"Педагог ќызметкерлер мен оларєа
теѕестірілген тўлєалардыѕ лауазымдарыныѕ
їлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы Білім жјне
єылым министрініѕ 2009 жылєы 13 шілдедегі №
338 бўйрыєына ґзгерістер енгізу туралы
Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2013 жылєы 27 желтоќсандаєы
№ 512 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2014 жылы 29
ќаѕтарда № 9106 тіркелді

БЎЙЫРАМЫН:
1. «Педагог ќызметкерлер мен оларєа теѕестірілген тўлєалардыѕ
лауазымдарыныѕ їлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Ќазаќстан
Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2009 жылєы 13 шілдедегі №
338 бўйрыєына (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
5750 болып тіркелген, 2009 жылєы 11 желтоќсандаєы № 190 (1613), 2009 жылєы 25
желтоќсандаєы № 196 (1), 2010 жылєы 22 ќаѕтардаєы № 10 (1632) «Заѕ газеті»
газетінде жарияланєан) мынадай ґзгерістер енгізілсін:
осы бўйрыќпен бекітілген Педагог ќызметкерлер мен оларєа теѕестірілген
тўлєалардыѕ лауазымдарыныѕ їлгілік біліктілік сипаттамаларында:
«Жоєары жјне жоєары білімнен кейінгі білім беру ўйымдарыныѕ єылымипедагогикалыќ ќызметкерлері лауазымдарыныѕ їлгілік біліктілік сипаттамалары»
деген 2-бґлімде:
«Жоєары оќу орны басшысыныѕ орынбасары (проректор)» деген кіші бґлімде:
тоєызыншы бґлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: оќу, оќу-јдістемелік, єылыми,
халыќаралыќ, инновациялыќ, стратегиялыќ жўмыс мјселелеріне жетекшілік ететін
орынбасарлар їшін: жоєары (немесе жоєары оќу орнынан кейінгі) білім, єылыми
дјрежесі немесе «Назарбаев Университеті» ДБЎ-да немесе шетелдіѕ жоєары оќу
орнында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды аяќтау ќорытындылары бойынша берілген магистр
академиялыќ дјрежесі, кемінде 5 жыл білім беру ўйымдарында басшылыќ лауазымдаєы
еѕбек ґтілі болуы немесе «Назарбаев Университеті» ДБЎ-да жјне/немесе шетелдіѕ
жоєары оќу орнында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия
бекітетін басым мамандыќтар (магистратура немесе PhD докторантура) бойынша оќуын
аяќтаєан жаєдайда кемінде 3 жыл еѕбек ґтілі болуы тиіс;»;
«Профессор» деген кіші бґлімніѕ он тґртінші бґлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары (немесе жоєары оќу орнынан
кейінгі) білімі, єылыми дјрежесі, «ќауымдастырылєан профессор (доцент)» єылыми
атаєы жјне єылыми-педагогикалыќ ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ, арнайы мемлекеттік органдардыѕ жјне ќорєаныс
саласындаєы мемлекеттік органныѕ жоєары оќу орындарында Ќазаќстан
Республикасыныѕ тиісті мемлекеттік органдарында басшы лауазымдарындаєы ќызмет
ґтілі кемінде 7 жыл немесе єылыми-педагогикалыќ ќызметтегі жўмыс ґтілі кемінде 5
жыл, соныѕ ішінде доцент ќызметінде кемінде 1 жыл болуы тиіс.»;
«Кафедра меѕгерушісі» деген кіші бґлімде:
«Кафедра меѕгерушісі» деген кіші бґлімніѕ атауы мынадай редакцияда
жазылсын:
«Кафедра меѕгерушісі (Јскери кафедра бастыєы)»;
жиырмасыншы бґлік жаѕа редакцияда жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: јскери кафедра бастыєыныѕ жоєары (немесе
жоєары оќу орнынан кейінгі) білімі, єылыми дјрежесі жјне/немесе полковник јскери
атаєы, педагогикалыќ ќызметкерлер лауазымдарында немесе јскери бґлім

командирініѕ орынбасары жјне одан жоєары басшылыќ ќўрамда кемінде 5 жыл жўмыс
ґтілі болуы тиіс.»;
«Доцент» деген кіші бґлімде:
«Доцент» деген кіші бґлімніѕ атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ќауымдастырылєан профессор (доцент)»;
он жетінші бґлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары (немесе жоєары оќу орнынан
кейінгі) білімі, єылыми дјрежесі, єылыми-педагогикалыќ ќызметтегі еѕбек ґтілі
кемінде 5 жыл болуы тиіс. Ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ, арнайы мемлекеттік
органдардыѕ жјне ќорєаныс саласындаєы мемлекеттік органныѕ жоєары оќу
орындарында Ќазаќстан Республикасыныѕ тиісті мемлекеттік органдарында басшы
лауазымдарындаєы ќызмет ґтілі кемінде 7 жыл немесе єылыми-педагогикалыќ
ќызметтегі жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл, соныѕ ішінде доцент ќызметінде кемінде 1
жыл болуы тиіс»;
«Аєа оќытушы» деген кіші бґлімніѕ он тґртінші бґлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары (немесе жоєары оќу орнынан
кейінгі) білімі, єылыми-педагогикалыќ ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл, оныѕ
ішінде оќытушы лауазымында кемінде бір жыл болуы немесе мамандыєы бойынша
практикалыќ жўмыстаєы ґтілі кемінде 5 жыл жјне/немесе єылыми дјрежесі болуы
тиіс.»;
«Оќытушы (ассистент)» деген кіші бґлімніѕ оныншы бґлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білімі, мамандыєы бойынша еѕбек
ґтілі кемінде 3 жыл жјне/немесе магистр академиялыќ дјрежесі.»;
«4. Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту, бастауыш, негізгі орта жјне жалпы
орта білім беру жїйесініѕ, интернаттыќ жјне ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ
педагог ќызметкерлері мен оларєа теѕестірілген тўлєалардыѕ лауазымдарыныѕ
біліктілік сипаттамасы» деген бґлім мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту, бастауыш, негізгі орта жјне жалпы
орта білім беру жїйесініѕ, интернаттыќ жјне ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ
педагог ќызметкерлері мен оларєа теѕестірілген тўлєалардыѕ лауазымдарыныѕ
біліктілік сипаттамасы
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ
басшысы (меѕгерушісі)
Лауазымдыќ міндеттері: нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сјйкес мектепке
дейінгі оќыту жјне тјрбие ўйымныѕ (бўдан јрі – МДЎ) ќызметін басќарады.
Педагогикалыќ кеѕеспен бірге белгіленген тјртіппен оќу жўмыс жоспарларын,
негізгі (вариативті, авторлыќ), ќосымша мектепке дейінгі білім беру
баєдарламаларын, ішкі тјртіп ережелерін јзірлеу мен бекітуді ўйымдастырады.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті стандартына
сјйкес білім беру баєдарламаларыныѕ іске асырылуын ќамтамасыз етеді, оќу-тјрбие
процесі барысында білім беру ўйымдарыныѕ тјрбиеленушілері мен ќызметкерлерініѕ
денсаулыєы мен ґмірініѕ ќауіпсіздігіне ќажетті жаєдайлар жасайды.
