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РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» ақпараттық-

талдау бөлімнің аға сарапшысы (инженер-программист) бос лауазымына орналасуға  

байқау жариялайды. 

 

ҚР БҒМ, РМКК «Республикалық қосымша білім беру өқу-әдістемелік орталығы 010000, 

Астана қаласы, Кенесары көшесі, 40 үй, анықтама тел. (7172)64-27-21, rumcdo12@mail.ru 

бос лауазымына орналасуға  байқау жариялайды. 

 Ақпараттық-талдау бөлімнің аға сарапшы (инженер-программист) қызметі - 1 

бірлік, лауазымдық жалақысы - 81 955-ден 100 000 теңгеге дейін. 

 

Лауазымдық міндеттері: 

  Орталықтың болашақ және жылдық жоспарларына арналған жобаларға 

ұсыныстар енгізеді. 

 Ақпаратты өңдеудің барлық кезеңдері үшін  мәселе шешу технологиясын әзірлейді.  

 Шығарылған деректерді талдау негізінде әзірленген бағдарламаны түзетеді. 

 Қосымша білім беру жүйесінің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы 

ақпараттарды, әдістемелік материалдарды, буклеттерді жариялауға дайындық жүргізеді. 

 Өткізу ережелерін әзірлейді, ұлттық және халықаралық маңызы бар қосымша білім 

беру іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады. 

 Орталықтың ақпараттық ресурстары (веб-сайттары, журналдары) әдістемелік 

әзірлемелер мен материалдармен қамтамасыз етеді. 
  

Білу керек:  
 Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексі, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы», «Сыбайлас 

жемқорлықпен күрес туралы» заңнамалары; 

 «Қосымша білім беруді қамтамасыз ету үшін балаларға қосымша білім беруді 

ұйымдастыру және құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты»; 

 Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың басым бағыттары. 

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары білімі) тиісті профильде, 

жұмыс өтілі программист ретінде кемінде 2 жыл.  
 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 

  конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

  мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме; 

 ерікті түрде ұсынылған өмірбаян; 

 білімі туралы құжаттардың көшірмелері. 

 

Тапсырыс беруші өз білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіптік даярлық деңгейі туралы 

қосымша ақпараттар бере алады (біліктілікті арттыру бойынша құжаттардың 

көшірмелері, ғылыми дәрежесі мен атағын беру, ғылыми жарияланымдар және т.б.). 
 

Осы құжаттардың біреуінің болмауы құжаттарды қатысушыға қайтару үшін негіз болып 

табылады. 
 

 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар Интернеттегі ресурстағы соңғы 

жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жай бойынша 

ұсынылады: РМҚК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы», 

010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 40, ТЦ «7 континент», 15 қабат, кабинет 1519. 

Анықтама телефоны: 64-27-21. 
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РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК  объявляет конкурс на занятие вакантной должности старшего эксперта 

(инженер-программист)  информационно-аналитического отдела. 
 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК  , 010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, телефоны для справок: 8 

(7172) 64-27-21, rumcdo12@mail.ru объявляет конкурс на занятие вакантной 

должности: 
 

Старший эксперт (иженер-программист) информационно-аналитического отдела – 1 

единица, с должностным окладом от 81 955 до 100 000 тенге, в зависимости от выслуги 

лет.  

Должностные обязанности:  
Вносит предложения в проекты перспективных и годовых планов Центра.  

Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации. 

Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных 

данных. 

Проводит подготовку к изданию информационных, методических материалов, 

буклетов о деятельности структурных подразделений системы дополнительного 

образования. 

Разрабатывает правила проведения мероприятий, участвует в организации и 

проведении мероприятий дополнительного образования республиканского и 

международного значения. 

Обеспечивает методическими разработками и материалами информационные 

ресурсы (сайты, журналы) Центра. 

Осуществляет рациональное использование информационных и материально-

технических ресурсов. 
 

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики 

Казахстан, законы Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике 

Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции»; 

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности»; 

- постановления Правительства «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования, реализующих дополнительные образовательные программы для 

детей», «Стандарт государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации 

дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного 

образования», «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и 

образования детей и подростков», приказ МОН РК «Типовые правила деятельности видов 

организаций дополнительного образования для детей» от 14.06.2013 года № 228 и другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, 

приоритетные направления развития образования Республики Казахстан. 

 

Требования к квалификации: Высшее (или послевузовское) образование по 

соответствующей специальности образование и стаж работы в должности программиста не 

менее 2 лет. 

Необходимые для участия в конкурсе документы: 
 заявление об участии в конкурсе; 

 резюме на государственном и русском языках; 

 автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

 копии документов об образовании; 

 Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно 

его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии 
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документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 

научных публикации, и т.п.). 

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 

участнику конкурса. 

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 

календарных дней с момента последней публикации объявления на интернет-ресурсах по 

адресу: РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК, 010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, ТЦ «7 континент», 

15 этаж, кабинет 1519. 

Телефоны для справок: 64-27-21 

 


