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I ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Осы ереже «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

№ 319-III Заңына (07.07.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және 

толықтырулармен), Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына», Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 

бұйрығымен бекітілген «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және 

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесіне», Басқарма отырысында (08.12.2020 ж. 

№9 хаттама) бекітілген «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті»КЕАҚ кадр саясаты туралы ережеге» және «Академик Е.А.Бөкетов 

атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ сапа менеджменті жүйесінің талаптарына 

сәйкес жасалды. 
 

1.1 Аттестаттау мақсаты: педагогикалық қызметкердің функционалдық 

міндеттерін ескере отырып, кафедра бойынша атқарып жатқан немесе мерзімінен 

бұрын ізденіп отырған лауазымына сәйкестік дәрежесін айқындау.  

Аттестаттау міндеттері: 

−  Педагогикалық қызметкердің лауазымдық мәртебесін анықтау. 

−  Педагогикалық қызметкердің кәсіби өсуі жағдайын жасау, университеттің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыруға дайындық дәрежесін жетілдіру. 

−  Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби жетістіктеріне мониторинг жүргізу 

және соның салдарынан мамандарды негізді кадрлық іріктеуді жүзеге асыру, 

университеттің профессор-оқытушылар құрамының сапасын арттыру. 

−  Педагогикалық қызметкердің кәсіби қызметінің мәселелік аспектілерін,оның 

кәсіби және мансаппен өсу перспективаларын анықтау. 

−  «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жағдайында 

мамандарды даярлау сапасын арттыруға ықпал ету. 

−  Педагог қызметкердің кәсіби қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар 

қалыптастыру. 

Аттестаттаудың қағидаттары: алқалылық, ашықтық, жүйелілік, айқындылық, 

объективтілік. 

Аттестаттау кезінде негізгі бағалау талаптары: педагогикалық қызметкердің 

өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін орындау қабілеті. 
 

1.2 Мақсаттық топ және аттестаттауды өткізу мерзімділігі:  

1.2.1 Осы Ережеге, университеттің Басқарма төрағасы-Ректорының бұйрығына 

және Қызметкерлерді басқару бөлімі қалыптастыратын кестеге (1-нысан) сәйкес 

ғылым докторы, ғылым кандидаты, PhD докторы ғылыми дәрежесі бар педагог 

қызметкерлерді аттестаттау 5 жылда бір рет жүзеге асырылады; ғылым магистрі 

академиялық дәрежесі бар және ғылыми дәрежесі жоқ педагог қызметкерлер 3 жылда 

бір рет аттестаттаудан өтеді; жаңадан қабылданған оқытушылар аттестаттаудан 

лауазымға бекітілгеннен кейін 3 жылдан кейін өтеді. 

1.2.2 Зейнеткерлік жастағы адамдар, жүктілігі және босануы бойынша 

демалыста және бала күтімі бойынша ақысыз демалыста жүрген қызметкерлер 

аттестаттауға жатпайды. 

1.2.3 Педагог қызметкерді аттестаттау келесі жағдайларда кешірек мерзімге 

ауыстырылуы мүмкін:  
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а) ұзақ уақытқа еңбекке қабілеттілігінен айырылу; 

б) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қызметтік іссапарда немесе 

тағылымдамада болуы;  

в) медициналық анықтамамен расталған жүктілік болған кезде. Дәлелсіз 

себептермен қажетті құжаттарды уақтылы тапсырмаған педагог қызметкерлер 

аттестатталмаған болып есептеледі. 

1.2.4 Бала күтімі бойынша демалыста жүрген педагог қызметкерлер 

аттестаттаудан жұмысқа шыққаннан кейін кемінде 3 жылдан кейін өтеді. 
 

