
        

  



1. Жалпы ережелер 
 

1.1. Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің (бұдан 
әрі-институт) лауазымдарына конкурстық орналасудың осы Ережесі 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 қағидаларының 17-тармағына және «Ы.Алтынсарин 
атындағы Арқалық педагогикалық институты» КЕАҚ Жарғысына сәйкес 
әзірленді. 

1.2. Қағидалар институттың профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлерінің штаттық лауазымдарына конкурстық орналасудың тәртібі 
мен шарттарын (бұдан әрі - конкурс) айқындайды. Институттың профессор-
оқытушылар құрамының (бұдан әрі - ПОҚ) және ғылыми қызметкерлерінің 
штаттық лауазымы институттың штат кестесінде (бұдан әрі - штаттық 
лауазымдар) көзделген және оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының барлық түрлері бойынша толық жұмыспен қамтуды көздейді.  

1.3.Байқаудың мақсаты институттың тиімді кадрлық саясатын 
қамтамасыз ету болып табылады. 

1.4.Конкурсқа тиісті бейіндер бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімі бар адамдар жіберіледі. 

1.5.Конкурс институттың педагогикалық және ғылыми қызметкерлері 
лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес конкурстық материалдар 
негізінде жүзеге асырылады. 

Профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына кафедра басшысы, 
профессор, доцент, аға оқытушы, оқытушы жатады. 

Осы жоғары оқу орнында конкурстық негізде ақы төленетін штаттық 
лауазымды атқаратын және жоғары оқу орнының міндеттері мен функцияларын 
іске асыру мақсатында еңбек шартының негізінде лауазымдық өкілеттіктерді 
(тиісті оқу жүктемесін, ғылыми, тәрбиелік, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-
ұйымдастырушылық жұмысты) жүзеге асыратын оқытушы (ғылыми 
қызметкер) штаттағы оқытушы (ғылыми қызметкер) болып табылады. 

"Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабының 1-
тармағына сәйкес білім беру ұйымдарында жұмыс істеуге педагогтік қызметке 
сот үкімімен немесе медициналық қорытындымен тыйым салынған адамдар 
жіберілмейді. 

Өнер, мәдениет және спорт саласындағы қауымдастырылған 
профессорлар (доцент), профессорлар лауазымдарына орналасу конкурсына 
тиісті ғылыми атағы мен ғылыми дәрежесі жоқ, бірақ практикалық жұмыс 



тәжірибесі бар және осы мамандық бойынша танылған жетістіктері бар 
мамандар жіберіледі. 

 
2. Конкурс туралы хабарландыру 

2.1 «Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» КЕАҚ 
профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 
лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды. 

2.2.Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 
лауазымдарына орналасуға Конкурс және бос лауазымдар туралы ақпарат 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және Институттың ресми сайтында 
мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады. 

2.3.Бос лауазымдарға орналасу конкурсына өтініш хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей беріледі. 

Конкурс өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды: 
1) профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 

лауазымының атауы; 
2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны көрсетілген 

институттың атауы;  
3) құжаттарды қабылдаудың аяқталу күні мен уақыты; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, біліктілік сипаттамаларына сәйкес айқындалатын конкурсқа 
қатысушыға қойылатын негізгі талаптарды қамтуға тиіс. 

2.4. Конкурсты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты институттың 
лауазымды адамының өтініш қабылдаудан бас тартуы үміткер ұсынған 
құжаттарға сәйкес қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген 
тиісті лауазым бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда не 
өтініш беру мерзімдері бұзылған жағдайда орын алуы мүмкін. 

2.5.Конкурс бойынша сайлау және еңбек шартын жасасу өтініш беру 
мерзімі аяқталғаннан кейін екі айдан кешіктірілмей өткізіледі. 

2.6.Белгіленген мерзімдер сақталмаған жағдайда конкурс және бос 
лауазымдар туралы ақпарат қайтадан жарияланады. 

2.7.Конкурс хабарландыруының уақытылы орналастырылуына 
Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі жауапты 
болады. 

 
3. Конкурстық комиссияны құру 

3.1.Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос 
лауазымдарына орналасуға арналған конкурстық комиссия (бұдан әрі - 



Конкурстық комиссия) институт Басқарма Төрағасы - Ректор бұйрығымен 
құрылады. 

