


 
 
 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.1 Аталған Ереже Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 
университеті (бұдан әрі – ОҚМПУ) құрылымдық бөлімшелерінің/факультет  
қызметкерлері арасында өтетін «Үздік тәлімгер», «Үздік ғалым», «Үздік 
әдіскер», «Үздік қызметкер» байқауын өткізу тәртібін анықтайды.  

1.2 «Үздік тәлімгер», «Үздік ғалым», «Үздік қызметкер», «Үздік 
әдіскер»  байқауларының мақсаты: 

- жұмыскерлердің кәсіби деңгейінің өсуін ынталандыру; 
- олардың әлеуметтік  мәртебесін арттыру, қоғамдық қолдауын 

күшейту;  
- жоғары білім беру жүйесінде оқыту мен білім берудің инновациялық 

технологияларын насихаттау және тарату; 
- жұмыскерлердің  белсенділігін аттыру. 
1.3 «Үздік тәлімгер», «Үздік ғалым», «Үздік қызметкер», «Үздік 

әдіскер» ОҚМПУ-дің әрбір құрылымдық бөлімшесінде/факультетте 
анықталады. Байқауға университеттің барлық құрылымдарының 
қызметкерлері сол құрылымдық бөлім басшысының ұсынысымен немесе өз 
өтініші негізінде қатысады. 

1.4 ОҚМПУ-ға жаңадан қабылданған қызметкерлер байқауға алты 
айдан кейін қатыса алады. 

 
1. Конкурстың  негізгі принциптері 

2.1. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу жұмысы келесі қағидаттарға 
негізделеді: 

 - байқаудың жариялылығы, айқындығы мен ашықтығы;  
- конкурс туралы ақпарат алу және тарату еркіндігі;  
- лауазымы мен ғылыми дәрежесіне қарамастан барлық  профессор-

оқытушылардың құқықтарының теңдігі. 
 

2. Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 
3.1. Байқау өткізу үшін әр құрылымдық бөлімшеде/факультетте 

комиссия құрылады. 

3.2 Комиссия міндетіне құжаттарды жинау және құжаттарды 
саралаудан өткізу, қорытынды шығару, құрылымдық 
бөлімшенің/факультеттің үздік қызметкерін анықтау мен бекіту, Әдеп 
жөніндегі кеңеске бөлімшеде/факультетте үздік деп танылған үміткердің 
құжаттары мен ұсынысхат ұсыну кіреді. 

3.3 Конкурс тоқсан  қорытындысы бойынша 3 айда бір рет өткізіледі. 

Қараша айының соңғы аптасы – «Үздік тәлімгер»,  



 
 
 

Ақпан айының соңғы аптасы – «Үздік ғалым» 

Мамыр айының соңғы аптасы – «Үздік қызметкер», 

Тамыз айының соңғы аптасы – қыркүйек айының 1-онкүндігі – «Үздік 
әдіскер» байқауы өтіп, нәтижесі шығарылады. 

  3.4. Конкурс мерзімін ОҚМПУ Әдеп бойынша кеңес белгілейді және  
қатысушылардың жұмысын Қосымшада (1,2,3,4) көрсетілген көрсеткіштер 
бойынша бағалайды.  

3.5 Әдеп бойынша кеңес белгілеген мерзімнен кейін түскен 
ұсынысхаттар қарастырмайды. 

Байқауға аталған ережелер мен нұсқау талаптарын бұзу жағдайлары 
ресми тіркелмеген үміткерлер жіберіледі.   

3. Қорытынды және жеңімпаздарды марапаттау 
4.1. Байқау материалдарын сараптаудың негізгі міндеті – талаптарға 

сәйкестігін кешенді бағалау, сонымен қатар қызметкер жұмысы 
нәтижелерінің мәні мен маңыздылығы; 

4.2. Байқау жеңімпазы туралы шешім балл (бағалау критерийлері және 
оларға берілген ұпай саны) бойынша есептеліп, хаттама толтырылады,  
хаттамаға барлық  комиссия мүшелері қол қояды 

4.3. Байқау нәтижесінде жеңімпаздар материалды (сыйақы) немесе 
бейматериалды (алғысхат, мадақтау қағазы) сыйлықпен марапатталады. 
Сыйлық түрін басқарма төрағасы – ректор белгілейді. Ғылым мен білім 
саласының  үздік қызметкерлері ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
жауапты хатшысының Алғысхатына ұсынылуы мүмкін. 

