
1. Алматы қаласы білім Басқармасының «№2 Алматы мемлекеттік гуманитарлы-

педагогикалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны, мекен жайы: 

050042, Алматы қ., Таугуль-2 ы/а, 29/3 үй, тел. 309-55-67, 309-55-69, электрондық пошта: 

aggpk2@bk.ru 

2. Келесі пәндердің педагогтары: педагогика және психология орыс тілінде оқытатын 

топтарда, орыс тілі және әдебиет, қазақ тілі және әдебиет, ағылшын тілі, тарих, әлеуметтік-

экономикалық ғылымдар, география, дене шынықтыру, көркем еңбек орыс және қазақ 

тілдерінде оқытатын топтарда,     

Лауазымдық міндеттері: мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес 

оқытылатын пәнді ескере отырып, білім алушыларды оқытуды және тәрбиелеуді жүзеге 

асырады,жеке тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, білім 

алушылардың жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға жәрдемдеседі, оқытудың 

неғұрлым тиімді нысандарын, әдістері мен құралдарын, жаңа педагогикалық 

технологияларды пайдаланады, білім алушылардың сапалы білім, білік және дағды алуын 

қамтамасыз етеді, оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады,      білім беру процесі кезеңінде білім 

алушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді, жабдықты пайдалану 

кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын орындайды, білім беру 

саласындағы уәкілетті орган бекіткен міндетті құжаттар тізбесін жүргізеді.  

Жалақы мөлшері мен шарттары: «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет 

қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің 31.12.2015 жылғы №1193 

қаулысына өзгөзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 28.01.2020 

жылғы № 11 қаулысына сәйкес  жалақы мөлшері 136 000 теңгеден еңбек өтіліне және 

біліктілігіне байланысты айсайын банк карточкасына аударылады. 

3.  Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

педагогикалық білім немесе тиісті бейіндер бойынша кәсіптік білім, жұмыс өтіліне 

талаптар қойылмайды, және (немесе) біліктілігінің жоғары деңгейі болған кезде мамандығы 

бойынша жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін – кемінде 2 жыл; педагог – сарапшы үшін – 

кемінде 3 жыл; педагог-зерттеуші үшін – кемінде 4 жыл; педагог-шебер үшін – 5 жыл. 

Кәсіби құзыреттілікті айқындай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар:  

1) "педагог": білім алушылардың психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-

тәрбие процесін жоспарлай және ұйымдастыра білуі тиіс; білім алушының жалпы 

мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал ету; білім беру ұйымы 

деңгейіндегі іс-шараларға қатысу; білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, 

тәрбиелеу мен оқытуда жеке тәсілді жүзеге асыру;      кәсіби-педагогикалық диалог 

дағдыларын меңгеру; цифрлық білім беру ресурстарын қолдану;  

2) "педагог-модератор": "педагог" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, сондай-ақ: 

оқытудың инновациялық формаларын, әдістері мен құралдарын қолдану;      білім беру 

ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтау; білім беру ұйымы деңгейінде олимпиадаларға, 

конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы; 

3) "педагог-сарапшы": "педагог-модератор" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, 

сондай-ақ: ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын меңгеру;      тәлімгерлікті 

жүзеге асыру және білім беру ұйымы деңгейінде өзінің және әріптестерінің кәсіби даму 

басымдықтарын айқындау; аудан/қала деңгейінде тәжірибені жинақтау; аудан/қала 

деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы; 
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4) "педагог-зерттеуші": "педагог-сарапшы" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, 

сондай-ақ: сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын меңгеру; білім 

алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз ету; аудан, қала деңгейінде 

педагогикалық қоғамдастықта тәлімгерлікті жүзеге асыру және даму стратегиясын 

айқындау; облыс/республикалық маңызы бар қалалар және астана, республика деңгейінде 

тәжірибені жинақтау (республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін); 

облыс/республикалық маңызы бар қалалар және астана, республика деңгейінде 

олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы (республикалық 

ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін); 

5) "педагог-шебер": "педагог-зерттеуші" біліктілігіне қойылатын жалпы талаптарға, 

сондай-ақ: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жанындағы Республикалық 

оқу-әдістемелік кеңесте немесе техникалық және кәсіптік білім департаменті жанындағы 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесте мақұлданған авторлық бағдарламаның болуы, 

немесе оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдар тізбесіне 

енгізілген шығарылған оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (бірлескен 

авторы) болып табылады, білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен немесе 

техникалық және кәсіптік білім департаменті жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік 

кеңес ұсынған немесе тест тапсырмаларын, оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді 

сараптау жөніндегі әзірлеушілер мен сарапшылардың құрамына кіретін немесе Уорлд 

скилс (WorldSkills) республикалық және халықаралық чемпионаттарының сарапшысы 

(кәсіби шеберлік конкурсы) немесе педагогтердің біліктілігін арттыру бойынша 

жаттықтырушы болып табылады; ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз ету;      

тәлімгерлікті жүзеге асыру және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды 

жоспарлау; республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың 

қатысушысы болу немесе республикалық және халықаралық конкурстар мен 

олимпиадалардың қатысушыларын дайындау. 

4. Құжаттарды қабылдау мерзімі - 2022 жылдың 20 тамызы. Құжаттар 2022 жылғы 13 

тамыздан 20 тамызға дейін жеті жұмыс күні ішінде қабылданады. Конкурсқа қатысуға ниет 

білдірген тұлғалар белгіленген мерзімде құжаттарын электронды немесе қағаз түрінде 

жолдайды. 

5. Құжаттардың тізімі: 

1) "Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру 

ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы" ҚР 

БҒМ 21.02. 2012 жылғы № 57 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР БҒМ 19.11.2021 

жылғы № 568 және ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 22.11.2021 

жылғы № 432 бірлескен бұйрығының 10 қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса 

берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған 

электронды құжат (идентификация үшін); 

3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты 

мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса); 

4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері; 

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса); 



6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 

2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 

денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген). 

7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама; 

8) наркологиялық ұйымнан анықтама; 

9) Ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі – ҰБТ) немесе педагог-

модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагог-шебердің біліктілік 

санатының болуы туралы куәлік (болған жағдайда). 

10) "Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, 

орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру 

ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы" ҚР 

БҒМ 21.02. 2012 жылғы № 57 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР БҒМ 19.11.2021 

жылғы № 568 және ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 22.11.2021 

жылғы № 432 бірлескен бұйрығының 11 қосымшасына сәйкес нысан бойынша педагогтің 

бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған Бағалау парағы. 

.  