3.2.Конкурстық комиссияның саны мен жеке құрамы және оның өкілеттік 
мерзімі институттың Ғылыми кеңесімен анықталады және тиісті бұйрықпен 
бекітіледі. 

3.3.Конкурстық комиссия мынадай құрамда құрылады: конкурстық 
комиссияның төрағасы, төрағаның орынбасары, хатшы және комиссия 
мүшелері. 

3.3.Конкурстық комиссия конкурсты өткізудің нысандарын, рәсімдерін, 
нақты мерзімдерін айқындайды, Конкурстық құжаттамаға талдау жүргізеді, 
конкурс қорытындысы бойынша шешім шығарады. 

3.4.Конкурстық комиссия жұмысының негізгі міндеттері: 
- конкурсқа қатысу үшін барлығына тең мүмкіндіктер беру; 
- конкурсқа қатысушылар арасында адал бәсекелестікті қамтамасыз ету; 
- кадр саясатында меритократия қағидаттарын сақтау; 
- байқауды өткізудің әділдігі, жариялылығы, ашықтығының сақталуын 

бақылауды жүзеге асыру; 
- үміткерлерді конкурс өткізу нәтижелері туралы уақтылы хабардар ету; 
- конкурстық құжаттамаға талдау жүргізу; 
- конкурс қорытындысы бойынша шешім шығару. 
 

4. Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау және қарау 
4.1.Институтта жұмыс істейтін тұлғалар конкурсқа қатысу үшін 

институттың персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметіне 
өтініш береді: 

1) 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқарма төрағасы-институт 
ректорының атына өтініш; 

2) конкурс жарияланған күннің алдындағы үш жыл ішінде жарияланған 
жұмыстардың тізімі, фактографиялық парақ; 

3) 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мінездеме; 
4.2. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген Бөгде ұйымдардың адамдары 

институттың персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметіне 
мынадай құжаттарды ұсынады: 

1) институт Басқарма Төрағасы - Ректор атына 1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша өтініш; 

2) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы; 
3) өмірбаяны; 
4) жеке куәліктің көшірмесі; 



5) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы 
дипломдардың көшірмелері, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін 
түпнұсқалар; 

6) қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың 
көшірмелері (бар болса) және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары; 

7) ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (бар болса); 
8) соңғы жұмыс орнынан мінездеме; 
9) құжаттарды тапсырғанға дейін алты айдан аспайтын уақытта берілген 

№ 086/у нысандағы медициналық анықтама;  
10) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 

статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін адамның қылмыстық 
құқық бұзушылық жасағаны туралы есептер бойынша мәліметтердің болуы не 
болмауы туралы анықтама; 

11) құжаттар ұсынылған күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта 
берілген Наркологиялық ұйымнан анықтама; 

12) құжаттар тапсырылғанға дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген 
Психоневрологиялық ұйымнан анықтама. 

Барлық үміткерлер үшін жалпы талап:  
-профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына орналасу үшін 

білім беру бағдарламасы бойынша жобаны немесе ғылыми қызметкерлердің 
бос лауазымдарына орналасу үшін ғылыми-зерттеу жұмысының жобасын 
таныстыру (электрондық түрде, көлемі 10 слайдтан аспайды); 

Институттың персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету 
қызметі конкурсқа құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталған сәтте бөгде 
ұйымдардан келген конкурсанттың ғылыми-педагогикалық өтілін анықтайды.  

Конкурсанттың құжаттары папкада, титулдық парағында конкурсанттың 
Тегі, Аты, Әкесінің аты, ол үміттеніп отырған лауазымы көрсетіліп рәсімделуі 
тиіс.  

Бұрын атқарған лауазымдарына конкурсқа қатысатын, сондай-ақ 
институтта жұмыс істейтін адамдар конкурс алдындағы кезеңдегі ғылыми-
педагогикалық қызметі туралы конкурс комиссиясының отырысында есеп 
береді (перспективалық жоспар бойынша). 

Конкурсқа қатысушылар ашық сабақтар өткізуі тиіс және оның 
қорытындысы бойынша кафедра конкурстық комиссияға ұсыныстар береді.  