4.4. Байқау нәтижелері туралы ақпарат пен фотосуреттері ОҚМПУ 
сайтында  (okmpu.kz) және арнайы тақтайшада орналастырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Қосымша 1 

 
«ҮЗДІК ТӘЛІМГЕР» БАЙҚАУЫНЫҢ БАҒАЛАУ ӨЛШЕМДЕРІ 

   
1.1 Эдвайзер, куратор, тәлімгер 

міндеттерін орындау 
саны Ұсынатын дәлелдеуші 

құжаттар 
Баллы  

1.2 Студенттер арасында  тәрбие  бағыттары  бойынша  және «Рухани 
жаңғыру»  бағдарламасын  насихаттау  және  жүзеге  асыру  бойынша  іс-
шараларды  ұйымдастыру  және  өткізу 

1.2.1 Республикалық  және  халықаралық  
деңгейде 

саны Сканерленген 
бағдарламалар немесе 
сценарий, 
фотоматериалдар 

10 

1.2.2 Университет және қала көлемінде саны Сканерленген 
бағдарламалар немесе 
сценарий, 
фотоматериалдар 

8 

1.2.3 Кафедра және факультет көлемінде саны Сканерленген 
бағдарламалар немесе 
сценарий, 
фотоматериалдар 

5 

1.2.4 Студенттік үйлерде  
ұйымдастырған  және  өткізген  іс-
шаралар 

саны Сканерленген 
бағдарламалар немесе 
сценарий, 
фотоматериалдар 

6 

1.3 Студенттерге арналған үйірмелер 
мен спорт секциясына жетекшілік 
ету 
 

саны Үйірме немесе 
секцияның бекітілген  
жұмыс  жоспарының, 
журналының 
сканерленген  
нұсқасы 

8 

1.4 Қоғамдық жұмыстарға, студенттер 
өзін-өзі басқару органдарына, 
жастар орталықтарына, 
үйірмелерге, спорт секцияларына 
қатысатын студенттер 

саны Үйірмелер, 
орталықтар, 
секциялар және т.б. 
жұмысына тартылған  
студенттердің  
бекітілген тізімінің  
сканерленген  
нұсқасы 

3 

1.5 Шығармашылық  конкурстар,  фестивалдар,  спорттық  жарыстарда  
жүлделі  орын  алған  студенттер 

1.5.1 Дүниежүзілік, халықаралық 
деңгейдегі 
 

саны Дипломның немесе 
сертификаттың  
скан-көшірмесі  

5 

1.5.2 Республикалық және қалалық 
деңгейдегі 
 

саны Дипломның немесе 
сертификаттың  
скан-көшірмесі  

4 

1.5.3 Университет  деңгейіндегі саны Дипломның немесе 
сертификаттың  

3 



 
 
 

скан-көшірмесі 
1.6 Студенттермен бірге  қалалық, 

аудандық  және  республикалық,  
халықаралық  іс-шараларға  
қатысу(мәдени-бұқаралық, 
спорттық, экологиялық  акциялар, 
сенбіліктер және  т.б.)   

саны Деканаттан анықтама, 
фотоматериалдардың 
скан-көшірмесі 
 

6 

1.7 ОПҚ  қатысқан  университеттік  
және қалалық   деңгейдегі  
спорттық  іс-шаралар саны 

саны Конкурс хаттамалары 
мен 
сертификаттардың 
скан-көшірмесі 

5 

1.9 Кафедра, факультет, университет  қызметі  туралы  имидждік  
жарияланымдар (ғылыми  және оқу-әдістемеліктен  басқасы) және теле-
радио хабарларға қатысу, баспасөз бетінде  пікірлер  білдіру: 
 

1.9.1 Халықаралық және ұлттық БАҚ-
тарда 
 

саны Мақаланың 
скриншоты, фото-
видео материалдар 

7 

1.9.2 Университет сайтында қалалық 
және аймақтық БАҚ-тарда 

саны Мақаланың 
скриншоты, фото-
видео материалдар  

5 

1.10 Марапаттары  
1.10.1 Алғысхат, мадақтау қағаздары, 

сертификаттар 
саны Мадақтамалардың, 

сертификаттардың 
скан-көшірмесі 

5 

1.10.2 Төсбелгі, медальдар саны Куәліктің скан-
көшірмесі 

7 

Көрсеткіштердің жалпы саны:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Қосымша 2 

