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Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

профессорлық-оқытушылар құрамының лауазымдарын ауыстыру 

конкурсы туралы ереже   

 
1. Жалпы ережелер 

 

1. "Білім туралы "Қазақстан Республикасының Заңына (09.04.2016 ж. жағдай 

бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) және Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 230 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерін лауазымдарға конкурстық тағайындау ережесіне (26.06.2017 ж. 

өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес әзірленді). 

2. Осы Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына конкурстық тағайындау 

тәртібі мен шарттарын анықтайды. 

3. Ереже оны қалыптастырудың демократиялық, құқықтық және 

экономикалық әдістерін кеңінен пайдалана отырып, тиімді кадр саясатын 

белгілеу, қызметкердің жеке қабілеті мен кәсіби білімін ескере отырып, оның 

бастамасы мен дербестігі, құқықтық және әлеуметтік қорғалуы үшін жағдайларды 

қамтамасыз ету, Тараптардың өзара жауапкершілігін арттыру мақсатында 

әзірленді. 

4. Ереже ПОҚ лауазымдары атауларының келесі тізіміне жататын 

университеттің штаттағы қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық 

алмастыруға қолданылады: 

- проректор; 

- декан; 

- кафедра меңгерушісі. меңгерушісі; 

- профессор; 

- доцент; 

- аға оқытушы; 

- оқытушы. 

Бұл ретте университеттің штаттық кестесінде көзделген және жеке еңбек 

шарты негізінде оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмысының барлық 

түрлері бойынша толық оқу жүктемесін орындайтын қызметкер ПОҚ қатарынан 

университеттің штаттық қызметкері болып саналады. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 

шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға 

теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес 

келетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар адамдар жоғары 

оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің 

лауазымдарына орналасу конкурсына жіберіледі. 

5.1. Сағат бойынша ақы төлеу шартымен оқытушылық жұмысқа 

қабылданатын тұлғалар ректордың бұйрығымен қабылданады және штаттағы 

оқытушылар санатына жатпайды.. 

5.2. ПОҚ лауазымдары конкурстық негізде кемінде 3 жыл мерзімге 

ауыстырылады. Конкурсқа тек бір үміткер қатысқан жағдайда (баламасыз) - 1 

жылға. 



2. Конкурстық комиссия 

 

2.1. Жоғары оқу орнының ПОҚ лауазымдарына орналасуға конкурсты 

ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмысты ПОҚ лауазымдарына орналасуға 

үміткерлерді іріктеу бойынша конкурстық комиссия (бұдан әрі-Конкурстық 

комиссия). 

2.2. Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның (бұдан әрі 

- Конкурстық комиссия) саны мен жеке құрамын және оның өкілеттік мерзімін 

университеттің бірінші басшысы айқындайды. 

2.3. Конкурстық комиссия келесі құрамда құрылады: 

1) конкурстық комиссияның төрағасы – ЖОО басшысының орынбасары 

(проректор); 

2) конкурстық комиссия төрағасының орынбасары-ЖОО басшысының 

орынбасары (проректор) немесе ЖОО құрылымдық бөлімшесінің басшысы; 

3) конкурстық комиссияның хатшысы – ЖОО-ның штаттық қызметкері;   

4) құрамында кемінде үш адам бар конкурстық комиссияның мүшелері 

(ЖОО-ның штаттағы оқытушылары немесе ғылыми қызметкерлері, кадр 

қызметінің басшысы). 

2.4. Конкурстық комиссия конкурсты өткізудің нысандарын, рәсімдерін, 

нақты мерзімдерін анықтайды, конкурстық құжаттамаға талдау жүргізеді, конкурс 

қорытындылары бойынша шешім шығарады. 

2.5. Конкурстық комиссия жұмысының негізгі міндеттері: барлығына 

конкурсқа қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру; конкурсқа қатысушылар арасында 

адал бәсекелестікті қамтамасыз ету; конкурсты өткізудің объективтілігін, 

жариялылығын сақтауды бақылауды жүзеге асыру, Конкурстық комиссия 

отырыстарының кестесін айқындау, конкурстық құжаттамаға талдау жүргізу, 

конкурс қорытындылары бойынша шешім шығару. 

