

1.30 Келесі ауқымдағы жарыстар 

оқытушының төрешілік етуі: 

ҚР чемпионаттары 

Азия, Еуропа Чемпионаттары 

1  

 

30 

50 

Бас төреші ретінде 

жарыс төрешісі туралы 

өткізуші ұйымның мөрі 

басылған анықтама 
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Әлем чемпионаттары, кубоктары 

Олимпиада ойындары 

70 

100 

және т. б. 

1.31.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. 

1.32 Студенттерді дайындау және 

оқытушының УҰИ-да төрешілер 

санаты талаптарын орындауы:  

"Спорт түрлері бойынша төреші» 

"Бірінші санатты төреші" -20 ұпай 

"Ұлттық санаттағы төреші» 

1  

 

 

30 

50 

70 

Қостанай облысы 

әкімдігі ДШ, спорт 

басқармасының 

бұйрығы немесе 

судьяның куәлігі 

1.33 Жазғы мектептегі жұмыс  1 байланыс 

сағат2 балл 

ҚОФ деканы бекіткен 

курс бағдарламасы 

2. Ғылыми жұмыс 

2.1. Қаржыландырумен ғылыми 

жобалар конкурстарына қатысу: 

1 құжаттар 

комплекті 

 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

600 / орындаушылар 

саны (рейтингке 

қатысушы) немесе 

тақырып басшысының 

қалауы бойынша / жоба 

жұмысының жыл саны 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

200 / I кезеңнен өту 

кезінде орындаушылар 

(рейтингке қатысушы) 

саны немесе тақырып 

басшысының қалауы 

бойынша) 

 

- қаржыландыруды жеңіп алған; 

 

 

 

- конкурсқа ұсынылған, бірақ 

қаржыландыруды алмаған. 

300 

 

 

 

100 

 

2.2. Марапаттар мен ғылыми атақтар 

алу: 

- әлемдік деңгейдегі марапат; 

1  

диплом, 

грамота 

 медаль, 

аттестат 

 

500 

КБ мәліметтері 

бойынша, куәлік, 

марапат 

- ұлттық деңгейдегі награда 

("Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік наградалары туралы" ҚР 

Заңына сәйкес)»; 

400 

 

 

- шетел ЖОО-ның құрметті 

профессоры (докторы) атағы; 

300 
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- 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); 

- грамота, игіліктер. ҚР Президентінің 

хаты; 

- грамота, игіліктер. облыстық, 

қалалық деңгейдегі хат; 

- грамота, игіліктер. ҚМПУ және басқа 

ЖОО ректорының хаты 

 250 

 

300 

 

100 

 

50 

 

2.3. Оқу жылы ішінде ғылыми атақ 

немесе төреші санатын алу: 

1 диплом  

 

КБ деректері бойынша, 

дипломның көшірмесі 

- профессор ККСОН / халықаралық 

дәрежедегі төрешілер; 

400 

 

- БҒСБК қауымдастырылған профессор 

(доцент) / жоғары ұлттық санаттағы 

судьялар 

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 

2.5"ҚМПУ хабаршысы" журналына 

және БҒСБК журналдарына 

мақалаларды редакциялау және 

рецензиялау. 

1 рецензия  20 Журналдың 

редакциялық кеңесінің 

мәліметтері бойынша, 

ОҒӘК анықтамасы 

Ғылыми, әдістемелік және басқа да 

материалдарды рецензиялау 

20 Кафедраға ұсынылған 

құжаттар бойынша 

2.6ҒТАО-да тіркелген ҒЗЖ (БҒМ 

гранттық ғылыми жобаларынан басқа) 

1 есеп 100 

 

ОҒӘК мәліметтері 

бойынша, тіркеу 
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тақырыбын әзірлеу. 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 

монографи

я  

 

250 

350 

Монография, ОҒӘК 

және ЗКО 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 

 

 

 

ЗКО мәліметтері 

бойынша. "МҒТС ҰО" 

АҚ деректері бойынша 

электрондық деректер 

базасында расталған 

жарияланған мақала. 

Импакт-факторы бар 

мақалаларға берілген 

ұпайлар 3 жыл ішінде 

есептеледі. 

Мақалалар,опубликован

ные в  электронных 

сырттай қатысу кезінде 

және кафедралар мен 

факультеттерде 

байқаудан өтпеген 

басылымдарда есепке 

алынбайды. 

