
Кафедра меңгерушісі 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Болуы: 

1) жоғары білім; 

2) ғылыми дәрежесі немесе PhD академиялық дәрежесі (ерекше жағдайларда 

магистр академиялық дәрежесі); 

3) білім беру менеджменті бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткені 

туралы сертификат (куәлік). 

 

Профессор 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Болуы: 

1) жоғары білім; 

2) ғылыми дәрежесі немесе PhD академиялық дәрежесі;  

3) КОКСОН ҚР БҒМ-ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитеті профессор немесе қауымдастырылған профессор 

(доцент) ғылыми атағы; 

4) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік); 

5) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі. 

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейін 

профессор бос лауазымына үміткерлерге арналған жарияланымдар 

нормативі: 

Мақалалар: 

- уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 10 мақаладан кем емес; 

- халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда Clarivate Analytics 

компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша 1 және 2 

квартильге кіретін немесе үміткердің мамандығына сәйкес келетін ғылыми 

сала бойынша Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 50 

процентиль көрсеткіші бар кемінде 1 мақала. Әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы ғылыми атақтарға үміткер адамдар үшін art and 

Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences 

Citation Index Clarivate Analytics компаниясының Web of Science Core 

Collection деректер базасында индекстелетін мақалалар мен шолулар да 

ескеріледі. Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы 

мақалалар «Article» немесе «Review» типіне ие және көрсетілген базаларда 

мәлімделген журналдың тақырыптық бағытына сәйкес келеді. Бұл ретте 

Journal Citation Reports деректері бойынша квартиль немесе Scopus 

дерекқорындағы CiteScore бойынша процентиль көрсеткіші тиісті дерекқорда 

көрсетілген жарияланған жылы есепке алынады. Егер халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналды Scopus және/немесе Web of Science 

базасында индекстеу бұзушылықтарға байланысты тоқтатылған жағдайда, 

онда үміткердің барлық мақалалары осы журналда есепке алынбайды. 

Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілетін саннан 

асатын ғылыми мақалалар болған жағдайда, мұндай журналдағы 1 (бір) 



мақала уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 2 (екі) мақала ретінде 

ескеріледі; 

- Ғылыми кеңес ұсынған және қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағын алғаннан кейін жарияланған кемінде 1 (бір) монография 

(авторлығы кемінде 6 баспа табақтан тұрады), не Ғылыми кеңес немесе 

республикалық оқу-әдістемелік кеңес немесе уәкілетті мемлекеттік орган 

ұсынған жеке жазылған оқулық, не оның жетекшілігімен диссертация 

қорғаған 1 адам ғылыми дәрежесі бар (ғылым кандидаты, ғылым докторы, 

философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор). Жоғарыда көрсетілген 

тармақшаға қосымша халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 

жарияланған 5 ғылыми мақала болған жағдайда, Clarivate Analytics 

компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша 1 және 2 

квартильге кіретін немесе Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 

50 ғылыми саласы бойынша процентиль көрсеткіші бар, ғылыми 

журналдарда жарияланған ғылыми мақалалардың орындалуын қамтамасыз 

етеді, монографияның болуына қойылатын талаптар қажет емес. 

Үміткерлер профессорының бос лауазымына конкурсқа қатысу 

шарттары 

- бірінші рет профессор лауазымына қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағы бар, бірақ қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми 

атағын алғаннан кейін кемінде 3 жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 

бар үміткерлер ұсыныла алады; 

- профессор ғылыми атағы бар үміткерлер. 

 

Қауымдастырылған профессор (доцент) 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Болуы: 

1) жоғары білім; 

2) ғылыми дәрежесі немесе PhD академиялық дәрежесі;  

3) КОКСОН қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы; 

4) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік) 

5) ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл жұмыс өтілі. 