«ҮЗДІК ҒАЛЫМ» БАЙҚАУЫНЫҢ БАҒАЛАУ ӨЛШЕМДЕРІ 

№ Көрсеткіштер атауы 
Еңбектің атауы, 

уақыты,орны 
саны 

Көрсеткіште
рі бойынша 

бағалау  
ұпайы 

 жалпы 
ұпай 

1. 
Монографиялар жариялануы 
(1 б.т. үшін) 

 
б.т. саны 
/авторла
р саны 

    

1,1 Алыс шетелдік басылымдарда     5 0 

1,2 Жақын шетелдік басылымдарда    4 0 

1,3 Отандық басылымдарда    3   

2. 
Ғылыми журналдар мен 
жинақтарда мақалалардың 
жариялануы 

 саны     

2,1 
Thomson Reuters,   Scopus, 
Elsevier базасында: 

       

  Импакт факторы 0,2 жоғары    100 0 

  Импакт факторы 0,2-ге дейін    70 0 

  Импакт факторы 0…    50 0 

2,2 
РИНЦ-тің импакт факторлы 
ғылыми  басылымдарында…... 

   5 0 

2,3 
Алыс және жақын шетелдік 
басылымдарда  

  4 0 

2,4 

ҚР БжҒМ білім және ғылым 
саласын бақылау комитеті 
ұсынған тізім бойынша отандық 
басылымдарда…………… 

  3 0 

2,5 
ЖОО-ның, аймақтық және 
салалық 
басылымдарда…………                                               

  2 0 

2,6 Хабаршы ОҚМПУ   2,5 0 

3. 

Конференцияларға қатысу 
және  конференция 
материалдарының 
жинағында мақалалардың 
жариялануы Шетелдерде: 

 саны     

3,1 Алыс шетелдерде    4 0 

3,2 ТМД елдерінде                                                                              3 0 

  Қазақстан 
Республикасындағы: 

       



 
 
 

3,3 Халықаралық                                                                                               2 0 

3,4 Республикалық және аймақтық    1 0 

4. 
Ғылыми мақалаларға сілтеме 
жасалынуы 

 саны     

  
Thomson Reuters, Scopus  
әлемдік ғылыми базаларда 
анықталған   

       

4,1 
Хирш индексі  1-ден артық 
болғанда 

   100 0 

4,2 Хирш индексі  1 болғанда    70 0 

5. 

Республикалық және 
халықаралық гранттық 
қаржыландыру, 
шаруашылық келісім-
шарттар бойынша және 
ынталы жоба жұмыстарының 
орындалуы  

 саны     

5,1 
Алыс шет елдердегі 
халықаралық жобаларға 

       

  жетекшілік жасау    50 0 

  қатысу     20 0 

5,2 ТМД елдеріндегі жобаларға        

  жетекшілік жасау    40 0 

  қатысу     10 0 

5,3 
Қазақстан  Республикасындағы 
жобаларға 

       

  жетекшілік жасау    30 0 

  қатысу     8 0 

5,4 
Жергілікті деңгейдегі 
жобаларға 

       

  жетекшілік жасау    25 0 

  қатысу     6 0 

5,5 
Университет ішіндегі ынталы 
жобаларға 

       

  жетекшілік жасау    20 0 

  қатысу     5 0 

6. 

Ғылыми журналдар мен 
жинақтарда ізденушілермен 
(студенттермен, 
магистранттармен) бірге 
жариялаған мақалалар 

 саны     



 
 
 

6,1 Алыс шетелдерде     5 0 

6,2 ТМД елдерінде     4 0 

6,3 Қазақстан Республикасында    3 0 

6,4 Аймақта    2,5 0 

6,5 Университетте:    2,5 0 

7. ОПҚ-ның пікір беруі:        

7,1 
Монографияға, оқулықтарға, 
оқу-әдістемелік құралдарға… 

   1 0 

7,2 Диссертациялық жұмыстарға:        

  PhD     1 0 

  Магистрлік.    0,5 0 

7,3 
Эксперт ретінде (Оқу 
бағдарламасына және т.б.).   0,5 0 

7,4 
Мектеп оқушыларының, студ. 
ғылыми жұмысына   0,5 0 

8. 