-  импакт-фактормен (Web of Science 

(WoS), Clan private Analytics (Thomson 

Reuters)), Scopus, Elsevier деректер 

базасында; 

- шетелдік, оның ішінде ТМД 

елдерінде; 

300 

 

70 

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда 50 

 

- ҚМПУ хабаршысы ағылшын тілінде 

(жаңа талаптарға сәйкес); 

- на каз. және орыс. тіл 

 

- шетелдік авторлармен бірлесіп 

 

40 

 

30 

 

50 

2.9. Ғылыми конференциялардың 

еңбектерінде жариялау (соның ішінде 

студенттермен, магистранттармен, 

докторанттармен), жарияланған 

студенттік жұмыстардың ғылыми 

жетекшілігі: 

1мақала  

 

 

 

 

Егер конференция 

виртуалды немесе 

сырттай болса, бір 

конференцияда 1 

мақаладан артық емес. 

Сырттай қатысу кезінде 

Электрондық 

басылымдарда 

жарияланған және 

кафедралар мен 

факультеттерде 

байқаудан өтпеген 

- халықаралық (шетелдік); 

- халықаралық (ТМД елдерінде); 

- Халықаралық (ҚР); 

- республикалық 

 

50 

40 

30 

20 
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мақалалар есептелмейді 

2.10. Қаржыландырумен мемлекеттік-

жекеменшік әріптестік-университет 

есебіне түскен әрбір 100 мың теңге 

үшін 

1 келісім 

шарт 

100 МӨББ деректері 

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 женімпаз  

 

 

 

 

ОҒӘК немесе ЦФСП 

деректері бойынша. 

1, 2, 3 дәрежелі 

жеңімпаз дипломы 

- халықаралық және шетелдік; 

- Халықаралық (ҚР аумағында); 

- республикалық; 

- облыстық; 

- қатысу 

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: 

- төлеммен өндіріске патент енгізу; 

1еңгізу 

акті 

 

100 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

ОӘБ 

- өндірістік үдеріске енгізу актісі 

("МҒТС ҰО" АҚ тіркелген ПОҚ ҒЗЖ 

тақырыптары бойынша)»); 

- оқу процесіне енгізу актісі 

50 

 

 

40 

2.13. Ғылыми және ғылыми-

әдістемелік іс-шараларға қатысу: 

- пленарлық отырыста сөз сөйлеу; 

- секцияда сөз сөйлеу; 

- қатысу 

 

1 іс-шара  

 

10 

5 

3 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, УМУ, іс-

шара бағдарламасы, 

тіркеу парағы. 

Сөз сөйлеу іс-шараның 

қорытындысы бойынша 
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жинақта жарияланған 

жағдайда ғана 

есептеледі 

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; 

- аймақтық (облыстық); 

- ЖОО ішілік 

1 іс-шара  

 

 

 

100 

75 

50 

30 

20 

Бұйрық 

2.14. Бизнес-жобаларды әзірлеуші 

студенттерді дайындау және конкурсқа 

қатысуға эссе: 

1 бизнес-

жоба/эссе 

 

 

 

ОҒӘК мәліметтері 

бойынша, байқау 

бағдарламасы, жеңімпаз 

дипломының немесе 

грамотасының 

көшірмесі. 

Бизнес-жоба бекітуден 

өтуі тиіс (кафедра 

немесе факультет 

хаттамасының 

көшірмесі). Ұпайлар 

қосылмайды, нәтижесі 

бойынша бір рет 

беріледі 

- гранттарды жеңіп алған 

(қаржыландыру); 

200 

- қорытынды кезеңге қатысушылар; 

-1-кезеңнің қатысушылары 

100 

50 

   

2.15. Патент алу: 

- патент; 

- интеллект куәлігі. меншік. 

 

1 патент 

1 куәлік 

 

400 

200 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

патенттің көшірмесі, 

куәліктің көшірмесі 

2.16. Гранттық қаржыландырумен 

халықаралық жобаны іске асыру 

1 құжат 

комплекті 

600 ОҒӘКдеректері 

бойынша. 