 

3. ПОҚ лауазымдарына орналасуға үміткерлерге  

қойылатын біліктілік талаптары 

 

ПОҚ лауазымдарына орналасуға үміткерлерді конкурстық іріктеу Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 

бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі (ҚР Білім 

және ғылым министрінің 27.12.2013 № 512 бұйрығымен өзгерістер енгізілген). 

3.1. Жоғары оқу орны басшысының орынбасары (проректор). 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми, 

Халықаралық, инновациялық, стратегиялық жұмыс мәселелеріне жетекшілік 

ететін орынбасарлары үшін: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, 

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-да немесе Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 

Республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша шетелдік 

жоғары оқу орнында оқуды аяқтау қорытындысы бойынша берілген ғылыми 

дәрежесінің немесе магистр академиялық дәрежесінің болуы., "Назарбаев 

Университеті" ДБҰ-да және/немесе Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 

республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша шетелдік 



жоғары оқу орнында оқуды аяқтаған жағдайда (магистратура немесе PhD 

докторантура). 

Білім беру менеджменті бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткендігі 

туралы сертификаттың (куәліктің) болуы. 

3.2. Факультет деканы. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің болуы, білім беру ұйымдарында немесе 

мамандығы бойынша басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі, Білім 

менеджменті бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы 

сертификаттың (куәлігінің) болуы. 

3.3. Кафедра меңгерушісі. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесінің болуы, педагогикалық қызметкерлердің 

лауазымдарында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.. 

3.4. Профессор. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің, "қауымдастырылған профессор (доцент)" 

ғылыми атағының болуы және ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл 

жұмыс өтілі.  

3.5. Қауымдастырылған профессор (доцент). 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің болуы, ғылыми-педагогикалық қызметте 

кемінде 5 жыл жұмыс өтілі.  

3.6. Аға оқытушысы. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім, ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл, 

оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе мамандығы (қызмет 

бейіні) бойынша практикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл және / немесе ғылыми 

дәрежесінің болуы. 

3.7. Оқытушы (ассистент). 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары білім, мамандығы бойынша 

кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болған жағдайда және/немесе магистр академиялық 

дәрежесінің болуы. 

 

4. Конкурс туралы хабарландыру 

 

4.1. Профессор-оқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлердің бос 

лауазымы болған жағдайда, университет құжаттарды қабылдау аяқталған күнге 

дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын мерзімді баспа басылымдарында, 

интернет-ресурстарда конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырады. 

4.2. ПОҚ лауазымдарына орналасу конкурсы туралы хабарландыру 

университеттің ақпарат құралдары (университеттің веб-сайты және т.б.) арқылы 

жүзеге асырылады. 

4.3 Конкурс өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс: 

1) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 

лауазымының атауы; 



2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны көрсетілген жоғары оқу 

орнының атауы; 

3) құжаттарды қабылдаудың аяқталу күні мен уақыты. 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес айқындалатын қатысушыға 

қойылатын негізгі талаптар. 

4.4. Бос лауазымдар конкурсына өтініш хабарландыру жарияланған күннен 

бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей беріледі. 

4.5. Белгіленген мерзімдерді сақтамаған жағдайда конкурс және бос 

лауазымдар туралы ақпарат қайтадан жарияланады. 

 

5. Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және қарау 

 

5.1. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар ЖОО басшысының атына 

өтініш (еркін нысанда) береді. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі: 

1) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы; 

2) өмірбаян; 

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың 

көшірмелері, ғылыми атағы туралы құжат және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқалары; 

4) қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың 

көшірмелері (бар болса) және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары; 

5) ғылыми жұмыстар мен өнертабыстар тізімі (бар болса); 

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 086 

нысандағы медициналық анықтама (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген); 

7) адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан 

Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке 

алу комитеті беретін есепке алу бойынша мәліметтердің болуы не болмауы 

туралы. 