Білім беру ўйымын басќару ќўрылымын аныќтайды, ќаржылыќ, шаруашылыќ,
єылыми, јдістемелік жјне басќа да мјселелерді шешеді. Тјрбиеленушілердіѕ
контингентін ќалыптастырады, оларды јлеуметтік ќорєауды ќамтамасыз етеді.
Ќоєамдыќ педагогикалыќ ўйымдар мен јдістемелік бірлестіктердіѕ ќызметіне ыќпал
етеді. Тјрбиеленушілердіѕ денсаулыєын саќтау мен ныєайту, тамаќтандыру жјне
балаларєа дјрігерлік ќызмет кґрсету їшін ўйымды ќажетті жаєдайлармен ќамтамасыз
етеді. Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ мїлкі мен ќаражатына заѕнамада
белгіленген тјртіппен иелік етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардан тїскен ќаражат пен
оныѕ жўмсалуы туралы есеп береді. Оќу-материалдыќ базаны саќтау мен ныєайтуды,
есеп жїргізуді, санитарлыќ-гигиеналыќ тјртіптіѕ, еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік
техникасы ережелерініѕ саќталуын ќамтамасыз етеді. Жўртшылыќпен, ўйымдармен,
ата-аналармен (оларды алмастырушылармен) ґзара байланысты жїзеге асырады.
Педагог кадрларды жјне кґмекші ќызметшілерді іріктеу мен орналастыруды жїзеге
асырады, ќызметкерлердіѕ лауазымдыќ нўсќаулыќтарын јзірлейді. Кадрлардыѕ кјсіби
шеберліктерін арттыруєа жаєдай жасайды. Белгіленген тјртіппен ќызметкерлерді

аттестаттаудан ґткізеді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ
ќўзыретті меѕгерген болуы тиіс.
Педагогикалыќ кеѕестіѕ жўмысын басќарады. Мемлекеттік, ќоєамдыќ жјне басќа
да ўйымдарєа мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымын танытады. МДЎ-ныѕ ќызметі
туралы ќажетті есеп дайындауды жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, "Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы",
Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Білім туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы
баланыѕ ќўќыќтары туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", "Кемтар
балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы"
Заѕдары жјне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика мен психология негіздерін;
мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын, педагогика жјне
психологияны, педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ жетістіктерін, экономика
негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызметін, еѕбек туралы заѕнаманы, еѕбекті ќорєауды,
техника ќауіпсіздігі жјне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын,
санитарлыќ ережелер мен нормаларды, дјрігерге дейінгі медициналыќ кґмектіѕ
негіздерін.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне мектепке
дейінгі ўйымдардаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі: ќалалыќ жерде 5 жылдан, ауылдыќ
жерде 3 жылдан кем болмауы тиіс.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ јдіскері
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ќызметін јдістемелік ќамтамасыз етуді
ўйымдастырады. Оќу, оќу-таќырыптыќ жоспарларын жјне пјндер мен оќу курстары
бойынша баєдарламаларды ќўрастырады. Балаларєа арналєан білім беру
баєдарламаларын таѕдауєа (јзірлеуге) ќатысады, білім беру ўйымдарымен, балалар
орталыќтарымен жјне басќа да ўйымдармен ынтымаќтастыќты дамытады. Тјрбие мен
оќытудыѕ мазмўнын, нысанын, јдістері мен ќўралдарын аныќтауєа кґмек кґрсетеді.
Оќу-јдістемелік ќўжаттамаларды јзірлеуді, рецензиялауды жјне бекітуге дайындауды
ўйымдастырады. Зерттеулер мен јзірлемелердіѕ жаѕа баєыттарын ќалыптастырады жјне
жас топтары бойынша сабаќтар ретін ќўрады. Алдыѕєы ќатарлы практикалыќ
тјжірибені таратуды жјне енгізуді ќамтамасыз етеді. Білім беру деѕгейлерініѕ
їздіксіздігі мен сабаќтастыєы принциптерін саќтау, ата-аналармен ґзара іс-јрекет
жасау бойынша іс-шаралар ўйымдастырады. Жабдыќтарды ауыстыру жјне ќазіргі
заманєы жабдыќтарды сатып алу туралы ўсыныс енгізеді, топтарды оќу ќўралдарымен,
ойыншыќтармен, ойындармен жинаќтауды ўйымдастырады.
Оќу-јдістемелік жјне тјрбие жўмыстарыныѕ жаєдайына талдау жасайды.
Тјрбиешілер їшін ашыќ сабаќтар, семинарлар, жеке жјне топ бойынша
консультациялар, конкурстар мен кґрмелер ґткізеді, шыєармашылыќ топтардыѕ
жўмысын ўйымдастырады, оќу-педагогикалыќ жјне јдістемелік јдебиеттердіѕ деректер
банкін жїргізеді, есепке алу жјне есеп беру ќўжаттамаларын уаќытылы ресімдейді.
Тјрбиешілердіѕ, психологтардыѕ, логопедтердіѕ, музыкалыќ жетекшілердіѕ, басќа да
ўйым мамандарыныѕ ґзара јрекеттесуін їйлестіреді.
Балалардыѕ білімдеріне, іскерліктеріне, даєдыларына талдау жасайды.