600 рейтингке 

қатысушы 

орындаушылар санына 

бөлінеді және жыл 

сайын жобаның 

ұзақтығына бөлінеді 

2.17. Білім беру және ғылыми 

ұйымдармен, өндірістік 

кәсіпорындармен халықаралық шарт 

жасасу 

1 келісім-

шарт 

50 ОҒӘКдеректері 

бойынша 

2.18. Білім алушылар мен 1 200 ОҒӘК деректері 
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оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығын, магистранттардың 

тағылымдамасын, бірлескен зерттеу 

жұмысын, бірлескен 

жарияланымдарды, онлайн дөңгелек 

үстелдер, конференциялар өткізуді, 

сондай-ақ ИИДМБ шеңберінде 

шақырылған шетелдік ғалымдармен 

жұмысты қамтитын шетелдік серіктес 

бекіткен жұмыс жоспарын қоса бере 

отырып, шетелдік жоғары оқу 

орындарымен, ғылыми, 

дипломатиялық ұйымдармен 

халықаралық шартты, екіжақты 

әріптестік келісімдерді іске асыру 

жоспаріске 

асыру 

1 іске 

асыру 

жайлы есеп 

бойынша, 

шетелдік әріптес 

бекіткен шартты іске 

асыру жоспары, 

Шартты іске асыру 

туралы есеп және іс-

шаралар туралы 

растайтын құжаттар 

4Тәрбие жұмысы 

3.1 Студенттік топтың кураторы 

ретінде жұмыс 

1 студент 1 Куратордың бағалау 

парағы, 

бұйрықтың көшірмесі 

3.2 Куратордың тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

материалдарды әзірлеу 

1 б.б. 10 Университет 

кураторлар кеңесінің 

шешімінен үзінді 

3.3 Университеттік деңгейде тәрбиелік 

іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 

1 іс-шара 10 Проректордың өкімі, 

бекітілген сценарий, 

фото 

3.4Жүлделі 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 Кафедрада клуб немесе үйірме 

жетекшісі 

 50 сағат 

жылға 

Үйірменің ағымдағы 

жылға арналған жұмыс 

жоспары хаттамалар 

Кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргізу 1 іс-шара 10 Бағдарлама, есеп, фото 

3.6 Ғалымдарды, қоғам қайраткерлерін, 

профессорлар кеңесінің өкілдерін 

шақыра отырып, студенттік топта іс-

шаралар ұйымдастыру және өткізу: 

- кураторға 

- шақыру бойынша келген 

қызметкерлердің 

1 іс-шара  

 

 

 

 

10 

20 

Бағдарлама, фото 

3.7 Факультет деңгейіндегі ашық 

эдвайзерлік сағат өткізу 

1 іс-шара 20 Декан орынбасарының 

мәліметтері бойынша, 
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әдістемелік 

әзірлемелер, фото 

3.8.Жарыс жүлдегерлерін 

(чемпионаттарды, біріншіліктерді, 

спартакиадаларды, турнирлерді және т. 

б.) дайындау): 

- Облыстық деңгейдегі 

- республикалық деңгейдегі; 

- Азия және еуропалық деңгейдегі; 

- Әлемдік және олимпиадалық деңгей. 

  

 

 

 

20 

50 

80 

100 

Жүлдегер дипломы 

немесе сертификаты, 

жаттықтырушы 

бекітілген кафедралық 

тізімге сәйкес. 

3.9. Жарыс чемпиондарын 

(чемпионаттарды, біріншіліктерді, 

спартакиадаларды, турнирлерді және т. 

б.) дайындау): 

- қалалық деңгейдегі 

- облыстық деңгейдегі 

- республикалық деңгейдегі 

- Азия және еуропалық деңгейдегі 

- Әлемдік және олимпиадалық 

деңгейдегі 

  

 

 

 

20 

50 

100 

300 

500 

Чемпион дипломы 

немесе сертификаты, 

жаттықтырушы жарыс 

қа бекітілген өтінімге 

сәйкес көрсетіледі. 

3.10. Спортшының жарыстарға 

қатысуы: 

- республикалық деңгейдегі 

- Азия және еуропалық деңгейдегі 

- Әлемдік және олимпиадалық 

деңгейдегі 

  

10 

20 

30 

Жарыс хаттамасы, 

жаттықтырушы 

жарысқа бекітілген 

өтінімге сәйкес 

көрсетіледі. 