Ескертпе: 

«Жалпы дамудың пәндік мамандануымен мұғалімдерді даярлау» (дене 

шынықтыру және спорт) дайындық бағыты бойынша ПОҚ үшін: «Спорт 

шебері», «ҚР Еңбек сіңірген жаттықтырушысы» атақтары, Олимпиада 

чемпионы. 

Ғылым докторы/кандидаты немесе философия докторы (PhD) ғылыми 

дәрежесін алғаннан кейін қауымдастырылған профессор (доцент) бос 

лауазымына үміткерлер үшін Жарияланымдар нормативі: 

Мақалалар: 

- уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 5 мақаладан кем емес; 

- халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда Clarivate Analytics 

компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша 1, 2, 3 квартильге 

кіретін немесе үміткердің мамандығына сәйкес келетін ғылыми сала 



бойынша Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 35 процентиль 

көрсеткіші бар кемінде 1 мақала. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы ғылыми атақтарға үміткер адамдар үшін art and Humanities 

Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index 

Clarivate Analytics компаниясының Web of Science Core Collection деректер 

базасында индекстелетін мақалалар мен шолулар да ескеріледі. Халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар "Article" немесе 

"Review" типіне ие және көрсетілген базаларда мәлімделген журналдың 

тақырыптық бағытына сәйкес келеді. Бұл ретте Journal Citation Reports 

деректері бойынша квартиль немесе Scopus дерекқорындағы CiteScore 

бойынша процентиль көрсеткіші тиісті дерекқорда көрсетілген жарияланған 

жылы есепке алынады. Егер халықаралық рецензияланатын ғылыми 

журналды Scopus және/немесе Web of Science базасында индекстеу 

бұзушылықтарға байланысты тоқтатылған жағдайда, онда үміткердің барлық 

мақалалары осы журналда есепке алынбайды. Халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілетін саннан асатын ғылыми 

мақалалар болған жағдайда, мұндай журналдағы 1 (бір) мақала уәкілетті 

орган ұсынған басылымдарда 2 (екі) мақала ретінде ескеріледі. 

Қауымдастырылған профессор ғылыми атағы үміткерлерінің 

қауымдастырылған профессор (доцент) бос лауазымына конкурсқа 

қатысу шарттары: 

- қауымдастырылған профессор лауазымына алғаш рет қауымдастырылған 

профессор (доцент) ғылыми атағы жоқ, бірақ ғылым докторы/кандидаты, 

философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін 

алғаннан кейін кемінде 2 жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар 

үміткерлер ұсыныла алады; 

- қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы бар үміткерлер. 

 

Аға оқытушы 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Болуы 

1) Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім/ғылыми дәреже немесе PhD 

академиялық дәрежесі;  

2) біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік); 

3) ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 3 жыл. 

Соңғы 3 жылдағы аға оқытушының бос лауазымына үміткерлерге 

арналған жарияланымдар нормативі: 

- уәкілетті орган ұсынған республикалық рецензияланатын ғылыми 

журналдарда-кемінде 2 мақала; 

немесе 

- кемінде 6 б. т. көлемінде 1 монография және (немесе) кемінде 6 б. т. 

көлемінде оқулық/оқу құралы, жеке немесе бірлескен авторлықпен, немесе 

авторлық куәлікпен расталған электрондық басылым/халықаралық, 

республикалық немесе ЖОО платформасында, педагогикалық қызмет 

жұмысының барлық уақытында енгізу актісімен расталған электрондық курс. 



 

Оқытушы 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Болуы 

1) жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) білім; 

2) мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі немесе ғылым магистрі 

академиялық дәрежесінің болуы; 

3) ұлттық біліктілік тестілеуден өту сертификаты (Қ. Жұбанов атындағы 

АӨУ-не  алғаш рет қабылданатындар үшін) педагог-зерттеушіден төмен 

емес. 

Оқытушының бос лауазымына үміткерлерге арналған жарияланымдар 

нормативі: 

- республикалық және халықаралық рецензияланатын ғылыми 

журналдардағы мақалалар- кемінде 1соңғы жылы. 

 