Ашық оқу сабағына кафедраның 3-4 жетекші оқытушысынан басқа 
міндетті түрде қатысады: 

- егер оқу сабағын доцент, аға оқытушы, оқытушы лауазымына үміткер 
өткізетін болса, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, оқу-әдістемелік 
бөлімнің өкілі.  



Кафедра профессор-оқытушылар құрамының лауазымдарына орналасуға 
әрбір кандидат бойынша жасырын (егер конкурсқа 2 және одан да көп кандидат 
қатысса) немесе штаттағы оқытушылардың 2/3-нен кем емес жай көпшілік 
дауыспен ашық дауыс беру арқылы ұсынымдық шешімдер қабылдайды және 
оны институттың конкурстық комиссиясына кафедра отырысының 
хаттамасынан үзінді түрінде жібереді.  

ПОҚ лауазымына орналасуға кандидаттар өз кандидатуралары бойынша 
дауыс беруге қатыспайды.  

Егер кандидат ашық оқу сабағының (сынақ дәрісінің) қорытындысы 
бойынша оқытушылық жұмысқа жарамдылығы туралы оң қорытынды алса 
және жасырын немесе ашық дауыс беруге қатысқан кафедраның штаттық 
оқытушыларының көпшілік даусын алса, ол кафедра ұсынған болып есептеледі. 

 
5.  Конкурс бойынша сайлау тәртібі 

5.1. Байқау келесі кезеңдерден тұрады: 
1) институттың профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің бос лауазымдарына үміткерлердің өтінімдерін қарау; 
2) профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына орналасуға 

арналған білім беру бағдарламасы бойынша жобаны немесе ғылыми 
қызметкерлердің бос лауазымдарына орналасуға арналған ғылыми-зерттеу 
жұмысының жобасын таныстыру негізінде кандидаттармен әңгімелесу өткізу; 

3) конкурстың қорытындысын шығару. 
Институттың профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 

қызметкерлерінің лауазымдарына орналасуға Конкурс үміткерлердің қызмет 
қорытындыларын тестілеу, әңгімелесу, шығармашылық есептер, авторлық 
әзірлемелерді қорғау, практикалық тапсырмалар нысанында талдамалық 
жинақтау негізінде өткізіледі, бұл ретте кәсібилік деңгейін айқындау үшін әрбір 
лауазым бойынша үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес білімі тексеріледі. 

5.2. Әңгімелесудің мақсаты біліктілік талаптарын, институттағы жұмыс 
ерекшеліктерін ескере отырып, кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерін 
бағалау болып табылады.   

5.3. Осыдан кейін конкурстық комиссия профессор-оқытушылар құрамы 
мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық іріктеу бойынша 
ашық немесе жасырын дауыс беруді өткізу туралы шешім қабылдайды. 

5.3.1. Ашық дауыс беру кезінде конкурстық комиссияның шешімі бағалау 
парақтары нәтижелерінің негізінде конкурстық комиссия мүшелері жалпы 
санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған 
жағдайда конкурстық комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 



Конкурстық комиссияның отырысы конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы 
санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды деп есептеледі. 

Талқылау барысы мен конкурс комиссиясының шешімі конкурс 
комиссиясының барлық мүшелері мен хатшысы қол қоятын хаттама түрінде 
рәсімделеді. 

Ерекше пікірі бар конкурстық комиссияның мүшелері оны білдірген 
жағдайда оны жазбаша нысанда баяндайды, ол хаттамаға қоса тіркеледі. 

5.3.2. Жасырын дауыс беру кезінде конкурстық комиссия осы Ережеге 4 – 
қосымшаға сәйкес лауазымға конкурстық іріктеу бойынша жасырын дауыс 
беруге арналған бюллетеньге (бұдан әрі - Бюллетень) кандидатураны енгізу 
туралы шешім қабылдайды. 

5.4. Кандидатурамен келісу немесе келіспеу әрбір кандидаттың тегіне 
қарсы "келісемін" немесе "келіспеймін" деген сөздермен білдіріледі. 
Конкурстық іріктеуге бір лауазымға екі және одан да көп үміткер қатысқан 
жағдайда бірде-бір Тегі сызылмаған Бюллетень жарамсыз деп танылады. 