 

1 Оқу-әдістемелік жұмыс 

 

Индикатор 
Өлшем 

бірлігі 
Сағаттар 

Растайтын құжаттар, 

түсініктемелер 

 

1 2 3 4 

1.1. Оқулықтар, оқу құралдарын 

шығару 

- ҚР БЖҒМ-нің грифімен 

- ҚР БҒМ грифімен (ағылш. яз) 

 

- - РОӘО грифімен 

- - русс грифімен (ағылш. яз) 

1дана  

 

600 

700 

 

400 

500 

ОӘБ мәліметтері 

бойынша, ҚР БҒМ, 

РОӘК грифін алу 

туралы үзіндінің 

көшірмелері 

1.2. Университеттің ҚБ және (немесе) 

ҒӘК (ISBN) бекіткен оқу және оқу-

әдістемелік құралдарды шығару, 

оларды университеттің электрондық 

1 б.б.  

 

 

 

ОӘБ деректері 

бойынша 
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кітапханасына міндетті түрде 

орналастыра отырып: 

 

- шет тілінде 

- қазақ тілінде 

- орыс тілінде 

50 сағат 

40 сағат 

30 сағат 

1.3. Авторлық құқығын уәкілетті орган 

растаған университеттің ҒӘК және 

(немесе) ҒӘК бекіткен электрондық 

оқулықты немесе электрондық оқу 

құралын әзірлеу: 

- на английском языке 

1дана 200 

 

 

 

 

 

300 

ОӘБ деректері 

бойынша 

1.4. Пән бойынша қашықтықтан 

курсты әзірлеу (видео-дәрістердің 

міндетті болуын қосқанда)) 

1дана 50 ҚҚОФ ақпараты 

бойынша 

1.5. Ағылшын тілінде тілдік емес 

пәндерді оқыту 

1 пән 200 ОӘБ мәліметтері 

бойынша, арсв 

бойынша 

проректордың сабақ 

жүргізуге жіберу 

туралы өкімі 

1.6. Пәндер бойынша видеолекциялар, 

пәндер бойынша виртуалды 

зертханалық кешендер әзірлеу 

1 дәріс 20 ҚҚОФ ақпараты 

бойынша 

1.7. 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 

 1 сабаққа  

 

СК деректері бойынша, 

сертификаттың 

көшірмесі. 

1.8. Білім беру және ғылыми 

ұйымдарда, кәсіпорындарда мамандық 

бойынша біліктілікті арттыру және 

тағылымдама: 

1 курс  

1 сағат 

 1 сабаққа  

 

 

Бағдарламаның көлемі 

72 сағаттан кем емес 

немесе бірнеше 

бағдарлама жиынтығы 

72 сағаттан кем емес. 

- шетелдік; 

 

 тағылымда

мадан 

өтуге  

2 сағат 

 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, шетелдік 

ұйым бекіткен есеп 

(сертификат)) 
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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 

- аймақтық (облыстық);  10 

1.9. 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 

1.10. ҚР БҒМ "Жоғары оқу орнының 

үздік оқытушысы" грантын және 

атағын алу. 

1 грант 200 Куәліктің немесе 

сертификаттың 

көшірмесі 

Оқу-әдістемелік жұмыстар 

саласындағы жоғары оқу орны 

ішіндегі конкурстарда жүлделі орын 

алу немесе жеңіс: 

- 1орын 

- 2 орын 

-3 орын 

1  

 

 

100 

75 

50 

Дипломның көшірмесі 

1.11. Бірінші жылы ПОӘК 

қалыптастыру: 

- ағылшын тілінде оқытылатын тілдік 

емес пәндер бойынша; 

1 дана  

 

 

50 

 

Факультет кеңесінің 

отырысынан үзінді 

- қазақ, орыс тілдерінде (бұрын 

модульдік оқу жоспарында болмаған 

жаңа пәндер бойынша) 

20 

1.12. Пән немесе мамандық 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 
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- оқу стенд (муляждар); 

- оқу стенд 

30 

20 

1.13. Жұмысы қашықтықтан оқыту 

жүйесі Moodle: 

- бірінші рет пән бойынша оқу-

әдістемелік материалдар мен 

тапсырмаларды орналастыру; 

1 пән  

 

45 

 

 

Рейтингтік баллдары 

көрсетілген ҚДҚ 

анықтамасы 

- әр түрлі сұрақтармен 

автоматтандырылған тест әзірлеу (100 

сұрақтан кем емес); 

35 

 

 

- вебинар өткізу 25 

1.14. ҚҚОФ арқылы іске асырылатын 

біліктілікті арттыру курстарына 

қатысу: 

 

 

 

 

 

 

ҚҚОФ мәліметтері 

бойынша бағдарлама, 

сабақ жоспары, 

сертификат көшірмесі. 