Тјрбиеші лауазымына жјне олардыѕ кґмекшілеріне кадрларды іріктеу бойынша
ўсыныстар енгізеді. Педагог ќызметкерлердіѕ біліктілігін арттыру жјне оларды
аттестаттау жўмыстарын їйлестіреді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќкоммуникациялыќ ќўзыретті меѕгерген болуы тиіс.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, "Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы"
Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Білім туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы
баланыѕ ќўќыќтары туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", "Кемтар
балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы"
Заѕдары жјне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандарттарын, дидактика принциптерін, педагогика мен жас ерекшеліктер
психологиясыныѕ негіздерін, тјрбие мен оќытудыѕ жалпы жјне жеке јдістемелерін,
оќу-баєдарламалыќ ќўжаттамаларды јзірлеу принциптері мен тјртібін, педагогикалыќ
жўмыстыѕ тиімді нысандары мен јдістерін аныќтауды, жинаќтау жјне енгізуді,

балалардыѕ медициналыќ-психологиялыќ-педагогикалыќ жјне жас ерекшелік
анатомиялыќ-физиологиялыќ ерекшеліктері жјне жїйке-психикалыќ ќызметін,
јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдарды жїйелеу принциптерін, оќытудыѕ
аудиовизуалды жјне интерактивті ќўралдарына ќойылатын негізгі талаптарды, еѕбек
туралы заѕнама негіздерін, еѕбекті ќорєауды, техника ќауіпсіздігі жјне ґртке
ќарсы ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары, техникалыќ жјне кјсіптік
педагогикалыќ білім жјне мектепке дейінгі білім беру ўйымдарында жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Санаттар бойынша біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білім;
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: тиісті мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне МДЎ тјрбиешісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі 3
жылдан кем болмауы тиіс.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: оќу-јдістемелік ќўжаттамаларды
басылымєа јзірлеуді жјне дайындауды ўйымдастыра білуі, педагогтердіѕ јдістемелік
бірлестіктерініѕ жўмысын ўйымдастыруєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне МДЎ јдіскері лауазымындаєы
жўмыс ґтілі 3 жылдан кем болмауы тиіс.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: оќу-јдістемелік жўмысты талдау
јдістемесін меѕгеруі, шыєармашылыќ семинарларды, јдістемелік бірлестіктерді
басќара білуі, МДЎ-ныѕ оќу-тјрбиелік жјне таќырыптыќ жоспарларын ґз бетінше
јзірлей білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі болуы жјне
МДЎ-ныѕ јдіскері лауазымындаєы жўмыс ґтілі 4 жылдан кем болмауы тиіс.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: єылыми-зерттеу жјне эксперименттік
жўмыстыѕ јдістерін меѕгеруі, білім беру процесініѕ ґзекті проблемаларын шешу
бойынша шыєармашылыќ топтарды басќара білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі болуы жјне
МДЎ-ныѕ јдіскері лауазымындаєы жўмыс ґтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс;
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: оќу-јдістемелік ќўжаттамаларды
басылымєа јзірлеуді жјне дайындауды ўйымдастыра білуі, педагогтердіѕ јдістемелік
бірлестіктерініѕ жўмысын ўйымдастыруєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті мамандыќ бойынша техникалыќ жјне
кјсіптік білімініѕ болуы жјне МДЎ-ныѕ јдіскері лауазымындаєы жўмыс ґтілі 3
жылдан кем болмауы тиіс;
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: оќу-јдістемелік жўмысты талдау
јдістемесін меѕгеруі, шыєармашылыќ семинарларды, јдістемелік бірлестіктерді
басќара білуі, МДЎ-ныѕ оќу-тјрбиелік жјне таќырыптыќ жоспарларын ґз бетінше
јзірлей білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті мамандыќ бойынша техникалыќ жјне
кјсіптік білімініѕ болуы жјне МДЎ-ныѕ јдіскері лауазымындаєы жўмыс ґтілі 4
жылдан кем болмауы тиіс;
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты јдіскерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі тиіс, сонымен ќатар: эксперименттік жўмыстыѕ јдістерін
меѕгеруі, білім беру процесініѕ ґзекті проблемаларын шешу бойынша шыєармашылыќ
топтарды басќара білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті мамандыќ бойынша техникалыќ жјне

кјсіптік білімініѕ болуы жјне МДЎ-ныѕ јдіскері лауазымындаєы жўмыс ґтілі 5
жылдан кем болмауы тиіс.
Мектепке дейінгі тјрбие жјне оќыту ўйымыныѕ музыкалыќ жетекшісі
Лауазымдыќ міндеттері: Мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік
жалпыєа міндетті стандартына сјйкес музыкалыќ тјрбиелеу мен эстетикалыќ дамуды
жїзеге асырады. Музыка аспаптарында ойнаудыѕ техникасын шебер меѕгерген. Музыка
бойынша сабаќтарды, балалар мерекелерін жјне басќа да мјдени-бўќаралыќ ісшараларды ўйымдастырады жјне жїргізеді, музыкаєа јуес дарынды балаларды
аныќтайды, балалармен жеке жўмыстар жїргізеді.
Балалармен ойын јрекеттерін ўйымдастыруєа ќатысады, тїрлі музыкалыќдидактикалыќ ойындарды ґткізеді. Педагогикалыќ кеѕестерді дайындауєа,
јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысады. Балалармен жўмыс істеудіѕ озыќ
тјжірибелерін енгізеді. Балаларды музыка бойынша тјрбиелеу мјселелері жґнінде
ата-аналар мен тјрбиешілерге кеѕестер береді. Компьютерлік сауаттылыќты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыретті меѕгерген болуы тиіс.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Білім туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы" заѕдары
жјне білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, мектепке дейінгі оќыту мен тјрбиелеудіѕ жалпыєа
міндетті мемлекеттік стандартын, мектепке дейінгі оќыту мен тјрбиелеудіѕ
педагогикасы мен психологиясын, жас ерекшеліктер физиологиясы мен гигиенасын,
балалардыѕ жеке даму ерекшеліктерін, јртїрлі жастаєы балалардыѕ музыканы
ќабылдау мїмкіндіктері жјне моторикасын, жан дїниесін, балалар репертуарыныѕ
музыкалыќ шыєармаларын білуі, тјрбие жўмысыныѕ теориясы мен јдістемесін,
музыкалыќ аспаптарда шебер ойнауды, дјрігерге дейінгі медициналыќ кґмектіѕ
негіздерін, еѕбек заѕнамаларыныѕ негізін, еѕбекті ќорєаудыѕ, техникалыќ
ќауіпсіздіктіѕ, ґртке ќарсы ќорєаныстыѕ нормасы мен ережесін, санитарлыќ
ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары, кјсіптік-техникалыќ, орта
білімнен кейінгі (музыкалыќ, педагогикалыќ) білім.
Санаттар бойынша біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары кјсіптік
(музыкалыќ, педагогикалыќ) білім;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: жоєары кјсіптік
(музыкалыќ, педагогикалыќ) білімініѕ болуы жјне мектепке дейінгі ўйымныѕ
музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі 3 жылдан кем болмауы тиіс;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты музыка жетекшісіне ќойылатын
барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектепке дейінгі жастаєы балаларды
музыкалыќ тјрбиелеу мен оќытудыѕ ќазіргі заманєы јртїрлі јдістерін, мектепке
дейінгі жастаєы балалардыѕ музыкалыќ ќабілетін дамыту диагностикасыныѕ
элементтерін меѕгеруі, баланыѕ даму ортасын ґзгертуге белсенді араласуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары кјсіптік (музыкалыќ,
педагогикалыќ) білімі болуы, музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі 4
жылдан кем болмауы тиіс.
Біліктілігі жоєарєы деѕгейдегі жоєарєы санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты музыкалыќ жетекшіге
ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруге, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі
балаларды ќазіргі заманєа сјйкес музыкалыќ оќыту мен тјрбиелеудіѕ шыєармашылыќ
ізденісін жїзеге асыруы, балаларды музыкалыќ дамытудыѕ ґзіндік ерекше јдісі
болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ немесе жоєары
(музыкалыќ) білімі, музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
(арнаулы орта, кјсіптік орта) білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
музыкалыќ жетекшіге ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруге тиіс.

Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (арнаулы орта,
кјсіптік орта, музыкалыќ) білім жјне МДЎ-ныѕ музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы
жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санаттаєы музыкалыќ жетекшіге ќойылатын
барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектепке дейінгі жастаєы балаларды
музыкалыќ тјрбиелеу мен оќытудыѕ ќазіргі заманєы јртїрлі јдістерін, мектепке
дейінгі жастаєы балалардыѕ музыкалыќ ќабілетін дамыту диагностикасыныѕ
элементтерін меѕгеруі, баланыѕ даму ортасын ґзгертуге белсенді араласуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білімініѕ болуы
жјне МДЎ музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты музыкалыќ жетекшіге ќойылатын
барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балаларды
ќазіргі заманєа сјйкес музыкалыќ тјрбиелеу мен оќытудыѕ шыєармашылыќ ізденісін
жїзеге асыруы, балаларды музыкалыќ дамытудыѕ ґзіндік ерекше јдісі болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білімініѕ болуы
жјне МДЎ музыкалыќ жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жылдан кем
болмауы тиіс.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ тјрбиешісі
Лауазымдыќ міндеттері. Балалардыѕ денсаулыєын саќтау мен ќорєау ќызметін
ќамтамасыз етеді: тјрбиеші ќызметініѕ денсаулыќ саќтау функциясын атќарады.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті стандартыныѕ
талабына, жас ерекшелік топтарыныѕ їлгілік оќыту жоспары бойынша оќу ќызметініѕ
кестесіне сјйкес педагогикалыќ процесті жїзеге асырады, пјндік-дамытушылыќ
ортаны ќалыптастырады, балалардыѕ шыєармашылыєына (ойындыќ, танымдыќ, ќозєалыс,
кґркемґнер, еѕбекке баулу жјне т.б.) жетекшілік етеді.
Балалармен жўмыс істеу кезінде жекелей жјне баєыттыќ жаєынан ќарайды.
Дамуында ауытќу байќалатын балалармен тїзеу ќызметі саласында еѕбек ететін
мамандармен бірлесе жўмыс жасайды; жалпы білім беретін оќу баєдарламаларын, оќујдістемелік јдебиеттерді зерделеу негізінде жјне топтаєы балалардыѕ жеке
талаптарын ескере отырып тјрбие-білім беру жўмыстарын жоспарлайды. Тјрбиелеу мен
оќыту ќызметін ќол жеткен жетістіктерді ќорытындылай отырып жоспарлайды.
Мїмкіндіктері шектеулі балалар мен ќалыпты жаєдайда дамып келе жатќан балалардыѕ
мектеп жасына жеткенде мїмкіндіктерініѕ теѕ дјрежеде болуын ќамтамасыз ету їшін
бірге тјрбиелеу жјне оќыту арќылы оларды јлеуметтендіруді жїзеге асырады.
Мамандардыѕ ўсынымдарын ескере отырып, мїмкіндігі шектеулі јрбір баламен жеке
жўмыс жїргізеді.
Тјрбиелеудіѕ инновациялыќ технологиясын жјне оќытудыѕ отандыќ жјне
шетелдік єылыми-зерттеу жўмыстарыныѕ, авторлыќ шыєармалардыѕ негізінде
педагогикалыќ ќызметтіѕ жаѕа баєыттарын зерделеумен жјне оны жўмыс барысында
ќолданумен шўєылданады.
Ата-аналардыѕ мектепке дейінгі бала тјрбиесі мен оќыту барысында туындаєан
сўраќтарына жауап беріп, кґмек кґрсетеді. Балалардыѕ ќўќыќтары мен
ќызыєушылыќтарын ќорєайды. Компьютерлік сауаттылыќты жјне аќпараттыќкоммуникациялыќ ќўзыреттілікті жаќсы меѕгереді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Жемќорлыќќа ќарсы кїрес
туралы» Заѕдарын жјне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, білім беруді
дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
жеке санитария мен гигиенаны, жас ерекшеліктер психологиясы мен педагогика
негіздерін, мектепке дейінгі білім беру мјселелері бойынша јдістемелік
ќўжаттарды, алєашќы медициналыќ кґмек кґрсетудіѕ ережелерін, еѕбекті ќорєаудыѕ
жјне ќауіпсіздік техникасын, санитариялыќ ережелерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ немесе техникалыќ
жјне кјсіптік педагогикалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білім;

біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
педагогикалыќ білім;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
мектепке дейінгі тјрбиелеу мен оќыту ўйымыныѕ тјрбиешісіне ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, осы лауазымдаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маманєа ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар мектеп жасына дейінгі балалардыѕ дамуындаєы
диагностикалыќ ќўралдарды меѕгеруі, пјндік-дамытушылыќ ортаны ќўруєа ќатысуы
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім немесе
техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білімі жјне мектепке дейінгі
тјрбиелеу мен оќыту ўйымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл болуы тиіс;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі тјрбиешіге ќойылатын талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар мектеп жасына дейінгі балаларды тјрбиелеу мен оќытуда ќолданылатын
ќазіргі заманєы јдістерді ізденуі, мектеп жасына дейінгі балалармен жўмыс
істеуде жеке ґзіндік јдістерді болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: біліктілігі бірінші деѕгейдегі тјрбиешіге
ќойылатын талаптарєа жауап беруі, жоєары педагогикалыќ немесе техникалыќ
кјсіптік білімі жјне жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
мектепке дейінгі ўйымныѕ тјрбиешісіне ќойылатын жалпы талаптарєа жауап
беру тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: кјсіптік техникалыќ педагогикалыќ білім
жјне мектепке дейінгі ўйым тјрбиешісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл
болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
Біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты тјрбиешіге ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балаларды тјрбиелеу
мен оќытудыѕ ќазіргі заманєы јдістерін, балалардыѕ дамуындаєы диагностика
элементтерін меѕгеруі, пјндік-дамытушылыќ ортаны ќўруєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: кјсіптік техникалыќ педагогикалыќ білім
жјне тјрбиеші лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
Біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты тјрбиешіге ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беру, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балаларєа білім беру
мен тјрбиелеуде заманауи јдістерді жјне инновациялыќ технологияларды ќолдану
маќсатындаєы ізденістерді жїзеге асыру тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: кјсіптік техникалыќ педагогикалыќ білім
жјне тјрбиеші лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Мектепке дейінгі тјрбие жјне оќыту ўйымы тјрбиешісініѕ
кґмекшісі
Лауазымдыќ міндеттері: Балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын ќорєауды
ќамтамасыз етеді, тјрбиеленушілердіѕ тіршілік іс-јрекеттерін ўйымдастыруєа
ќатысады, мектепке дейінгі ўйымєа келген уаќыттан бастап оларєа кїтім жасайды
(киінуге, шешінуге, жууынуєа, тамаќтануєа, тґсекке жатќызуда кґмек кґрсетеді,
емдік-профилактикалыќ іс-шараларєа бірге барады, тјрбиешініѕ жетекшілігімен
балаларды ќыдыртады, ґндірістік ќажеттілікке байланысты тјрбиеші болмаєан аз
уаќыт кезеѕінде кіші бґлімдер бойынша сабаќ ґткізу уаќытында балаларєа ќарайды).
