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

өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы бөлім жетекшісі 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. 

 Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы бөлім жетекшісі-

қызметі - 1 бірлік, лауазымдық жалақысы - 88 662-ден 101 757 теңгеге дейін. 

 

Лауазымдық міндеттері: Туристік–өлкетану, экологиялық-биологиялық бағытында 

балаларға қосымша білім беру жүйесін бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз етудің 

жай-күйін зерттеу және талдау, оның тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді. 

 Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағытта балаларға арналған 

қосымша білім беру ұйымдарының әдістемелік  кадрлық құрамы мен шығармашылық 

әлеуеті туралы мәліметтер базасын қалыптастырады және талдайды. 

 Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық  бағытта балаларға қосымша білім 

беру жүйесінде енгізілетін нормативтік құқықтық, ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық-

әдістемелік өнімдер банкін құрайды. 

 Туристік-өлкетану ,экологиялық-биологиялық бағытта балаларды қосымша 

оқытуда жүзеге асырылатын бағдарламалық-әдістемелік өнімдерді жүйелейді. 

 Оқу-әдістемелік және ақпараттық материалдарды әзірлеуге, педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыруға, қайта даярлауға, диагностикалауға, болжамдау және жоспарлау 

жұмыстарына қатысады. 

 Оқушылардың қосымша білім беру ұйымдары қызметінің тәжірибесіне ғылыми 

зерттеулерді енгізу, мұғалімдердің ғылыми және теориялық құзыреттілігіне ықпал етеді. 

Ол әдістемелік, анықтамалық, ақпараттық-талдамалық материалдарды жинайды, топтайды 

және жүйелейді. 

 Әртүрлі бағдарламалар (білім беру, демалу, тәжірибелік, экспериментальдік 

жұмыстары бағдарламалары,) және әдістемелік өнімдердің әртүрлі түрлерін (әдістемелік 

әзірлемелер, ұсынымдар, оқулықтар және т.б.) әзірлеу үшін технологиялар жасайды. 

 Шеберлік  сабақтарын, семинарларды және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру 

арқылы туристік-өлкетану  және жергілікті деңгейдегі балаларға қосымша білім беру 

саласында алдыңғы қатарлы отандық және әлемдік тәжірибелер туралы білім беру мен 

тәрбиелеудің инновациялық технологиялары туралы ақпаратты насихаттайды және 

таратады. 

 Балалардың туристік-өлкетану және экологиялық-биологиялық тәрбиесінің 

мазмұнын бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізеді, оқу-

әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлейді, бағдарламалар мен басқа да әдістемелік 

әдебиеттерді жинақтайды.  

 Әдістемелік қосымшалар жиынтығымен әртүрлі типтердегі оқу-әдістемелік 

өнімдерді  дайындауға шолу жасайды.  

Білу керек: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының 

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

Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес 

туралы»; «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және 

балалардың қараусыздығы мен үйсіздікке жол бермеу туралы» заңнамалары; 

 «Балалар үшін қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгі ережесін бекіту туралы» Үкімет қаулысы, 
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 «Қосымша білім беруді қамтамасыз ету үшін балаларға қосымша білім беруді 

ұйымдастыру және құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты»; 

 «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу және тәрбиелеу объектілеріне 

қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар», Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің «Балаларға қосымша білім беру ұйымдары типтері қызметінің 

типтік ережелері» 2013 жылғы 14 маусымдағы № 228 бұйрығы білім беру қызметін 

реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының білім 

беруді дамытудың басым бағыттары. 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық немесе жоғары білімі тиісті 

профильде, білім беру ұйымдарында кемінде 5 жыл және педагогикалық жұмыс өтілі 

кемінде 3 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 
руководителя отдела туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления. 
 

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: 
 

Руководитель отдела туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления – 1 единица, с должностным окладом от 88 662 до 101 757 тенге, в 

зависимости от выслуги лет.  

 

Должностные обязанности: Изучает и анализирует состояние программно-

методического обеспечения системы дополнительного образования детей по туристско-

краеведческому и эколого-биологическому направлению, разрабатывает предложения по 

повышению его эффективности. 

Создает и анализирует базы данных о кадровом составе и творческом потенциале 

методического корпуса организаций дополнительного образования детей  туристско-

краеведческого и эколого-биологического направления. 

Формирует банк нормативной правовой, научно-методической, программно-

методической продукции, реализуемой в системе дополнительного образования детей по 

туристско-краеведческому и эколого-биологическому направлению. 

Систематизирует программно-методическую продукцию, реализуемую в 

дополнительном образовании детей туристско-краеведческого и эколого-биологического 

направления. 

Принимает участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Внедряет в практику деятельности организаций дополнительного образования 

детей научные исследования, содействует научной и теоретической компетенции 

педагогов. Осуществляет сбор, накопление и систематизацию методических, 

справочных, информационно-аналитических материалов. 

Создает технологии разработки разных типов программ (образовательных, 

досуговых, программ экспериментальной работы) и разных видов методической 

продукции (методических разработок, рекомендаций, пособий и др.).  

Обобщает, пропагандирует и распространяет информацию об инновационных 

технологиях обучения и воспитания, передовом отечественном и мировом опыте в сфере 

дополнительного образования детей по туристско-краеведческому направлению через 

организацию мастер-классов, семинаров и др. 

Осуществляет работу по программно-методическому обеспечению содержания 

туристско-краеведческого и эколого-биологического образования детей, разрабатывает 

учебно-методические пособия и рекомендации, формирует сборники программ и другой 

методической  литературы. Рецензирует и готовит к утверждению учебно-методическую 

продукцию разного типа и вида с комплектами методических приложений . 

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»;  
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- 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 педагогическое или высшее образование по 

соответствующему профилю, стаж педагогической работы в организациях образования не 

менее 5 лет и на руководящих должностях не менее 3 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 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. 
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