Патенттер және алдыңғы 
патенттер, инновациялық 
патенттер,  авторлық  
туындылар 
(өнертабыстарды), зияткерлік 
меншік объектісінің 
мемлекеттік тіркелуінің 
болуы (саны) 

  5 0 

9. Инновациялық және ғылыми 
нәтижелерді оқу үрдісіне 
енгізу (енгізу актілері 
бойынша) (саны) 

  4 0 
  

10. Ғылыми конкурстар мен 
көрмелерге қатысу 

 саны   

10,
1 

Шетелдік     10 0 

10,
2 

Республикалық    6 0 

10,
3 

Облыстық    4 0 

10,
4 

Қалалық    2 0 

11. 

Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын  (конференция, 
семинар) ұйымдастыруға 
қатысу  

 саны     



 
 
 

11,
1 Университет  деңгейінде    3 0 

11,
2 

Факультет деңгейінде  
 

   2 0 

11,
3 

Кафедра деңгейінде 
 

   1 0 

12. 

Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын  (конференция, 
семинар) ұйымдастырға  
басшылық жасау 

 саны     

12,
1 

Факультет деңгейінде    3 0 

12,
2 

Кафедра деңгейінде    2 0 

13. Студенттердің ғылыми-
зерттеу жұмыстары мен 
пәндік олимпиадасына  
жетекшілік ету және жүлделі 
орын алу  

 саны     

   Халықаралық        
13,
1 

1 орын    10 0 

   2 орын    9 0 
  3 орын     8 0 
  Республикалық                                                                                                                       

13,
2  1 орын    8 0 

    2 орын   7 0 

  
  3 орын    6 0 

   Облыстық /қалалық        
13,
3  1-орын    6 0 

  2 орын     5 0 
   3 орын     3 0 

14. Жетістіктер мен марапаттар:  саны     

14,
1 

«ЖОО Үздік оқытушысы» 
гранты байқауының жеңімпазы 

   20 0 

14,
2 

Мемлекеттік төсбелгілер     10 0 

14,
3 

Құрмет атағына иелену    5 0 



 
 
 

14,
4 

Алғыс хаттар (ҚР БжҒМ, 
Обл.маслихат) 

   3 0 

14,
5 Алғыс хаттар (ОҚМПУ). 

   2 0 

15. G-Global  алаңшасының 
жұмысына қатысу 

 саны     

15,
1 

Студенттермен  G-Global-ға 
байланысты іс-шара өткізу 

   3 0 

15,
2 Алаңшаға мақала жариялау:     2 0 

15,
3 

Алаңшадағы мақалаларға пікір 
беру 

   0,2 0 

16. Ғылыми атаққа және 
мүшелікке ие болуы: 

 саны     

16,
1 

ҚР БҒМ БҒСБК профессор 
атағына. 

   8 0 

16,
2 

Қауымдастырылған профессор 
(доцент) атағына 

   4 0 

16,
3 

Ұлттық академиясына    8 0 

16,
4 

Салалық (инженерлік, 
педагогикалық және т.б.) 
академияларға 

   4 0 

16,
5 

Халықаралық шығармашылық 
одақтарына 

   4 0 

16,
6 

Республикалық оқу-әдістемелік 
орталыгының мамандық 
бойынша кеңесіне 

   2 0 

16,
7 

Қазылар алқасына (сайыстар, 
олимпиадалар, спартакиадалар 
және т.б.)… 

   1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  Қосымша 3 

«ҮЗДІК ҚЫЗМЕТКЕР» БАЙҚАУЫНЫҢ БАҒАЛАУ ӨЛШЕМДЕРІ 
   

 
№ 
р/н 

Бағалау өлшемдері Балы 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

1. Жұмысқа қажетті практикалық, 
кәсіби құзыреттіліктер 

     

2. Ерекше маңызды және күрделі  
міндеттерді орындау, шешу 
дағдысы 

     

3. Нормативтік-құқықтық 
актілерге қатысты жобаларды, 
соның ішінде қызметтік 
нұсқаулықта қарастырылмаған 
жобаларды әзірлеу 

     