Балалардыѕ денсаулыєына жјне ґмірініѕ ќауіпсіздігіне ќажетті жаєдайлар жасайды.
Педагогикалыќ, тїзету-білім беру, оѕалту процестеріне ќатысады (егер
мїгедек балалардыѕ ґз еркімен ќимылдауы денсаулыєына байланысты шектелген
жаєдайда олардыѕ сабаќ оќуына кґмектеседі). Балаларєа санитариялыќ-гигиеналыќ
кїтім кґрсету бойынша, сонымен ќатар мїгедек балаларєа орнынан ќозєалту жјне ґзґзіне ќызмет ету кезінде шўєыл іс-шаралар кешенін жїзеге асырады; олардыѕ кїн
тјртібініѕ саќталуын баќылайды.
Балалардыѕ денсаулыєын саќтауєа жјне ныєайтуєа, олардыѕ психофизикалыќ
дамуын ынталандыруєа баєытталєан тјрбиешініѕ ўсыныстарын орындайды.
Санитариялыќ-гигиеналыќ ережемен белгіленген бекітілген єимараттыѕ санитариялыќ
жаєдайыныѕ сјйкестігін ќамтамасыз етеді. Топтаєы ќўрал-жабдыќтардыѕ жјне

жићаздардыѕ саќталуын ќамтамасыз етеді.
Педагогикалыќ жјне медициналыќ ќызметкерлермен тјрбиелік білім беру жјне
сауыќтыру жўмыстармен ќамтамасыз ету бойынша ґзара ќызмет атќарады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Неке жјне
отбасы» Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Білім туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы" Заѕдарын жјне басќа да білім
беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, санитарияныѕ жјне гигиенаныѕ негіздерін, жас ерекшелігі психологиясы
мен педагогикасын, єимаратты, ќўрал-жабдыќтарды, жићаздарды ўстау бойынша
санитариялыќ-гигиеналыќ нормаларды, алєашќы медициналыќ кґмек кґрсетудіѕ
ережелерін, мектепке дейінгі білім беру мјселелері бойынша јдістемелік
ќўжаттарды, еѕбекті ќорєау жјне техника ќауіпсіздігін, санитариялыќ ережелер мен
нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (арнаулы орта,
кјсіптік орта) немесе орта білім.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ ќазаќ
(орыс, шет тілі) тілініѕ мўєалімі
Лауазымдыќ міндеттері: ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі мўєалімі балалардыѕ
оќуын Мектепке дейінгі тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті
стандартыныѕ талаптарына сай, оќытылатын тіл ерекшелігін ескере отырып
жоспарлайды жјне ўйымдастырады.
Балалармен ўйымдастырылєан оќу ќызметін ґткізіп, олардыѕ мемлекеттік
(орыс, шет тілін) тілді меѕгеруіне барлыќ жаєдайды жасайды. Мектеп жасына
дейінгі балалардыѕ бойында тіл мјдениетін ќалыптастырып, тілге деген
ќызыєушылыєын оятып, жеке ќасиеттерініѕ дамуына јсер етеді. Оќытудыѕ тїрлі
тјсілдері мен нысандарын, јдістерін жїйелі тїрде ќолданады, инновациялыќ
технологияларды пайдалана біледі. Жоспарлау барысында єылыми-јдістемелік
тўрєыдан ќарап, баєдарламалыќ материалдарды жас ерекшелігіне ќарай ќолайлы етіп
ґзгерте біледі. Авторлыќ жјне баламалы баєдарламаларды, јдістемелік
нўсќаулыќтарды ґѕірлік ерекшеліктерді ескере отырып ґѕдей біледі. Компьютерді
жаќсы біледі жјне аќпараттыќ коммуникцияны меѕгерген.
Балалардыѕ ўйымда білім алуына жјне тїрлі іс-шараларда белсенділігін
танытады, ґзініѕ кјсіби ќўзыретін жїйелі тїрде жоєарылатады. Тјрбиеленушілердіѕ
ата-аналарымен ќарым-ќатынаста болады. Ўйымдастырылєан оќу ќызметі барысында
балалардыѕ денсаулыєы мен ґміріне жауапкершілік танытады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Білім туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаєы тіл туралы ", "Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ
ќўќыќтары туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", "Неке (ерлізайыптылыќ) жјне отбасы туралы", Ќазаќстан Республикасыныѕ «Неке (ерлізайыптылыќ) жјне отбасы» Кодексін, "Кемтар балаларды јлеуметтік жјне
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы" Заѕдарын жјне Ќазаќстан
Республикасыныѕ білім берудіѕ дамуы мен баєыттарын айќындайтын нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, мектеп жасына дейінгі тјрбиелеу мен оќытудыѕ мемлекеттік
білім берудіѕ стандартын, педагогика жјне психология негіздерін, балаларды
ќорєау жјне денсаулыєын саќтаудыѕ нўсќаулыќ талаптарын, ґртке ќарсы ќорєанудыѕ
ережелері мен нормалары жјне ќауіпсіздік техникасын, санитариялыќ ережелер,
дјрігерге дейінгі медициналыќ кґмек берудіѕ негіздерін.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ, техникалыќ жјне
кјсіптік «Ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі жјне јдебиеті» мамандыєы бойынша білімі.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: «Ќазаќ (орыс, шет тілі)»
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білім;
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
мектепке дейінгі тјрбиелеу мен оќыту ўйымыныѕ ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі
мўєаліміне ќойылатын талаптарєа жауап беруі, ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі жјне
јдебиеті пјні мўєалімі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:

біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маманєа ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, жоєары педагогикалыќ білімі, «Ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі жјне
јдебиеті» мамандыєы бойынша техникалыќ жјне кјсіптік білімі жјне жўмыс ґтілі
кемінде 3 жыл болуы тиіс.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маманєа ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, жоєары педагогикалыќ білімі, «Ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі жјне
јдебиеті» мамандыєы бойынша техникалыќ жјне кјсіптік білімі жјне жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл болуы тиіс.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: «Ќазаќ (орыс, шет тілі)
тілі» мамандыєы бойынша техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ білім;
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
«Ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі жјне јдебиеті» мамандыєы бойынша техникалыќ
жјне кјсіптік білімі жјне мектепке дейінгі білім беру ўйымында ќазаќ (орыс, шет
тілі) тілі мўєалімі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
«Ќазаќ (орсы, шет тілі) тілі жјне јдебиеті» мамандыєы бойынша техникалыќ
жјне кјсіптік білімі жјне мектепке дейінгі білім беру ўйымында ќазаќ (орыс, шет
тілі) тілі мўєалімі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман ќазаќ (орыс, шет тілі)
тілі мўєаліміне ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектеп жасына
дейінгі балаларєа тілді оќытудыѕ инновациялыќ јдістерін ќолдана білуі тиіс
сонымен ќатар мектепке дейінгі білім беру ўйымында ќазаќ (орыс, шет тілі) тілі
мўєалімі лауазымындаєы жўмыс ґтілі 5 жылдан кем емес.