Бағдарлама көлемі 

кемінде 72 сағат немесе 

бірнеше бағдарлама 

көлемі 72 сағат. 

- бағдарламаны әзірлеуші (басшы) 

ретінде; 

- жаңа дәрістер әзірлеушісі ретінде; 

- бағдарламаның лекторы ретінде 

- тыңдаушы ретінде. 

1 50 

 

25 

 

25 

 1 

сабаққа0.5 

сағат 

1.15. Білім беру қызметін көрсету – 

университет есебіне түскен әрбір 100 

мың теңге үшін 

1 келісім-

шарт 

50 ҚДҚ деректері 

бойынша қаражатты 

аудару туралы 

құжаттың көшірмесі 

1.16. Әдістемелік нұсқаулар немесе 

ұсыныстар әзірлеу. 

1 б.б. 15 НМС-дан үзінді, көлемі 

1 б. Т. кем емес 

1.17. Өндірісте көшпелі сабақтарды 

ұйымдастыру және өткізу (білім беру 

ұйымдары) 

1 сабақ 5  Фотосуреттері бар есеп 

1.18. Кәсіпорындардың тапсырыстары 

бойынша дипломдық жобаларды 

әзірлеу: 

- өңірлік + акт-енгізу; 

-республикалық + акт-енгізу; 

- халықаралық қатысумен + акт-енгізу 

1дана  

 

30 

40 

70 

Кәсіпорыннан 

ресімделген Тапсырыс, 

жобалық әзірлеу және 

ҒЗЖ және СҒЗЖ енгізу 

актісі.  

1.19. МОП, оқу басылымдарын, ОӘК 

және ПОӘК тексеру кезінде 

Академиялық кеңес комитеттерінің 

құрамында сараптама жүргізу. 

 40 Бұйрық 

1.20. Факультеттің әдістемелік бюросы 

құрамындағы жұмыс: 

  

 

ХКФ бекітілген 

тізімдері 
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басшы; 

комиссия мүшесі 

30 

20 

1.21. Мамандықтың әдістемелік 

комиссиясы құрамындағы жұмыс: 

басшы; 

комиссия мүшесі. 

  

 

30 

20 

МӘК бекітілген 

тізімдері 

1.22. Пән бойынша тест 

тапсырмаларының базасын әзірлеу 

(жаңа база)) 

1 

комплект. 

1 пәнге 30 

сағат 

Әзірлеу акті 

1.23. Жазғы семестр шеңберінде 

пәндерді әзірлеу 

(егер студент пәнді оқуға жазылса) 

1 30 сағат ҚОФ деканы бекіткен 

курс бағдарламасы 

1.24. Проведение учебных занятий в 

рамках академической мобильности 

внутренней (в Республике Казахстан) 

внешней (за рубежом) 

1 100 сағат ЖОО бойынша 

бұйрықтың , 

шақырушы тараптан 

хаттың болуы 

1.25. Талапкерлер үшін дайындық 

курстарын өткізу 

1 30 сағат  

1.26. Қазақстандық серіктестердің 

қатысуымен оқу сипатындағы онлайн 

іс-шараларды ұйымдастыру (онлайн 

конференция, онлайн семинар, 

вебинарлар) 

1 20 сағат Сертификат, 

бағларламаның болуы 

1.27. Шетел университеттерінің 

қатысуымен оқу сипатындағы онлайн 

іс-шараларды ұйымдастыру (онлайн 

конференция, онлайн семинар, 

вебинарлар) 

1 30 сағат Сертификат, 

бағларламаның болуы 

1.28. Кәсіптік қызмет бойынша 

(Coursera ,EdX, Udacity, 

FutureLearn)МООК платформасы 

арқылы шетел тіліндесертификаттың 

болуы 

1 200 Сертификат болуы 

 

2. Ғылыми жұмыс 

2.1. Қаржыландырумен ғылыми 

жобалар конкурстарына қатысу: 

1 құжаттар 

комплекті 

 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 
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- қаржыландыруды жеңіп алған; 

 

 

 

- конкурсқа ұсынылған, бірақ 

қаржыландыруды алмаған. 