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне 

қатысты қосымша ақпаратты (ғылыми жарияланымдар тізімі, алдыңғы жұмыс 

орнының басшылығынан ұсыныстар және т. б.) ұсынуға құқылы. 

5.2. Кафедра меңгерушісі лауазымына кандидатураларды талқылау кезінде 

кафедра отырысын факультет деканы өткізеді. Конкурстық материалдар 

ұсынымдық сипаттағы қорытынды шығаратын тиісті кафедраның отырысында 

алдын ала қаралады. Кафедра меңгерушісінің кандидатурасы туралы кафедра 

қорытындысына кафедра отырысын өткізген факультет деканы қол қояды. 

Конкурсқа қатысушылар мен кафедра меңгерушісі лауазымына үміткерлер 

кафедра отырысына қатыса алады және олардың қалауы бойынша оның 

қорытындысымен таныстырылуы мүмкі. 

5.3. Конкурсқа қатысушы тұлғалар конкурс алдындағы кезеңдегі ғылыми-

педагогикалық қызметі туралы кафедра отырысында баяндайды. Кафедра 

үміткерлерге сынақ дәрістерін оқуға немесе басқа оқу сабақтарын өткізуге және 

олардың қорытындысы бойынша ұсыныстар қабылдауға құқылы. Кафедра әрбір 

кандидат бойынша ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы кафедраның 



штаттағы оқытушыларының жай көпшілік дауысымен тиісті қорытынды 

қабылдайды, ол конкурстық комиссияға жіберіледі. 

5.4. Конкурстық комиссия отырыстарының материалдарына мынадай 

құжаттар қоса беріледі: 

- өтініш; 

- кафедралық көшірме; 

- деканаттың дәлелді қорытындысы; 

- ғылыми еңбектер тізімі; 

- бағалау парағы; 

- үміткермен әңгімелесу ХАТТАМАСЫ; 

- есеп комиссиясының хаттамасы; 

- жасырын дауыс беру бюллетені. 

 

6. Конкурсты өткізу тәртібі 

 

6.1. Байқау келесі кезеңдерден тұрады: 

1) жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға үміткерлердің өтінімдерін 

қарау; 

2) кандидаттармен әңгімелесу өткізу; 

3) конкурстың қорытындысын шығару. 

6.2. Университет: 

1) Конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды; 

2) конкурсты өткізу күні мен орнын айқындайды; 

3) конкурсқа қатысу үшін ұсынылған құжаттарды қабылдауды, тіркеуді және 

сақтауды жүргізеді; 

4) комиссия отырысын ұйымдастырады.6.3. Участниками конкурса являются 

лица, подавшие необходимые документы до указанной в объявлении даты 

окончания приема документов. 

Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің лауазымдарына орналасу конкурсы үміткерлердің тестілеу, 

әңгімелесу, шығармашылық есептер, авторлық әзірлемелерді қорғау, практикалық 

тапсырмалар түріндегі қызметінің қорытындыларын талдамалы жинақтау 

негізінде өткізіледі,бұл ретте кәсіби деңгейін анықтау үшін әрбір лауазым 

бойынша үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес білімі тексеріледі. 

Әңгімелесу Мақсаты бос лауазымға конкурс жарияланған нақты жоғары оқу 

орнының ерекшеліктерін, үлгілік біліктілік сипаттамаларын ескере отырып, 

кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерін бағалау болып табылады. 

6.4. Бұдан кейін конкурстық комиссия профессор-оқытушылар құрамы мен 

ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына орналасуға конкурстық іріктеу 

бойынша ашық немесе жасырын дауыс беруді өткізу туралы шешім қабылдайды.  

6.5. Ашық дауыс беру кезінде конкурстық комиссияның шешімі бағалау 

парақтарының нәтижелері негізінде конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы 

санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда 

конкурстық комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Конкурс 

өткізу кезінде конкурстық комиссияның отырысы, егер дауыс беруге оның 

мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, жарамды болып табылады. Талқылау барысы 



мен конкурстық комиссия қабылдаған шешім хаттама түрінде ресімделеді, оған 

конкурстық комиссияның барлық мүшелері мен хатшысы қол қояды. 