Дене шыныќтыру (жїзу бойынша) нўсќаушы
Лауазымдыќ міндеттері: балалардыѕ денсаулыєын саќтау мен ќорєауды
ќамтамасыз етеді. Денсаулыќ саќтау функциясы ќызметін атќарады. Мектепке дейінгі
тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті стандарты талабына сай, Їлгілік
оќу жоспары мен медициналыќ персоналдыѕ ўсынымдарын ескере отырып, дене
шыныќтыру бойынша оќу ќызметін жоспарлайды жјне жїзеге асырады.
Дене тјрбиесінен инновациялыќ технологиялыќ жјне оќытудыѕ отандыќ жјне
шетелдік єылыми-зерттеу жўмыстарыныѕ, авторлыќ шыєармалардыѕ негізінде
педагогикалыќ ќызметтіѕ жаѕа баєыттарын оќып білумен жјне оны жўмыс барысында
ќолданумен шўєылданады.
Ата-аналардыѕ мектепке дейінгі бала тјрбиесі мен оќыту барысында туындаєан
сўраќтарына жауап беріп, кґмек кґрсетеді. Балалардыѕ ќўќыќтары мен
ќызыєушылыќтарын ќорєайды. Компьютерді жаќсы біледі жјне аќпараттыќ
коммуникацияны меѕгерген.
Дене шыныќтыру-салауатты ортаны дамытуєа ќатысады, мектепке дейінгі
ўйымныѕ педагогикалыќ ўжымымен бірге, сондай-аќ, ата-аналар мен ќоєамдыќ
ўйымдардыѕ кґмегімен тїрлі спорттыќ жјне сауыќтыру іс-шараларын жїзеге асырады.
Іс-шараларды ўйымдастыру кезінде санитариялыќ-гигиеналыќ талаптардыѕ саќталуын
ќадаєалайды. Арнайы медициналыќ топќа жатќызылєан балалармен ќосымша сабаќтар
ґткізеді.
Оќу, дене шыныќтыру-сауыќтыру жўмысыныѕ есептілігі бойынша белгіленген
ќўжаттарды жїргізеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, ЌР
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «ЌР бала
ќўќыќтары», «Жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕдары жјне басќа да білім беруді
дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
дефектология негіздерін жјне тиісті јдістемелерді (кемтар балалармен жўмыс істеу
барысында), санитария жјне гигиена негіздерін, жас ерекшеліктер психологиясы мен
педагогикасын, алєашќы медициналыќ кґмек кґрсетудіѕ ережелерін, еѕбекті ќорєау
жјне ќауіпсіздік ережелерін, санитариялыќ ережелерді.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман:
«Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша жоєары немесе кјсіптік білім;
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік білім.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:

біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: мектепке дейінгі
ўйымыныѕ дене тјрбиесі нўсќаушысына ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен
ќатар дене тјрбиесіне оќытудыѕ ќазіргі заманєы јдістерімен оќыту.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: Дене тјрбиесі» мамандыєы жоєары
педагогикалыќ немесе кјсіптік білімініѕ болуы жјне дене тјрбиесі нўсќаушысы
ќызметінде кем дегенде 2 жылдан астам жўмыс ґтілі болуы тиіс.
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты дене тјрбиесі бойынша
нўсќаушыєа ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: мектеп жасына
дейінгі балалардыѕ физикалыќ ќабілеттерін дамыту диагностикасыныѕ элементтерін
білуі жјне салауатты ортаны ќалыптастыруєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары біліктілік деѕгейініѕ талаптарына
сай болуы, «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ немесе
кјсіптік білімі жјне жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маманєа ќойылатын талаптарєа
жауап беруі керек, сонымен ќатар: ґзініѕ шыєармашылыќ іс тјжірибесі, ізденістері
мен мектеп жасына дейінгі балалардыѕ дене тјрбиесі бойынша ґзіндік ерекше
јдістері болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары біліктілік деѕгейініѕ талаптарына
сай болуы керек, «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ немесе
кјсіптік білімі жјне жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман: мектеп жасына дейінгі
ўйымныѕ дене тјрбиесі нўсќаушысына ќойылатын талаптарєа жауап беруі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ білімі жјне мектепке дейінгі ўйымныѕ дене
тјрбиесі нўсќаулыєы лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл болуы тиіс.
Біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі орта
деѕгейдегі екінші санатты дене тјрбиесі бойынша нўсќаушыєа ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар мектеп жасына дейінгі балаларды тјрбиелеу мен оќыту
ќазіргі заманєы јдістерін, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балалардыѕ
физикалыќ ќабілеттерін дамыту диагностикасыныѕ элементтерін білуі жјне салауатты
ортаны ќалыптастыруєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ білімі жјне дене тјрбиесі нўсќаушысы
лауазымындаєы жўмыс ґтілініѕ 3 жыл болуы тиіс;
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі орта
деѕгейдегі бірінші санатты дене тјрбиесі маманына ќойылатын талаптарєа сай
болуы, сонымен ќатар ґзініѕ шыєармашылыќ іс тјжірибесі, ізденістері мен мектеп
жасына дейінгі балалардыѕ дене тјрбиесі бойынша ґзіндік ерекше јдістері болуы
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дене тјрбиесі» мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ білімі жјне дене тјрбиесі нўсќаушысы
лауазымындаєы жўмыс ґтілініѕ 5 жыл болуы тиіс.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ дефектолог мўєалімі,
логопед мўєалімі
Лауазымдыќ міндеттері: Мїмкіндіктері шектеулі балалармен жўмыс істейді.
Тјрбиеленушілерге психикалыќ, физикалыќ жјне физиологиялыќ бўзылуларын аныќтау
їшін зерттеу жїргізеді жјне олардыѕ ќўрылымы мен байќалу деѕгейін аныќтайды.
Тјрбиешілермен жјне басќа да мамандармен тыєыз ќарым-ќатынаста бола отырып,
тјрбиеленушілермен топта жјне жеке жўмыс істеп, бўзылєан функцияларын ќалпына
келтіріп, баланыѕ јлеуметтік ортаєа ќалыптасуына кґмек береді.
Мїмкіндіктері шектеулі балалармен жўмыс істейтін педагог мамандарєа, атааналарєа немесе олардыѕ орнына ќараушы адамдарєа арнайы јдістерді ќолдануда
кеѕес беріп, кґмек берудіѕ жолдарын ќарастырады.
Мектепке дейінгі білім берудіѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандартыныѕ талаптарына сай алуан тїрлі јдістерді, формаларды пайдалана отырып
тўлєаныѕ жалпы мјдениетініѕ дамуына јсер етеді. Арнайы оќыту баєдарламаларын
ўйымдастырады.