4. Үйлестіру, әдістемелік, кеңес 
беру, ақылдастар алқасы мен 
басқа да жұмыс тобында, 
сонымен бірге қызметтік 
тексеру жұмыстарына қатысу 

     

5. Құрылымдық бөлімшенің 
қоғамдық және спорттық 
өміріне белсене қатысу 

     

6. Тілектестік және стресске 
төзімділік 

     

7. Басым бағыттарды айқындау 
икемділігі 

     

 Жиынтық баллы________ 
Тегі, аты-жөні 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2020-2021 оқу жылына арналған ОҚМПУ «ҮЗДІК ӘДІСКЕР» байқауының өлшемдері 

Код Көрсеткіштер Өлшем бірлігі Растайтын құжат Бағалау 

ұпайы 

I. Оқу-әдістемелік жұмыстар 

1.1 ҚР БжҒМ  грифімен  шығарылған  оқулықтар, оқу-құралдары 

1.1.1 ҚР БжҒМ грифімен  шығарылған оқулық, 

оқу құралы (жеке автор) 

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

120 

1.1.2 ҚР БжҒМ грифімен  шығарылған оқулық, 

оқу құралы (бірінші автор) 

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

100 

1.1.3 ҚР БжҒМ грифімен  шығарылған оқулық, 

оқу құралы (қаламдас  автор) 

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

80 

1.1.4 ҚР БжҒМ грифімен ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық, оқу құралы (жеке 

автор) 

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу-құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

140 

1.1.5 ҚР БжҒМ грифімен ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық, оқу құралы (бірінші 

автор)  

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу-құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

120 

1.1.6 ҚР БжҒМ грифімен ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық, оқу құралы (қаламдас  

автор)  

саны  ҚР БжҒМ-нің грифімен шығарылған оқулықтың, 

оқу-құралының титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

100 

1.2 РОӘК  ОӘБ ұсынысы арқылы  шығарылған  оқулықтар, оқу-құралдары 

1.2.1  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған оқулық, 

оқу құралы (жеке автор) 

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым баспасының скан көшірме 
100 

1.2.2  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған оқулық, 

оқу құралы (бірінші автор)  

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым баспасының скан көшірме 

80 

1.2.3  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған оқулық, 

оқу құралы (қаламдас  автор)  

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым баспасының скан көшірме 

60 



1.2.4  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған ағылшын 

тілінде оқулық, оқу құралы (жеке автор) 

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан көшірме 
110 

1.2.5  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған ағылшын 

тілінде оқулық, оқу құралы (бірінші автор) 

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан көшірме 

90 

1.2.6  РОӘК  ОӘБ  арқылы ұсынылған ағылшын 

тілінде оқулық, оқу құралы (қаламдас автор)  

саны Оқулықтың, оқу құралының титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан көшірме 

70 

1.3 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен  шығарылған  оқулықтар, оқу-құралдары 

1.3.1 ОҚМПУ-нің ОӘК және ғылыми кеңесі ше-

шімімен шығарылған оқулық (жеке автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 
90 

1.3.2 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі және 

ғылыми кеңесі шешімімен шығарылған 

оқулық (бірінші автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

70 

1.3.3 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі және 

ғылыми кеңесі шешімімен шығарылған  

оқулық (қаламдас  автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

50 

1.3.4 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі және 

ғылыми кеңесі шешімімен  ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық (жеке автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 
100 

1.3.5 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі және 

ғылыми кеңесі шешімімен  ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық (бірінші автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

80 

1.3.6 ОҚМПУ-нің оқу-әдістемелік кеңесі және 

ғылыми кеңесі шешімімен  ағылшын тілінде 

шығарылған оқулық (қаламдас  автор) 

саны Оқулықтың титулдық  беті, мазмұны және 

басылым  баспасының скан көшірмелері 

60 

1.3.7 ОҚМПУ-нің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен шығарылған  оқу, оқу-

әдістемелік құралы (жеке автор) 

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының скан көшірмелері 50 

1.3.8 ОҚМПУ-нің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен шығарылған  оқу, оқу-

әдістемелік құралы (бірінші автор) 

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының скан көшірмелері 40 

1.3.9 ОҚМПУ-нің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен шығарылған  оқу, оқу-

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының скан көшірмелері 30 



әдістемелік құралы (қаламдас  автор) 