1.3 Аттестаттаудың дайындық кезеңін өткізу тәртібі: 

1.3.1 Дайындық кезеңі аттестаттау форматын офлайн/ онлайн режимінде 

түсіндіруді, педагог қызметкерлерді хабардар етуді, әңгімелесу үшін сұрақтар 

дайындауды, аттестаттау комиссиясы мен сараптау тобының құрамын айқындауды, 

аттестаттауды өткізу кестесін әзірлеуді, қажетті құжаттарды жинауды, педагог 

қызметкерлердің кәсіби қызметіне кешенді талдау жүргізуді қамтиды. 

1.3.2 Педагог қызметкерлерді аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізуді 

аттестаттау комиссиясы жүзеге асырады. Аттестатталатын педагог қызметкерлерді 

аттестаттау комиссиясының дербес құрамы, аттестаттауды өткізу мерзімдері 

университеттің Басқарма төрағасы-Ректорының бұйрығымен бекітіледі. 

1.3.3 Аттестаттау комиссиясы дауыс беру құқығына ие адамдардың тақ 

санынан (кемінде 5 адам) және хатшыдан (Қызметкерлерді басқару бөлімінің маманы) 

құрылады. 

1.3.4 Аттестаттау комиссиясының жанынан сараптау тобы құрылады, оның 

құрамы университеттің Басқарма төрағасы-Ректорының бұйрығымен бекітіледі. 
Сараптау тобының құрамына білім сапасын мониторингілеу бөлімінің маманы, 

университеттің Академиялық комитетінің мүшелері кіреді. 

1.3.5 Аттестаттау комиссиясы жазбаша және оқытушының жеке кабинеті 

арқылы аттестаттаудың мерзімі мен шарттары туралы оны өткізгенге дейін бір айдан 

кешіктірмей педагог қызметкерлерді хабардар етеді. 

1.3.6 Педагог қызметкер аттестаттау комиссиясына қағаз /электрондық 

форматтағы сауалнама деректері бар толтырылған фактографиялық парақпен қоса 

растау құжаттарын (2.1-2.3 нысандар) жібереді. 
 

II АТТЕСТАТАУ МАТЕРИАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУ 
 

2.1 Аттестаттауға жататын педагог қызметкерге қызметтік мінездемені (3.1-

нысан) ұсыну кафедра меңгерушісінің жеке кабинетінде электрондық нысанды 

толтыру жолымен жүзеге асырылады. Мінездеменің электрондық көшірмесі 

аттестаттау комиссиясының отырысы басталғанға дейін 3 аптадан кешіктірмей 

ұсынылған материалмен танысу мақсатында білім сапасын мониторингілеу бөліміне 

және аттестатталатын оқытушыға жіберіледі. 

2.2 Аттестатталатын қызметкер туралы қоғамдық пікірді анықтау мақсатында 

сауалнама жүргізу кафедра меңгерушісінің (3.1-нысан), факультет деканының (3.2 4- 

нысан) және білім алушылардың (3.3-нысан) жеке кабинеттерінде электрондық 

нысанды толтыру арқылы жүзеге асырылады. Сауалнама жүргізу процесіне кемінде 10 

білім алушы қатысуы тиіс. 

2.3 Аттестатталатын оқытушының педагогикалық шеберлік деңгейін 

анықтау мақсатында оқу сабақтарына қатысуды оқыту және сабақ беру жөніндегі 

комитет айқындайды, кейіннен отырыс басталғанға дейін 15 күннен кешіктірмей 

өткізілген сабақтар сапасының орташа көрсеткішін айқындау сауалнамаларын (4.1–4.6-

нысандар) толтырады. 
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III АТТЕСТАТТАУ МАТЕРИАЛДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ТАЛДАУ 

3.1 Аттестаттау материалдарын өңдеу мен талдауды білім сапасын 

мониторингілеу бөлімінің маманы (5.1-нысан) нәтижелерді сәйкестендіру шкаласын (1-

қосымша) пайдалана отырып жүзеге асырады. 
 

IV ПОҚ АТТЕСТАЦИЯСЫ 
 

4.1 Аттестаттау комиссиясының отырысы оның құрамының кемінде 2/3 

кворумы болған кезде офлайн форматында да, бейнеконференцбайланыс арқылы да 

өткізіледі. 