300 

 

 

 

100 

 

600 / орындаушылар 

саны (рейтингке 

қатысушы) немесе 

тақырып басшысының 

қалауы бойынша / жоба 

жұмысының жыл саны 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

200 / I кезеңнен өту 

кезінде орындаушылар 

(рейтингке қатысушы) 

саны немесе тақырып 

басшысының қалауы 

бойынша) 

2.2. Марапаттар мен ғылыми атақтар 

алу: 

- әлемдік деңгейдегі марапат; 

1  

диплом, 

грамота 

 медаль, 

аттестат 

 

500 

ОК мәліметтері 

бойынша, куәлік, 

марапат 

- ұлттық деңгейдегі награда 

("Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік наградалары туралы" ҚР 

Заңына сәйкес)»; 

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); 

- грамота, игіліктер. ҚР Президентінің 

хаты; 

- грамота, игіліктер. облыстық, 

қалалық деңгейдегі хат; 

- грамота, игіліктер. ҚМПУ және басқа 

ЖОО ректорының хаты 

 250 

 

300 

 

100 

 

50 

 

2.3. Оқу жылы ішінде ғылыми атақ 

немесе төреші санатын алу: 

1 диплом  

 

ОК деректері бойынша, 

дипломның көшірмесі 

- профессор ККСОН / халықаралық 400 
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дәрежедегі төрешілер;  

- БҒСБК қауымдастырылған 

профессор (доцент) / жоғары ұлттық 

санаттағы судьялар 

300 

 

2.4. Оқу жылы ішінде ғылыми дәреже 

алу: 

 

1 диплом 

 

 

ОК 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 

2.5"ҚМПУ хабаршысы" журналына 

және БҒСБК журналдарына 

мақалаларды редакциялау және 

рецензиялау. 

1 рецензия  20 Журналдың 

редакциялық кеңесінің 

мәліметтері бойынша, 

УНМС анықтамасы 

Ғылыми, әдістемелік және басқа да 

материалдарды рецензиялау 

20 Кафедраға ұсынылған 

құжаттар бойынша 

2.6ҒТАО-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 

монографи

я  

 

250 

350 

Монография, 

ОҒӘКжәне ЗКО 

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 

 

 

 

ЗКО мәліметтері 

бойынша. "МҒТС ҰО" 

АҚ деректері бойынша 

электрондық деректер 
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-  импакт-фактормен (Web of Science 

(WoS), Clan private Analytics (Thomson 

Reuters)), Scopus, Elsevier деректер 

базасында; 

- шетелдік, оның ішінде ТМД 

елдерінде; 

300 

 

70 

базасында расталған 

жарияланған мақала. 

Импакт-факторы бар 

мақалаларға берілген 

ұпайлар 3 жыл ішінде 

есептеледі. 

Мақалалар,опубликован

ные в  электронных 

сырттай қатысу кезінде 

және кафедралар мен 

факультеттерде 

байқаудан өтпеген 

басылымдарда есепке 

алынбайды. 

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда 50 

 

- ҚМПУ хабаршысы ағылшын тілінде 

(жаңа талаптарға сәйкес); 

- на каз. және орыс. тіл 

 

- шетелдік авторлармен бірлесіп 

 

40 

 

30 

 

50 

2.9. Ғылыми конференциялардың 

еңбектерінде жариялау (соның ішінде 

студенттермен, магистранттармен, 

докторанттармен), жарияланған 

студенттік жұмыстардың ғылыми 

жетекшілігі: 

1мақала  

 

 

 

 

Егер конференция 

виртуалды немесе 

сырттай болса, бір 

конференцияда 1 

мақаладан артық емес. 