1.3.10 ОҚМПУ-дің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен ағылшын тілінде  шығарылған 

оқу, оқу-әдістемелік құралы (жеке автор) 

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының  титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан 

көшірмелері 

55 

1.3.11 ОҚМПУ-дің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен ағылшын тілінде  шығарылған 

оқу, оқу-әдістемелік құралы (бірінші автор) 

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының  титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан 

көшірмелері 

45 

1.3.12 ОҚМПУ-дің  оқу-әдістемелік кеңесі 

шешімімен ағылшын тілінде  шығарылған 

оқу, оқу-әдістемелік құралы (қаламдас  

автор) 

саны Оқу, оқу-әдістемелік құралының  титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан 

көшірмелері 

35 

1.4 ОҚМПУ-нің факультеттерінің оқу-әдістемелік кеңесінің  шешімімен 

 шығарылған оқу-әдістемелік нұсқаулар 

1.4.1 Оқу-әдістемелік нұсқау саны Оқу әдістемелік нұсқаулықтың титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан көшірме 
30 

1.4.2 Ағылшын тілінде шығарылған  оқу-

әдістемелік нұсқау 

 саны Оқу әдістемелік нұсқаулықтың титулдық  беті, 

мазмұны және басылым  баспасының скан 

көшірмелері 

50 

1.5 Оқу-әдістемелік  цифрлық ресурстар 

1.5.1 Электронды оқулық (жеке автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 80 

1.5.2 Электронды оқулық (бірінші автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 60 

1.5.3 Электронды оқулық (қаламдас  автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 40 

1.5.4 Электронды оқұ құралы (жеке автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 70 

1.5.5 Электронды оқұ құралы (бірінші автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 50 

1.5.6 Электронды оқұ құралы (қаламдас  автор) саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 30 

1.5.7 Бейне лекциялар 1 пән үшін саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 6 

1.5.8 Онлайн курс МООК платформасына 

енгізу 

 саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 100 

 

1.5.9 Онлайн курс Университет 

платформасына енгізу 

 саны  ОӘК  хаттамасының скан көшірмесі 80 

1.6 Инновациялық оқу-әдістемелік жұмыстар, сауалнама нәтижелері 

1.6.1 Инновациялық технологияларды қолдана 

отырып ашық сабақ өткізу 

саны Ашық сабақтың жоспарының  скан көшірмесі 5 



1.6.2 Оқу процесіне инновациялык-әдістемелік 

жұмыстардың нәтижелерін енгізу актісі 

(кейс-стади, электронды оқулық және т.б.)  

саны Оқу процесіне инновациялык-әдістемелік 

жұмыстардың нәтижелерін енгізу актісінің скан 

көшірмесі 

10 

1.6.3 Жаңа пәндердің оқу бағдарламаларын 

дайындау   

саны Хаттаманың скан көшірмесі 10 

1.6.4 Факультет эдвайзері  саны Бұйрықтың скан көшірмесі 10 

1.6.5 «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы-

ның нәтижесі бойынша жалпы орта ұпайы 

(1,0 балға дейін) 

орта балл Сауалнама қорытындысы бойынша көрсеткіші 1 

1.6.6 «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы-

ның нәтижесі бойынша жалпы орта ұпайы 

(1,01-ден 2,0 балға дейін) 

орта балл Сауалнама қорытындысы бойынша көрсеткіші 2 

1.6.7 «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы-

ның нәтижесі бойынша жалпы орта ұпайы 

(2,1-ден 3,0 балға дейін) 

орта балл Сауалнама қорытындысы бойынша көрсеткіші 3 

1.6.8 «Оқытушы студент көзімен» сауалнамасы-

ның нәтижесі бойынша жалпы орта ұпайы 

(3,1-ден 4,0 балға дейін) 

орта балл Сауалнама қорытындысы бойынша көрсеткіші 4 

1.6.9 «Оқытушы студент көзімен» 

сауалнамасының нәтижесі бойынша жалпы 

орта ұпайы (4,1-ден 5 балға дейін) 