4.2 Кәсіби қызмет нәтижелілігінің төмен көрсеткіштері болған кезде 

аттестатталатын педагог қызметкер комиссия отырысына әңгімелесу үшін 

шақырылады, оның нәтижелері бойынша «қайта аттестаттауға жатады» немесе 

«атқаратын лауазымына сәйкес келмейді» деген шешім қабылданады.  

4.3 Аттестатталушы комиссия отырысына дәлелді/ дәлелсіз себептермен 

келмеген жағдайда, мәселені қарау комиссия белгілеген неғұрлым кеш мерзімге 

ауыстырылады.  

4.4 Оқу, ғылыми-зерттеу, қоғамдық жұмыстардың, білім алушылардың 

әлеуметтік сауалнамаларының және т.б. жоғары көрсеткіштері кезінде аттестаттау 

комиссиясы әңгімелесу үшін шақырусыз педагог қызметкердің атқаратын лауазымына 

сәйкестігі туралы шешім қабылдайды.  

4.5 Даулы жағдайларда аттестаттау комиссиясы отырысқа кафедра 

меңгерушісін, факультет деканын әңгімелесу үшін шақыруға құқылы. 

4.6 Аттестаттау комиссиясының дауыс беру нәтижелері, қорытынды шешім 

қабылдауы хаттама және Сәйкестік парағы (6.1, 6.2-нысандар) түрінде ресімделеді 

және оған аттестаттау комиссиясының барлық мүшелері қол қояды.  

4.7 Аттестаттау комиссиясы кәсіби қызметінің жоғары/ төмен көрсеткіштері 

болған кезде педагог қызметкердің лауазымын жоғарылатуды/ төмендетуді ұсынуы 

мүмкін.  

Аттестаттау комиссиясының «атқаратын лауазымына сәйкес келмейді» деген 

шешімі педагог қызметкердің лауазымын төмендетуге не Қазақстан Республикасы 

Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 4-тармақшасына сәйкес онымен еңбек 

қатынастарын бұзуға негіз болып табылады. 
 

V ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ 
 

5.1. Аттестаттау комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін университеттің 

Басқарма төрағасы-Ректоры бұйрық шығарады. Бұйрық шыққаннан кейін 10 жұмыс 

күні ішінде Қызметкерлерді басқару бөлімі педагогикалық қызметкерге оқытушы мен 

деканның жеке кабинеттеріне аттестаттау комиссиясының шешімі және нақты 

орындау мерзімі бар кәсіби қызметті жетілдіру бойынша жасалған ұсынымдар туралы 

хабарлама (7.1-нысан) жібереді.  

5.2 Аттестаттау материалдары педагог қызметкердің жеке ісіне енгізіледі. 
Университеттің Басқарма төрағасы-Ректоры бекіткен аттестаттау комиссиясының 

шешімі педагог қызметкердің қызметтік тізіміне енгізіледі. 

5.3 Педагог қызметкерді қайта аттестаттау бастапқы аттестаттау шешімі 

шығарылған күннен бастап күнтізбелік 6 айдан кейін өткізіледі. 

5.4 Аттестаттау комиссиясының ұсынымдары педагог қызметкерді кезекті 

аттестаттауға дейін аттестаттау комиссиясының ұсынымдарын кейіннен іске асыра 

отырып, педагог қызметкердің электрондық жеке жоспарларында көрсетілуі тиіс. 
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Басқарма отырысының 11.01.2021ж. 

№11 хаттамасымен бекітілді. 
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         профессор-оқытушылар құрамын  

  аттестаттауды өткізу туралы 

     ЕРЕЖЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Нусупбеков Бекболат Рахишевич 

Мамраева Гульмира Баймаганбетовна 

Айткулов Айдар Муратович 

Дьяков Дмитрий Викторович 

 