5.5. Дауыстарды санау үшін конкурстық комиссия жасырын дауыс беру 
басталар алдында құрамында кемінде үш комиссия мүшесі бар есеп 
комиссиясын сайлайды. Есеп комиссиясы әрбір кандидатура бойынша дауыс 
беру нәтижелерін жария етеді. Есеп комиссиясының хаттамасын Конкурстық 
комиссия бекітеді және конкурс материалдарына қоса тіркеледі. 

5.6. Егер дауыс беруге оның мүшелерінің кемінде 2/3-і қатысса, конкурс 
өткізу кезіндегі конкурстық комиссияның шешімі жарамды болып табылады.         
Кандидат, қатысып отырған конкурстық комиссия мүшелерінің көпшілік 
дауысы сайланды деп есептеледі. 

Конкурстық комиссияның жасырын дауыс беру арқылы қабылдаған 
шешімі, егер ол осы ережені сақтай отырып қабылданса, түпкілікті болып 
табылады. 

5.7. Дауыс беру нәтижелері бойынша конкурстық комиссия бос 
лауазымға әрбір үміткер бойынша еңбек шартын жасасу үшін " институт 
Басқарма Төрағасы - Ректорына ұсынылады" немесе " институт Басқарма 
Төрағасы - Ректорына ұсынылмайды" деген тұжырымдармен ұсынымдар 
қабылдайды. 

Конкурстық комиссияның отырыстары аяқталғаннан кейін және Басқарма 
Төрағасы-Ректор шешімінен кейін еңбек шартына күнтізбелік 10 күн ішінде 
тиісті өзгерістер енгізіледі. 

Комиссия хатшысы конкурс нәтижелерімен және конкурстық 
комиссияның ұсынымдарымен оған қатысқан адамдарды таныстырады. 

 
 



6. Шағымдану тәртібі 
6.1.Конкурсқа қатысушылар конкурс комиссиясының шешіміне институт 

Басқарма Төрағасы - Ректорына шағымдануға құқылы. 
6.2. Институттың Басқарма Төрағасы - Ректоры конкурстық комиссияның 

шешіміне келіп түскен шағымды қарайды және осы ереженің бұзылуы 
анықталған жағдайда конкурстық комиссияға қабылданған шешімнің күшін 
толық немесе ішінара жоюды ұсына алады. 

6.3. Институт Басқарма Төрағасы - Ректорының ұсынысын Конкурстық 
комиссия оның бұрынғы құрамдағы отырысында қарайды. Осы отырыста 
конкурс комиссиясы бұрын қабылданған шешімнің күшін жояды және жаңасын 
шығарады. Конкурстық комиссия қабылданған шешім туралы институт 
Басқарма Төрағасына - Ректорына және шағым берген конкурсқа қатысушыға 
шешім қабылданған сәттен бастап бес күн мерзімде хабарлайды. 

6.4. Конкурстық комиссия бұрын қабылданған шешімнің күшін жойған 
жағдайда, комиссия отырысының рәсімі сол кандидаттар мен үміткерлердің 
қатысуымен қайта өткізіледі. 

Конкурстық комиссияның бұрын қабылданған шешімді жоюы және 
жаңасын шығаруы институт Басқарма Төрағасы - Ректорының тиісті шешімді 
өзгертуі немесе қабылдауы үшін негіз болып табылады.  

6.5. Егер конкурстық комиссия бұрын қабылданған шешімді өзгеріссіз 
қалдырған жағдайда, шағым берген конкурсқа қатысушылар осы шешімге 
заңнамада белгіленген тәртіппен шағымдана алады. 

6.6. Конкурсқа қатысушылар, сондай-ақ жоғары оқу орнының басшысы 
конкурстық құжаттармен және конкурс нәтижелерімен таныса алады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 
орналасу туралы Ережеге №1 қосымша 

 
 
 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық 
педагогикалық институтының 
Басқарма Төрағасы - Ректоры  
г. ғ. д. С. Б.Қуанышбаевқа  
 
 

ӨТІНІШ 
 

Мені ___________________________________ кафедралар/институт 
____________________лауазымға орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді 
сұраймын. 
 