орта балл Сауалнама қорытындысы бойынша көрсеткіші 5 

1.7 ОПҚ-ң оқу-әдістемелік  жұмыстарын (семинар) ұйымдастыруы және қатысуы 

1.7.1 Университет деңгейінде саны Ұйымдастыруға қатысқаны туралы құжаттардың 

(хаттама, семинардың бағдарламасы, т.б.)скан 

көшірмелері 

10 

1.7.2 Факультет  деңгейінде саны Ұйымдастыруға қатысқаны туралы құжаттардың 

(хаттама, семинардың бағдарламасы, т.б.)скан 

көшірмелері 

7 

1.7.3 Кафедра  деңгейінде саны Ұйымдастыруға қатысқаны туралы құжаттардың 

(хаттама, семинардың бағдарламасы, т.б.)скан 

көшірмелері 

5 



1.7.4 Университет көлемінде  оқу-әдістемелік  

семинарға баяндама даярлау 

саны Оқу-әдістемелік семинар бағдарламасының, 

баяндаманың тезистерінің скан көшірмелері 

5 

1.7.5 Факультет көлемінде   оқу-әдістемелік 

семинарға баяндама даярлау 

саны Оқу-әдістемелік семинар бағдарламасының, 

баяндаманың тезистерінің скан көшірмелері 

3 

1.7.6 Кафедра көлемінде   оқу-әдістемелік 

семинарға баяндама даярлау 

саны Оқу-әдістемелік семинар бағдарламасының, 

баяндаманың тезистерінің скан көшірмелері 

2 

1.8 Оқытушы –профессор құрамының   академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша  дәрістер оқуы 

1.8.1 Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша ОПҚ –ның  шетелдік ЖОО-да 

дәріс оқуы (Бір дәріс үшін) 

саны Бұйрықтың сканерленген көшірмесі, жоғары оқу 

орнынан шақыру, қызмет көрсету шарты және 

жүктемені орындау,консультациялар туралы 

анықтама  

10 

1.8.2 Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша ОПҚ –ның   ҚР ЖОО-да дәріс 

оқуы (Бір дәріс үшін) 

саны Бұйрықтың сканерленген көшірмесі, жоғары оқу 

орнынан шақыру, қызмет көрсету шарты және 

жүктемені орындау,консультациялар туралы 

анықтама  

8 

1.8.3 Университет көлемінде «Үздік әдіскер» 

байқауының жеңімпазы атануы 

саны Комиссия  шешімі  туралы  хаттамасының скан 

көшірмесі 

50 

1.9 Оқытушы –профессор құрамының соңғы  екі жылдағы  IELTS, TOEFL  сертификаттары 

1.9.1 Intermediate  

IELTS (5,0-5,5) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі  

70 

1.9.2 Intermediate  

TOEFL  IBT(173-196) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 70 

1.9.3  Intermediate  

TOEFL ITP (460-500) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 70 

1.9.4 Upper-Intermediate  

IELTS (6,0-6,5) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі  

80 

1.9.5 Upper-Intermediate  

TOEFL (79-91) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 80 

1.9.6 Upper-Intermediate  

TOEFL ITP (500-543) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 80 

1.9.7  Advanced 

 IELTS (7,0-7,5) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі  

90 



1.9.8 Advanced 

TOEFL (100-120) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 90 

1.9.9 Advanced 

TOEFL ITP (544-627) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 90 

1.10 Оқытушы – профессор құрамының біліктілігін арттыру: 

1.10.1 Алыс шетелдерде саны Сертификаттың скан көшірмесі 40 

1.10.2 ТМД елдерінде саны Сертификаттың скан көшірмесі 30 

1.10.3 Қазақстан Республикасында саны Сертификаттың скан көшірмесі 20 

1.10.4 «Болашақ» бағдарламасы бойынша саны Сертификаттың скан көшірмесі 60 

1.10.5 Coursera, EdX, Udacity, FutureLearn  онлайн 

курстары платформалары базасында 

ағымдық  жылдағы кәсіби қызметі бойынша 

шет тіліндегі жаппай ашық онлайн курстар 

платформасы базасы бойынша оқудан өту 

сертификаттары ( екеуден артық емес) 

