Хабарландыру
"Қарағанды технология және сервис колледжі" КММ (заңды тұлға)
мекенжайы: Қарағанды қ., а. Затаевич к-сі, 75 үй, анықтама үшін тел. тел.
8(7212)375846, e-mail: kar-koltehn@krg-edu.kz , педагог-психолог мамандығы
бойынша 1 бірлік бос лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:
тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
педагогикалық білім немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта
даярлауды растайтын құжат, жұмыс стажына талаптар қойылмайды немесе
тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік білім немесе қайта даярлау
туралы құжат, жұмыс стажына талаптар қойылмайды;
Біліктілікке қойылатын талаптар:
"Психология" мамандығы бойынша жоғары медициналық білімі және
бейіні бойынша жоғары білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.
Және (немесе) біліктілігі жоғары деңгейі болған жағдайда мамандығы
бойынша жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 3 жыл, педагогсарапшы үшін кемінде 4 жыл, педагог – зерттеуші және педагог-шебер-5
жыл.
Лауазымдық міндеттері:
Әр түрлі бейінді және бағыттарда психология-педагогикалық диагностика
өткізеді.
Білім алушылардың жеке тұлғасы мен әлеуметтік мәселелерін шешуге
педагогикалық ұжымын бағдарлау мақсатында психология-педагогикалық
қорытынды шығарады және оны талдайды.
Білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып,
білім беру қызметінің дамыту және түзету бағдарламаларын жоспарлауға
және әзірлеуге қатысады.
Білім алушыларға психологиялық қолдау көрсетуді жүзеге асырады,
өмірлік және кәсіптік тағдырын өзі шешу де әртүрлі жағдайларда
бағдарлануға олардың дайын болуын дамытуға жәрдем етеді.
Әлеуметтік дизадаптацияның пайда болуын алдын алу іс-шараларын
жүзеге асырады, психологиялық көмек көрсету жөнінде шаралар
қабылдайды (психокоррекциялық, сауықтыру және консультациялық).
Психологияны практикалық қолдану мәселелері жөнінде педагогтарға
кеңес береді, педагогтардың, ата-аналардың әлеуметтік-психологиялық
құзыретін арттыруға жәрдем етеді.
Оқыту процесі кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын
қорғауды қамтамасыз етеді.
Техника қауіпсіздігі мен өртке қарсы қорғау талаптарын орындайды.
Есептілік құжаттамаларды белгіленген нысан бойынша жүргізеді.
Білуге міндетті:
Қазақстан
Республикасының Конституциясын,
Қазақстан
Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдарын, білім беруді дамытудың

мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру
мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін;
-дидактика принциптерін, педагогика және жастық психология негіздерін,
-басқарудың инновациялық әдістерін,
-әдістемелік және ақпараттық материалдарды жүйелеу принциптерін,
баспалармен жұмыстың негіздерін,
-оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу принциптері мен тәртіптерін;
-еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелері мен
нормаларын.
Лауазымдық жалақысы:
Еңбек өтіліне байланысты
Санаты
В-3-4

min

max

90900т.

120568т.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар тізбесі (электрондық немесе қағаз түрінде):
1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін
құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;;
2)жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен
электрондық құжат (сәйкестендіру 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 ДСМ175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 21579 болып тіркелген)бекітілген нысан бойынша (№075/у)
денсаулық жағдайы туралы анықтама;;
7) Психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) Наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) ұлттық біліктілік тестілеу сертификаты (бұдан әрі - ТБЖ) немесе
педагог-модератордың, педагог-сарапшының, педагог-зерттеушінің, педагогшебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);
10) педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың 11қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағы.
Кандидат болған жағдайда біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне
қатысты қосымша ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық
дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік Жарияланымдар,

біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс
орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсынады.
Конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы
хабарландыру жарияланған соңғы күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде
жүргізіледі.

