
5. Профессор-оқытушылар құрамының біліктілік сипаттамалары 

            5.1 Профессор 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) 

ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе 

профессор ғылыми атағы, доцент, қауымдастырылған профессор; ғылыми-педагогикалық 

қызметте кемінде 4 жыл жұмыс өтілі немесе қызмет бейіні бойынша кемінде 5 жыл 

жұмыс тәжірибесінің болуы. 

"Өнер және гуманитарлық ғылымдар" кадрларын даярлау бағыты бойынша: 

жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) 

ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе 

профессор, доцент, қауымдастырылған профессор ғылыми атағы немесе құрметті атағы 

немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік наградасының болуы; ғылыми-

педагогикалық қызметте кемінде 4 жыл жұмыс өтілі немесе қызмет бейіні бойынша 

кемінде 6 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы. 

Дене шынықтыру және спорт саласында: жоғары және / немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі немесе академиялық 

дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе профессор, доцент, қауымдастырылған 

профессор ғылыми атағы немесе "еңбек сіңірген жаттықтырушы" спорттық атағы; 

ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 4 жыл жұмыс өтілі немесе қызмет бейіні 

бойынша практикалық тәжірибесі  6 жылдан кем емес болуы. 

"Құқық" кадрларын даярлау бағыты бойынша: жоғары және/немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі немесе академиялық 

дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе профессор, доцент, қауымдастырылған 

профессор ғылыми атағы; ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 4 жыл жұмыс өтілі 

немесе қызмет бейіні бойынша кемінде практикалық жұмыс тәжірибесі 5 жыл. 

 

5.2. Қауымдастырылған профессор (доцент) 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
Жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) 

ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе 

ғылыми атағы профессор, доцент, қауымдастырылған профессор; ғылыми-педагогикалық 

қызметте кемінде 3 жыл жұмыс өтілі немесе қызмет бейіні бойынша кемінде 4 жыл 

жұмыс тәжірибесінің болуы. 

"Өнер және гуманитарлық ғылымдар" кадрларын даярлау бағыты бойынша: 

жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) 

ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе 

профессор, доцент, қауымдастырылған профессор ғылыми атағы немесе құрметті атағы 

немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік наградасының болуы; ғылыми дәрежесі- 

педагогикалық қызмет немесе қызмет бейіні бойынша кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі. 

Дене шынықтыру және спорт саласында: жоғары және / немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі немесе академиялық 

дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе профессор, доцент, қауымдастырылған 

профессор ғылыми атағы немесе "еңбек сіңірген жаттықтырушы" спорттық атағы; 

ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл жұмыс өтілі немесе қызмет бейіні 

бойынша практикалық тәжірибесі  5 жылдан кем емес болуы. 

"Құқық" кадрларын даярлау бағыты бойынша: жоғары және/немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім; философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі немесе академиялық 

дәрежесі немесе бейіні бойынша доктор немесе профессор, доцент, қауымдастырылған 

профессор ғылыми атағы; ғылыми-педагогикалық қызметтің кемінде 3 жыл жұмыс өтілі 

немесе қызмет бейіні бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл. 



 

5.3 Аға оқытушы  

 Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Жоғары және / немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Оқытушы лауазымында 

кемінде 3 жыл жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс 

өтілі; немесе философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми немесе 

академиялық дәрежесі немесе "еңбек сіңірген жаттықтырушы" құрметті атағы немесе 

Спорттық атағы немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасының болуы. 

 

              5.4 Оқытушы 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 

Жоғары және / немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Қызмет бейіні бойынша 

кемінде 2 жыл немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім болған жағдайда жұмыс өтіліне 

талаптар қойылмайды. 

 

5. Квалификационные характеристики профессорско-преподавательского 

состава 

            5.1 Профессор 

Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая 

степень доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, 

доцент, ассоциированный профессор; стаж работы не менее 4-х лет научно-

педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности 

не менее 5 лет. 

По направлению подготовки кадров «Искусство и гуманитарные науки»:  

высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая степень 

доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, 

ассоциированный профессор или почетное звание или наличие государственной награды 

Республики Казахстан; стаж работы  не менее 4-х лет научно-педагогической 

деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 6-и лет. 

В области физической культуры и спорта: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор 

или спортивное звание «Заслуженный тренер»; стаж работы не менее 4-х лет научно-

педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности 

не менее 6-и  лет. 

По направлению подготовки кадров «Право»: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор; 

стаж работы не менее 4-х лет научно-педагогической деятельности или практический 

опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

 

           5.2. Ассоциированный профессор (доцент) 

Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая 

степень доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, 

доцент, ассоциированный профессор; стаж работы не менее 3-х лет научно-



педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности 

не менее 4 лет. 