Сырттай қатысу кезінде 

Электрондық 

басылымдарда 

жарияланған және 

кафедралар мен 

факультеттерде 

байқаудан өтпеген 

мақалалар есептелмейді 

- халықаралық (шетелдік); 

- халықаралық (ТМД елдерінде); 

- Халықаралық (ҚР); 

- республикалық 

 

50 

40 

30 

20 

 

2.10. Қаржыландырумен мемлекеттік-

жекеменшік әріптестік-университет 

есебіне түскен әрбір 100 мың теңге 

үшін 

1 келісім 

шарт 

100 МӨББ деректері 

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 

1 женімпаз  

 

 

 

 

ОҒӘКнемесе ЦФСП 

деректері бойынша. 

1, 2, 3 дәрежелі 

жеңімпаз дипломы 
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дайындау): 

- халықаралық және шетелдік; 

- Халықаралық (ҚР аумағында); 

- республикалық; 

- облыстық; 

- қатысу 

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: 

- төлеммен өндіріске патент енгізу; 

1еңгізу 

акті 

 

100 

 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

ОӘБ 

- өндірістік үдеріске енгізу актісі 

("МҒТС ҰО" АҚ тіркелген ПОҚ ҒЗЖ 

тақырыптары бойынша)»); 

- оқу процесіне енгізу актісі 

50 

 

 

40 

2.13. Ғылыми және ғылыми-

әдістемелік іс-шараларға қатысу: 

- пленарлық отырыста сөз сөйлеу; 

- секцияда сөз сөйлеу; 

- қатысу 

 

1 іс-шара  

 

10 

5 

3 

 

ОҒӘКдеректері 

бойынша, УМУ, іс-

шара бағдарламасы, 

тіркеу парағы. 

Сөз сөйлеу іс-шараның 

қорытындысы бойынша 

жинақта жарияланған 

жағдайда ғана 

есептеледі 

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; 

- аймақтық (облыстық); 

- ЖОО ішілік 

1 іс-шара  

 

 

 

100 

75 

50 

30 

20 

Бұйрық 

2.14. Бизнес-жобаларды әзірлеуші 

студенттерді дайындау және конкурсқа 

қатысуға эссе: 

1 бизнес-

жоба/эссе 

 

 

 

ОҒӘК мәліметтері 

бойынша, байқау 

бағдарламасы, жеңімпаз 

дипломының немесе - гранттарды жеңіп алған 200 
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(қаржыландыру); грамотасының 

көшірмесі. 

Бизнес-жоба бекітуден 

өтуі тиіс (кафедра 

немесе факультет 

хаттамасының 

көшірмесі). Ұпайлар 

қосылмайды, нәтижесі 

бойынша бір рет 

беріледі 

- қорытынды кезеңге қатысушылар; 

-1-кезеңнің қатысушылары 

100 

50 

   

2.15. Патент алу: 

- патент; 

- интеллект куәлігі. меншік. 

 

1 патент 

1 куәлік 

 

400 

200 

ОҒӘК деректері 

бойынша, 

патенттің көшірмесі, 

куәліктің көшірмесі 

2.16. Гранттық қаржыландырумен 

халықаралық жобаны іске асыру 

1 құжаттар 

комплекті 

600 ОҒӘК деректері 

бойынша. 

600 рейтингке 

қатысушы 

орындаушылар санына 

бөлінеді және жыл 

сайын жобаның 

ұзақтығына бөлінеді 

2.17. Білім беру және ғылыми 

ұйымдармен, өндірістік 

кәсіпорындармен халықаралық шарт 

жасасу 

1келісім-

шарт 

50 ОҒӘКдеректері 

бойынша 

2.18. Білім алушылар мен 

оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығын, магистранттардың 

тағылымдамасын, бірлескен зерттеу 

жұмысын, бірлескен 

жарияланымдарды, онлайн дөңгелек 

үстелдер, конференциялар өткізуді, 

сондай-ақ ИИДМБ шеңберінде 

шақырылған шетелдік ғалымдармен 

жұмысты қамтитын шетелдік серіктес 

бекіткен жұмыс жоспарын қоса бере 

отырып, шетелдік жоғары оқу 

орындарымен, ғылыми, 

дипломатиялық ұйымдармен 

халықаралық шартты, екіжақты 

әріптестік келісімдерді іске асыру 

1 іске 

асыру 

жоспары 

және 

іске асыру 

есебі 

200 ОҒӘКдеректері 

бойынша, 

шетелдік әріптес 

бекіткен шартты іске 

асыру жоспары, 

Шартты іске асыру 

туралы есеп және іс-

шаралар туралы 

растайтын құжаттар 

3 Әлеуметтік -тәрбие жұмысы 

3.1 Студенттік топтың кураторы 1 студент 1 Куратордың бағалау 
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ретінде жұмыс парағы, 