 Ұсынылған құжаттардың түпнұсқалығына жауап беремін. 
Қоса беріліп отырған құжаттар: 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
6.________________________ 
7.________________________ 
8.________________________ 
Мекен-жайы және байланыс телефоны__________________________________ 
 
___________________                                         ___________________________ 
    (қолы)                                                                     (тегі, аты, әкесінің аты) 

 
 
 

"__" ________________20___ ж. 
 
 
 
 



Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 
орналасу туралы Ережеге №2 қосымша 
 
 
 
 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық 
педагогикалық институтының 
Басқарма Төрағасы - Ректоры  
г. ғ. д. С. Б.Қуанышбаевқа  

 
 
 

Өтініш 
 
Күні 
 
 Мені _______________________________________ кафедралар/институт 
______________лауазымға орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді 
сұраймын/ 
  
 
 Лауазымы, кафедра _________              ___________________________ 
                                               (қолы)                    (тегі, аты, әкесінің аты) 
 
 
 
 
 
Визалар: 
 
Декан 
 
Кафедра меңгерушісі 
 
 
 
 
 
 



Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 
орналасу туралы Ережеге №3 қосымша 

 
 

Сипаттамасы 
 

___________________________ (Лауазымы) 
___________________________ (Факультет, Кафедра) 
___________________________ (Аты-Жөні толығымен) 

 
 
1.Жасы (толық жас) 
2.ЖОО-дағы педагогикалық өтілі 
3.Тілдерді білуі 
4.Компьютерді меңгеру (пайдаланушы деңгейі, бағдарламашы деңгейі, т.б.) 
5.ЖОО-да оқытуды және жоғары оқу орнынан кейінгі даярлауды қоса алғанда, 
кәсіптік қызметтің негізгі кезеңдері. 
6.Кәсіби талаптар (жарияланымдарының болуы, іргелі және/немесе ғылыми-
қолданбалы жобаларға басшы немесе орындаушы ретінде қатысуы, Оқытушы 
студенттер көзімен сауалнама нәтижелері) 
7.Негізгі жетістіктер, сертификаттар, патенттер, магистрлер мен PhD 
докторларын, пәндік олимпиадалар мен конкурстардың жеңімпаздарын 
дайындау және т. б. 
8.Оқыту сапасы. 
9.Кәсіби өсуге ұмтылу, оқытудың инновациялық технологияларын енгізуге 
деген ұмтылыс, біліктілікті арттыру. 
10.Коммуникативтік қабілеттер. 
11.Функционалдық міндеттерді орындау сапасы туралы кафедра 
меңгерушісінің/факультет деканының уәжді пікірі. 
 
 
 
 
Кафедра меңгерушісі/факультет деканы 
 
 
 
 
 



Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми 
қызметкерлер лауазымдарына конкурстық 
орналасу туралы Ережеге №4 қосымша 

 
 

Бюллетень 
 

«Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» КЕАҚ 
конкурстық комиссиясы отырысының жасырын дауыс беруі үшін 
 
"__" ___________20___ жыл. 
                                              
________________________________________________________ факультеті 
 
Жарияланған бірліктер саны ___________ 
__________________________________________________________ кафедрасы 
 

№ 
Үміткердің тегі, 
аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда)  

Лауазымы Дауыс беру 
нәтижелері  

(қажет емесін сызып 
тастау)

Еңбек шартын 
жасасудың 

ұсынылатын 
мерзімі 

1   Келісемін Келіспеймін  

2   Келісемін Келіспеймін  

 

Ескертпе: 
1. Тегі әліпбилік тәртіппен енгізіледі. 
2.  Комиссия мүшесі "келісемін, "келіспеймін" деген сөздермен дауыс беретін кандидатуралар саны 
жарияланған бірліктер санынан аспауға тиіс. 
3. Көрсетілген қағидалар бұзыла отырып толтырылған Бюллетень жарамсыз деп танылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Қосымша  
 
 

Бос лауазымдардың болуы туралы мәліметтер 
 

№ Кафедра атауы Вакантные должности (ед.) Барлығ
ы Кафедра 

меңгеруші
сі 

Профес- 
сор 

Доцент Аға 
оқытушы 

Оқытуш
ы  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің тізімі 
 

___________________________ Аты-жөні 
 

№ 
п/п 

Атауы Жұмыстың 
сипаты 

Баспа, журнал 
(авторлық 

куәліктің атауы, 
№, жылы,№) 