По направлению подготовки кадров «Искусство и гуманитарные науки»:  

высшее и/или послевузовское образование; ученая степень или академическая степень 

доктора философии (PhD) или доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, 

ассоциированный профессор или почетное звание или наличие государственной награды 

Республики Казахстан; стаж работы  не менее 3-х лет научно-педагогической 

деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности не менее 5-и  лет. 

В области физической культуры и спорта: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор 

или спортивное звание «Заслуженный тренер»; стаж работы не менее 3-х лет научно-

педагогической деятельности или практический опыт работы по профилю деятельности 

не менее 5-и  лет. 

По направлению подготовки кадров «Право»: высшее и/или послевузовское 

образование; ученая степень или академическая степень доктора философии (PhD) или 

доктор по профилю или ученое звание профессор, доцент, ассоциированный профессор; 

стаж работы не менее 3-х лет научно-педагогической деятельности или практический 

опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет. 

 

           5.3 Старший преподаватель  

Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование. Стаж работы не менее 3-х лет в 

должности преподавателя или стаж практической работы по профилю не менее пяти лет; 

или наличие ученой или академическая степень доктора философии (PhD) или доктор по 

профилю или почетное звание или спортивное звание «Заслуженный тренер» или наличие 

государственной награды Республики Казахстан. 

 

              5.4 Преподаватель 

Требования к квалификации: 
Высшее и/или послевузовское образование. Практический опыт по профилю 

деятельности не менее 2-х лет или без предъявления требований к стажу работы при 

наличии послевузовского образования.  

 
 

5. Qualification characteristics of the teaching staff 

 

            5.1 Professor 

Qualification requirements: 

Higher and/or postgraduate education; academic degree or academic degree of Doctor of 

Philosophy (PhD) or doctor in profile or academic title of professor, associate professor, 

associate professor; work experience of at least 4 years of scientific and pedagogical activity or 

practical experience in the profile of activity of at least 5 years. 

In the direction of training "Arts and Humanities":  higher and/or postgraduate education; 

academic degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in profile or 

academic title of professor, associate professor, associate professor or honorary title or the 

presence of a state award of the Republic of Kazakhstan; work experience of at least 4 years of 

scientific and pedagogical activity or practical experience in the profile of activity is not less than 

6 years. 



In the field of physical culture and sports: higher and/or postgraduate education; 

academic degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in profile or 

academic title of professor, associate professor, associate professor or sports title "Honored 

Coach"; work experience of at least 4 years of scientific and pedagogical activity or practical 

experience work on the profile of activity for at least 6 years. 

In the field of personnel training "Law": higher and/or postgraduate education; academic 

degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in profile or academic title 

of professor, associate professor, associate professor; work experience of at least 4 years of 

scientific and pedagogical activity or practical experience in the profile of activity of at least 5 

years old. 

 

 

5.2. Associate Professor (Associate Professor) 

Qualification requirements: 

Higher and/or postgraduate education; academic degree or academic degree of Doctor of 

Philosophy (PhD) or doctor in the profile or academic title of professor, associate professor, 

associate professor; work experience of at least 3 years of scientific and pedagogical activity or 

practical experience in the profile activity for at least 4 years. 

In the direction of training "Arts and Humanities":  higher and/or postgraduate education; 

academic degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in the profile or 

academic title of professor, associate professor, associate professor or honorary title or the 

presence of a state award of the Republic of Kazakhstan; work experience of at least 3 years of 

scientific and pedagogical activity or practical experience in the profile of activity is not less than 

5 years. 

In the field of physical culture and sports: higher and/or postgraduate education; 

academic degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in profile or 

academic title of professor, associate professor, associate professor or sports title "Honored 

Coach"; work experience of at least 3 years of scientific and pedagogical activity or practical 

experience work on the profile of activity for at least 5 years. 

In the field of personnel training "Law": higher and/or postgraduate education; academic 

degree or academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in profile or academic title 

of professor, associate professor, associate professor; work experience of at least 3 years of 

scientific and pedagogical activity or practical experience in the profile of activity of at least 5 

years old. 

 

5.3 Senior Lecturer  

Qualification requirements: 

Higher and/or postgraduate education. Work experience of at least 3 years as a teacher or 

practical work experience in the profile of at least five years; or the presence of a scientific or 

academic degree of Doctor of Philosophy (PhD) or doctor in the profile or an honorary title or 

sports title "Honored Coach" or the presence of a state award of the Republic of Kazakhstan. 

 

          5.4 Teacher 

Qualification requirements: 

Higher and/or postgraduate education. Practical experience in the field of activity for at 

least 2 years or without presentation of work experience requirements in the presence of 

postgraduate education. 