бұйрықтың көшірмесі 

3.2 Куратордың тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

материалдарды әзірлеу 

1 б.б. 10 Университет 

кураторлар кеңесінің 

шешімінен үзінді 

3.3 Университеттік деңгейде тәрбиелік 

іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 

1 іс-шара 10 Проректордың өкімі, 

бекітілген сценарий, 

фото 

3.4Жүлделі 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 Кафедрада клуб немесе үйірме 

жетекшісі 

 50 сағат 

жылға 

Үйірменің ағымдағы 

жылға арналған жұмыс 

жоспары хаттамалар 

Кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргізу 1 іс-шара 10 Бағдарлама, есеп, фото 

3.6 Ғалымдарды, қоғам қайраткерлерін, 

профессорлар кеңесінің өкілдерін 

шақыра отырып, студенттік топта іс-

шаралар ұйымдастыру және өткізу: 

- кураторға 

- шақыру бойынша келген 

қызметкерлердің 

1 іс-шара  

 

 

 

 

10 

20 

Бағдарлама, фото 

3.7 Факультет деңгейіндегі ашық 

эдвайзерлік сағат өткізу 

1 іс-шара 20 Декан орынбасарының 

мәліметтері бойынша, 

әдістемелік 

әзірлемелер, фото 

3.8.Жарыс жүлдегерлерін 

(чемпионаттарды, біріншіліктерді, 

спартакиадаларды, турнирлерді және т. 

б.) дайындау): 

- Облыстық деңгейдегі 

- республикалық деңгейдегі; 

- Азия және еуропалық деңгейдегі; 

- Әлемдік және олимпиадалық деңгей. 

  

 

 

 

20 

50 

80 

100 

Жүлдегер дипломы 

немесе сертификаты, 

жаттықтырушы 

бекітілген кафедралық 

тізімге сәйкес. 

3.9. Жарыс чемпиондарын 

(чемпионаттарды, біріншіліктерді, 

спартакиадаларды, турнирлерді және т. 

б.) дайындау): 

- қалалық деңгейдегі 

- облыстық деңгейдегі 

- республикалық деңгейдегі 

  

 

 

 

20 

50 

100 

Чемпион дипломы 

немесе сертификаты, 

жаттықтырушы жарыс 

қа бекітілген өтінімге 

сәйкес көрсетіледі. 



 Қостанай мемлекеттікпедагогикалық университеті 06.11.2018 г Басылымы 

алтыншы 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 

 профессор-оқытушылар құрамы педагогикалық 

жүктемені жоспарлау және есепке алу уақытының 

нормалары туралы(өзгерістер және толықтырулармен) 

ҚМПИ Е-64 

 

47 ден 47 бет 

 

47 
 

- Азия және еуропалық деңгейдегі 

- Әлемдік және олимпиадалық 

деңгейдегі 

300 

500 

3.10. Спортшының жарыстарға 

қатысуы: 

- республикалық деңгейдегі 

- Азия және еуропалық деңгейдегі 

- Әлемдік және олимпиадалық 

деңгейдегі 

  

10 

20 

30 

Жарыс хаттамасы, 

жаттықтырушы 

жарысқа бекітілген 

өтінімге сәйкес 

көрсетіледі. 

 

Оқу жылының басында индикативтік жоспарға толтырылады (оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбие жұмыстарын жоспарлау). 

Индикативтік жоспардың орындалуы туралы есепті ПОҚ ағымдағы 

жылдың 1 маусымында оқу жылының соңында барлық растайтын құжаттары 

бар жүргізеді, оқу-әдістемелік басқармасының оқу процесін жоспарлау офисі, 

ғылым және шетелдік байланыстар бөлімі және әлеуметтік-тәрбие жұмысы 

басқармасы тексереді. Индикативтік жоспарды орындау қорытындылары 

ғылыми-әдістемелік кеңесте және ректоратта қаралады. 

Индикативтік жоспар ПОҚ жүктемесінің орындалуын тексеру үшін 

бақылаушы құжат болып табылады. 
 

 

 

 

 

 

 