Көлемі Тең 
Авторлардың 

тегі 

1 2 3 4 5 6 
Кандидаттық (докторлық) диссертация қорғағанға дейін жарияланған ғылыми және оқу-әдістемелік 

еңбектер 
1      
2      

Кандидаттық (докторлық) диссертация қорғағаннан кейін жарияланған ғылыми және оқу-
әдістемелік еңбектер 

3      
4      

 
 

 
 Ізденуші       Аты-жөні 
                       Кафедра меңгерушісі    Аты-жөні 
 Ғылыми кеңес хатшы    Аты-жөні              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНКУРСТЫҚ ПАРАҚ 
 

№ Аты-жөні Ғылыми атағы, 
ғылыми дәрежесі, 
академ.дәрежесі 

Лауазымға үміткер Жасы ЖОО-дағы 
жалпы 

педагогикалық 
жұмыс өтілі 

      
      
      

 
Соңғы үш оқу жылындағы кәсіби жетістіктер: 
(әзірленген курстар, жарияланымдар, оқу құралдары, оқулықтар, 
конференцияларға қатысу, біліктілікті арттыру) 

 
 
 
 
 
 
 

Объективті деректер 
 

 көрсеткіш ескертпе 
Фактографиялық Парақ    
Сипаттамасы    
Кафедра қорытындысы   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есеп комиссиясының хаттамасы 
 

 «__»  __________20____ ж. 
 
 

Сайланған есеп комиссиясының құрамы:  
 

 
____________________________________________ (Аты-жөні., лауазымы) 
____________________________________________ (Аты-жөні., лауазымы) 
____________________________________________ (Аты-жөні., лауазымы) 

 
 

Комиссия профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына 
орналасуға конкурс бойынша жасырын дауыс беру кезінде дауыстарды 
санау үшін сайланды. 

 
Отырысқа конкурстық комиссияның _ _ _ _ _ мүшесі қатысты 

 
Факультет ____________________ 
Кафедра______________________ 
 
 
№ Үміткердің аты-

жөні 
Лауазымы  Бюллетен 

таратылды 
Таратылмағ
ан 
бюллетеньд
ер қалды 

Бюллетеньдер жәшігінде болды 
Қарсы 
емес 

қарсы жарамсыз 

        
 

 
 
 
Конкурстық комиссия төрағасы           ____________________ 
Конкурстық комиссияның мүшелері  __________________________ 
                                                                      __________________________ 
                                                                      __________________________ 
   
 
 

 

 

 

 



«Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» КЕАҚ 
ПОҚ бос лауазымдарына конкурстық комиссияның  

Хаттамасы 
 

Жасырын дауыс беру нәтижелері негізінде (конкурстық комиссия 
отырысының хаттамасы "__" ____________20__ г.) конкурстық комиссия 
мүшелері Басқарма Төрағасы-Ректорға ұсынады: 
1. Конкурс қорытындысы бойынша лауазымға сайланған болып саналсын 
1.1  ___________________________________ кафедра бойынша 
          
№ Аты-жөні (толығымен) Сайланды лауазымға 
1.   
2.   
 
1. конкурс қорытындысы бойынша лауазымға сайланбаған болып саналсын 
 1.1 _______________________________________ кафедра бойынша 
 
 
№ Аты-жөні (толығымен) Сайланды лауазымға 
3.   
4.   
 
 
Конкурстық комиссия төрағасы _____________________________ 
Конкурстық комиссияның мүшелері____________________________ 
                                                     ___________________________________ 
                                                     ___________________________________ 
                                                     ___________________________________ 
                                                     ___________________________________ 
Конкурстық комиссияның хатшысы _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ескерту: хаттама Басқарма Төрағасы-Ректорға бұйрықты одан әрі 
ресімдеу үшін ұсынылады 
 
 
 
 
 
 
 



«Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» 
КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер 

лауазымдарына орналасу конкурсы туралы ережеге  
Келісім парағы 

 
№ Аты-жөні Лауазымы Қолы 
    
    
    
    
    
    
    

 
 