Жїйелі тїрде ґзініѕ біліктілігін арттырады. Јртїрлі јдістемелік шараларєа
ќатысады. Ќажетті ќўжаттарды жїргізеді. Компьютерді, аќпараттыќ коммуникациялыќ

ќўзыреттілікті меѕгеруі тиіс.
Мїмкіндігі шектеулі балаларєа ќоєамныѕ дўрыс толерантты ќарым-ќатынасын
насихаттау бойынша аєарту ќызметін жїргізеді.
Техникалыќ ќауіпсіздік, ґртке ќарсы ќорєану жјне еѕбекті ќорєау нормалары
мен ережелерін орындайды. Білім беру процесінде балалардыѕ ґмірі мен
денсаулыєын, ќўќыєын ќорєауды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, ЌР
Еѕбек кодексін, «Білім туралы» ЌР заѕы, «Бала ќўќыќтары туралы конвенция»,
«Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасы Жемќорлыќќа
ќарсы кїрес», «Кемтар балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу
арќылы ќолдау туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы» ЌР
Заѕдарын жјне білім берудіѕ болашаєы мен баєыттарын айќындайтын Ќазаќстан
Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, балалар їшін ґмірініѕ ќиын
жаєдайларында арнайы јлеуметтік ќызмет кґрсетудіѕ мемлекеттік стандарттарын, жас
ерекшеліктерін жјне арнайы педагогика мен психологияны, дефектологияныѕ
анатомиялыќ-физиологиялыќ жјне емдік негіздерін, кјсіби жјне тјжірибелік
ќызметтер мјселелері бойынша ќўжаттамалыќ-јдістемелік јдебиеттерді, дамуында
кемшілігі бар тјрбиеленушілермен жўмыс бойынша баєдарламалыќ-јдістемелік
јдебиеттерді, дефектологиялыќ єылымныѕ жаѕа жетістіктерін, еѕбекті ќорєау,
техникалыќ ќјуіпсіздік жјне ґртке ќарсы ќорєану нормаларын мен ережелері жјне
санитариялыќ ќаєидаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектолог» мамандыєы, «Логопед»
мамандануы бойынша жоєары педагогикалыќ білім немесе «Дефектология», «Логопедия»
мамандыєы бойынша ќосымша білімі бар жоєары педагогикалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: «Дефектология», мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білім немесе «Дефектология», мамандыєы бойынша
ќосымша білімі бар жоєары педагогикалыќ білім, жўмыс ґтіліне талап ќойылмайды.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі санаты жоќ дефектолог мўєалімге, логопед мўєалімге ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: оќытудыѕ жаѕа јдістерін сынаќтан ґткізу
бойынша жўмыс жїргізуді, озат тјжірибені білу, оны тјжірибеде пайдалану,
тјрбиеленушілердіѕ жалпы тўлєалыќ мјдениетін ќалыптастыруда мониторинг жјне
талдау жасаудыѕ даєдыларын, олардыѕ јлеуметтілігін білу, білім беру ўйымыныѕ
јдістемелік бірлестігініѕ жўмысына ќатысу.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы «Логопедия»
мамандануы бойынша жоєары педагогикалыќ білім несесе «Дефектология» мамандыєы
«Логопедия» мамандануы бойынша ќосымша білімі бар жоєары педагогикалыќ білім,
дефектолог мўєалім (логопед мўєалім) лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі екінші санатты дефектолог мўєалімге, логопед мўєалімге ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбиеленушілерді оќыту барысында
дамуында ауытќуы бар балаларды барынша тїзетуге баєытталєан јдістерді талдай
білуі, шыєармашылыќ семинарларды басќара білуі, озат педагогикалыќ тјжірибені
енгізуді, дефектологияныѕ ќазіргі заманєы јдістерін меѕгеруі, оларды ќолдану
ќўќыєын беретін сертификатыныѕ болуы, білім беру ўйымыныѕ јдістемелік
бірлестігініѕ жўмысына ќатысу, ґзініѕ кјсіби ќўзыреттілігі аясында теориялыќ
жјне тјжірибелік білімді меѕгеруі.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
педагогикалыќ білім немесе «Дефектология» мамандыєы бойынша ќосымша білімі бар
жоєары педагогикалыќ білім жјне дефектолог мўєалім (логопед мўєалім)
лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі бірінші санатты дефектолог мўєалімге, логопед мўєалімге ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: єылыми-зерттеу, эксперименттік
жўмыстардыѕ јдістерін меѕгеруі, жаѕа баєдарламаларды јзірлеуі жјне оны сынаќтан
ґткізу жўмыстарын жїргізуі, арнайы педагогиканыѕ ґзекті мјселелерін јзірлеу
бойынша шыєармашылыќ топќа жетекшілік ету, ґзініѕ кјсіби ќўзыреттілігі аясында
теориялыќ жјне тјжірибелік білімді меѕгеруі.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы «Логопедия»
мамандануы бойынша жоєары педагогикалыќ білім немесе «Дефектология» мамандыєы
«Логопедия» мамандануы бойынша ќосымша білімі бар жоєары педагогикалыќ білім
жјне дефектолог мўєалім (логопед мўєалім) лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5

жыл, єылыми немесе академиялыќ дјрежесі болєан жаєдайда дефектолог мўєалім
(логопед мўєалім) лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту ўйымыныѕ педагог-психологы
Лауазымдыќ міндеттері. Мектеп жасына дейінгі балалардыѕ психологиялыќ жјне
јлеуметтік жаєдайын саќтауєа жјне тїзетуге баєытталєан ќызметті жїзеге асырады.
Бала ќўќыќтарын ќорєау Конвенциясына сјйкес тўлєаныѕ ќўќыќтарын ќорєауына
кґмектеседі. Білім беруді ўйымдастырудыѕ јлеуметтік саласыныѕ їйлесімділігіне
себін тигізеді жјне јлеуметтік бейімделе алмаушылыќ туындауы профилактикасы
бойынша алдын алу шараларын жїзеге асырады.
Мектеп жасына дейінгі балалар тўлєасыныѕ дамуына кедергі келтіретін
факторларын айќындайды жјне јртїрлі психологиялыќ кґмек (психикалыќ тїзету,
сауыќтыру жјне кеѕес беру) кґрсету бойынша шараларды ќабылдайды. Мектеп жасына
дейінгі балаларєа, ата-аналарєа немесе оларды алмастыратын тўлєаларєа,
педагогикалыќ ўжымєа психологиялыќ баєыттаєы проблемаларды шешуде кґмек
кґрсетеді. Јртїрлі бейіндегі жјне маќсаттаєы психологиялыќ диагностиканы
жїргізеді.