саны Сертификаттың скан көшірмесі 20 

1.11 Оқытушы – профессор құрамының ғылыми пікір беруі 

1.11.1 Университет деңгейіндегі монография, 

оқулықтар мен оқу-құралдарға 

саны Пікірдің скан көшірмесі 5 

1.11.2 Алыс шетел деңгейіндегі монография, 

оқулықтар мен оқу-құралдарға 

саны Пікірдің скан көшірмесі 10 

1.11.3 ҚР, ТМД елдерінде жарық көрген оқу-

әдістемелік басылымдарға 

саны Пікірдің скан көшірмесі 5 

1.11.4 Эксперт ретінде (ҚР, ТМД елдеріндегі білім 

беру бағдарламасына, оқу жұмыс  

бағдарламасына ) 

саны Пікірдің скан көшірмесі 15 

 

1.11.5 Эксперт ретінде (университеттің білім беру 

бағдарламасына, оқу жұмыс 

бағдарламасына) 

саны Пікірдің скан көшірмесі  

10 

 

1.11.6 PhD докторантының диссертациясына саны Пікірдің скан көшірмесі 10 

1.11.7 Магистранттың диссертациясына саны Пікірдің скан көшірмесі 5 

1.11.8 «ОҚМПУ Хабаршысы» университет 

журналында жарияланған мақалаларға 

саны Пікірдің скан көшірмесі 3 



1.11.9 Студенттердің жұмыстарына саны Пікірдің скан көшірмесі 2 

1.11.10 Оқушылардың жұмыстарына саны Пікірдің скан көшірмесі 1 

1.12 Оқу - әдістемелік белсенділік (республикалық және аймақтық ұйымдарға мүшелік) 

1.12.1 ҚР БжҒМ комиссиялар құрамында болу саны Бұйрық,  өкімнің скан көшірмелері 15 

1.12.2 РОӘК   мүшесі саны Бұйрық,  өкімнің скан көшірмелері 10 

1.12.3 ҚР БжҒМ-нің ҰБТ жұмыс тобының мүшесі 

(сарапшы) 

саны Бұйрық,  өкімнің скан көшірмелері 10 

1.12.4 Аймақтық және республикалық маңызы бар 

жұмыс тобының мүшесі (сарапшы / 

аудитор) 

саны Бұйрық,  өкімнің скан көшірмелері 8 

1.13 Шығармашылық қызметі: 

1.13.1 Жеке көркемдік көрмелерді (концерттерді) 

ҚР, ТМД елдерінде ұйымдастыру  

саны Көрме (концерт) бағдарламасының  (оқытушының 

қатысуымен), фотосуреттердің скан көшірмелері 

30 

1.13.2 Жеке көркемдік көрмелерді (концерттерді) 

алыс шетелдерінде ұйымдастыру  

саны Көрме (концерт) бағдарламасының  (оқытушының 

қатысуымен), фотосуреттердің скан көшірмелері 

35 

1.13.3 ҚР, ТМД елдерінде көркемдік көрмелерге 

(концерттерге) қатысу 

саны Көрме (концерт)  бағдарламасының  (оқытушының 

қатысуымен), фотосуреттердің скан көшірмелері 

20 

1.13.4 Алыс шетелдерінде көркемдік көрмелерге 

(концерттерге) қатысу 

саны Көрме бағдарламасының  (оқытушының 

қатысуымен), фотосуреттердің скан көшірмелері 

35 

1.13.5 Факультеттің шығармашылық іс-

шараларына қатысу 

саны Сертификаттың, хаттаманың  скан көшірмелері 5 

1.13.6 Университеттің шығармашылық іс-

шараларына қатысу 

саны Сертификаттың, хаттаманың  скан көшірмелері 8 

1.13.7 Музыкалық, кескіндеме, көркем  өнер 

авторлық туындыларын шығару 

туынды саны Репертуарда жаңа туындыларды енгізу туралы 

кафедра мәжілісінің хаттамасы, авторлық 

туындының скан көшірмелері  

20 

 

 

 

 



 
 
 

Қосымша 5 
 
 

«Үздік қызметкер» байқауына 

ҰСЫНЫС 

 

 Құрылымдық бөлімше/факультет  
 Үміткердің тегі, аты-жөні  
 Үміткердің қызметі  
 ОҚМПУ-дағы еңбек өтілі  
 «Айдың үздік қызметкері» 

байқауы жеңімпазы атануының 
негіздемесі 

 

 

 

Құрылымдық бөлім/факультет басшысы    /___________/__________________ 

                                                                         қолы                         аты-жөні        

«____» __________ 2020  ж. 
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