6.6. Жасырын дауыс беру кезінде конкурстық комиссия лауазымға 

конкурстық іріктеу бойынша жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге 

кандидатураны енгізу туралы шешім қабылдайды. 

6.7. Кандидатурамен келісім немесе келіспеу әрбір кандидаттың тегіне қарсы 

"келісемін" немесе "келісемін" деген сөздермен беріледі. Бір лауазымға екі және 

одан да көп үміткер конкурстық іріктеуге қатысқан жағдайда бірде-бір Тегі 

сызылмаған Бюллетень жарамсыз деп танылады. 

6.8. Дауыстарды санау үшін конкурстық комиссия жасырын дауыс беру 

басталар алдында Конкурстық комиссия арасынан комиссияның кемінде үш 

мүшесі бар есеп комиссиясын сайлайды. Есеп комиссиясы әрбір кандидатура 

бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялайды. Есеп комиссиясының хаттамасын 

Конкурстық комиссия бекітеді және конкурс материалдарына қоса тігіледі. 

6.9. Кандидат комиссия құрамынан қатысушылардың көпшілігі дауыс берген 

жағдайда оң қорытынды алады. Дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда 

Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

6.10. Конкурстық комиссияның жасырын дауыс беру арқылы қабылданған 

шешімі, егер ол осы ережені сақтай отырып қабылданса, түпкілікті болып 

табылады. 

6.11. Жасырын дауыс беру нәтижелері бойынша конкурстық комиссия бос 

лауазымға әрбір үміткер бойынша еңбек шартын жасау үшін "ЖОО ректорына 

ұсынылады" немесе "ЖОО ректорына ұсынылмайды" деген тұжырыммен 

ұсынымдар дайындайды. 

6.12. Еңбек шартын жасасу конкурстық комиссияның отырысы және ЖОО 

ректорының шешімі аяқталғаннан кейін, бірақ 10 күнтізбелік күннен 

кешіктірілмей жүргізіледі. 

6.13. Комиссия хатшысы конкурстың нәтижелерімен және конкурстық 

комиссияның ұсынымдарымен оған қатысқан адамдарды таныстырады. 

6.14. Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің лауазымдарына орналасу конкурсының қорытындысы бойынша 

келісім-шарт 3 жылға жасалады. Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін еңбек 

шарты, еңбек шартын ұзарту көзделеді. 

 

7. Кафедраларды біріктіру немесе бөлу  

кезінде конкурстық мәселелерді шешу 

 

7.1. Кафедраларды біріктіру немесе бөлу кезінде ПОҚ мерзімінен бұрын 

сайлауы өткізілмейді. 

7.2. Жаңадан ұйымдастырылған кафедра меңгерушісінің лауазымы бос деп 

жарияланады және конкурс бойынша сайланғанға дейін жеке еңбек шартын 

жасасу жолымен ауыстырылады. 

7.3. Кафедра меңгерушісінің бос лауазымына оны конкурстық алмастырғанға 

дейін университет ректоры міндеттерін орындауды бір жылға дейінгі мерзімге 

жетекші оқытушылардың біріне жүктеуге құқылы. 

7.4. Кафедра бөлінгенде оның меңгерушісі ректордың бұйрығымен жаңадан 

ұйымдастырылған кафедралардың бірінің меңгерушісі қызметіне тағайындалады. 



Басқа кафедра меңгерушісінің лауазымы жетекші оқытушылардың біріне 

жүктеледі және бос деп жарияланады. 

 

8. Шағымдану тәртібі 

 

8.1. Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар оларға қатысты бөлігінде 

конкурстық құжаттармен және комиссияның шешімдерімен таныса алады. 

8.2. Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен конкурстық комиссияның шешіміне 

шағымдануға құқылы. 

8.3. Конкурс комиссиясы комиссия отырысы рәсімінің бұрын қабылданған 

шешімін жойған жағдайда, сол кандидаттар мен үміткерлердің қатысуымен 

қайтадан өткізіледі. 

 