Педагогикалыќ ўжымныѕ, сонымен ќатар ата-аналар немесе оларды алмастыратын
тўлєаларды баєдарлау маќсатында зерттеу жўмыстарыныѕ материалдары бойынша,
мектеп жасына дейінгі балалардыѕ тўлєалыќ жјне јлеуметтік даму мјселелеріне
психологиялыќ-педагогикалыќ ќорытындылар жасайды. Белгіленген нысанда ќўжаттарды
жїргізеді жјне оны маќсаты бойынша ќолданады.
Мектеп жасына дейінгі балалардыѕ жеке жјне жыныс-жас ерекшеліктерін ескере
отырып, білім беру ќызметініѕ дамытушы жјне тїзету баєдарламаларын жоспарлауєа
жјне дайындауєа ќатысады, балалардыѕ ґмірдегі јртїрлі жаєдайларда баєдарлануєа
дайындыєын дамытуєа кґмектеседі. Мектеп жасына дейінгі шыєармашылыќ жаєынан
дарынды балаларєа психологиялыќ ќолдау кґрсетеді, олардыѕ дамуына кґмектеседі.
Педагогикалыќ, јдістемелік кеѕестер жўмыстарына, ата-аналар жиналысы,
сауыќтыру, тјрбиелеу жјне білім беру ўйымыныѕ жўмыс жоспарында ќарастырылєан
басќа да шараларєа ќатысады. Компьютерлік сауаттылыќ, аќпараттыќ-коммуникациялыќ
ќўзыреттілігі бар. Ґзініѕ кјсіби деѕгейін арттырады. Тјрбие-білім беру
процесінде балалардыѕ ґмірін, денсаулыєы мен ќўќыќтарын ќорєауды ќамтамасыз
етеді. Еѕбекті ќорєау ережелері мен нормаларын, техника ќауіпсіздігі мен ґртке
ќарсы ќорєаныс техникасын саќтайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, ЌР
Еѕбек кодексін, ЌР «Білім туралы», "Кемтар балаларды јлеуметтік жјне
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы", «Ќазаќстан Республикасы
тіл туралы», "Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы" «Ќазаќстан
Республикасы жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне
отбасы» Заѕдарын жјне білім беру мјселелері бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, жалпы психологияны, педагогикалыќ психология
жјне жалпы педагогиканы, тўлєалыќ психология мен дифференциалдыќ психологияны,
балалар мен жас ерекшеліктер психологиясын, јлеуметтік психология, медициналыќ
психология, балалар нейропсихологиясы, патопсихология, психосоматиканы,
дефектология, психотерапия, психодиагностика, психологиялыќ кеѕес жјне
психопрофилактика негіздерін, ќарым-ќатынас жасау јдістерін, јлеуметтікпсихологиялыќ тренингтердіѕ јдістерін, белсенді оќыту јдістерін, жеке жјне
топтыќ кјсіби консультация берудіѕ ќазіргі заманєы јдістерін, баланыѕ ќалыпты
жјне аномальді дамуын диагностикалау жјне тїзетуді, еѕбекті ќорєау, техникалыќ
ќауіпсіздік жјне ґртке ќарсы ќорєану нормалары мен ережелерін жјне санитариялыќ
ќаєидаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары
педагогикалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: тиісті бейіні бойынша
жоєары педагогикалыќ білім.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ педагог-психологке ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар, ќазіргі заманєы психологиялыќ
јдістерді меѕгеруі, мектепке дейінгі жастаєы балалармен наќты психологиялыќ
жўмыс жасаудаєы басымдыќтарды айќындай алуы, мектеп жасына дейінгі балалармен

психологиялыќ-педагогикалыќ жўмыстыѕ жаѕа технологияларын дайындауєа ќатысуы,
білім беру ўйымдарында озыќ психологиялыќ-педагогикалыќ тјжірибені меѕгеру
бойынша јдістемелік семинар жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары
педагогикалыќ білім, педагог-психолог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі екінші санаттаєы жоєары деѕгейлі педагог-психологќа ќойылатын
талаптарєа сай болуы тиіс, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балалармен
јртїрлі психологиялыќ жўмыстарды атќаруы, їнемі ґзініѕ біліктілігін арттыруы,
озыќ тјжірибені игеру бойынша семинарларєа жетекшілік етуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары
педагогикалыќ білім жјне педагог-психолог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл болуы тиіс;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі бірінші санаттаєы жоєары деѕгейлі педагог-психологќа ќойылатын
талаптарєа сай болуы тиіс, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балалармен жўмыс
жасау бойынша жаѕа психологиялыќ-педагогикалыќ баєдарламаларды дербес јзірлеуі
тиіс жјне педагог-психолог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру
Білім беру ўйымыныѕ директоры
(бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта)
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ жарєысына жјне
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сјйкес басќарады. Мемлекеттік жалпыєа
міндетті білім беру стандартын педагогикалыќ жјне јдістемелік кеѕеспен бірлесе
отырып іске асыруды ўйымдастырады. Жўмыс жоспарын, баєдарламалар мен жўмыс
жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыєа міндетті оќытумен
ќамтамасыз ету заѕына сјйкес жалпыєа міндетті оќытумен ќамтамасыз етеді. Оќутјрбие процесініѕ єылыми-јдістемелік жјне материалдыќ-техникалыќ базасын
ўйымдастырады жјне жетілдіреді. Оќу-тјрбие процесін јдістемелік ќамтамасыз етуді
ўйымдастырады жјне жетілдіреді. Ќазіргі заманєы аќпараттыќ технологиялардыѕ
дамуын ќамтамасыз етеді.
Педагогикалыќ ўйымдар, јдістемелік бірлестіктер, балалар ўйымдары
ќызметіне ыќпал етеді. Білім беру ќўќыєына берілген лицензиясына сјйкес
оќушылар, тјрбиеленушілер контингентін ќалыптастырады, оќушылар мен
тјрбиеленушілерді јлеуметтік ќорєауды ќамтамасыз етеді. Жетім балалар мен атаанасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ арасынан шыќќан тјрбиеленушілердіѕ
заѕды ќўќыєы мен мїдделерін (жеке, мїліктік, тўрєын їй, еѕбек жјне басќа да)
ќорєайды, олардыѕ туысќандыќ байланысын ќолдай їшін оларєа жаєдай жасау бойынша
шаралар ќабылдайды. Оќу-тјрбие процесі кезінде білім алушылардыѕ
(тјрбиеленушілердіѕ) жјне білім беру ўйымы ќызметкерлерініѕ ґмір ќауіпсіздігі
мен денсаулыєын саќтауєа ќажетті жаєдай жасайды. Белгіленген заѕнама шегінде
білім беру ўйымыныѕ мїлкі мен ќўралдарына иелік етеді, жыл сайын
ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ жјне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі жјне жўмсалуы туралы
есебін береді.
Нормативтік талаптарєа сјйкес есеп жїргізіп, оќу-материалдыќ базаныѕ
саќталуын жјне толыќтырылуын ќамтамасыз етеді, ішкі еѕбек тјртібі ережесін,
санитариялыќ-гигиеналыќ режимді, еѕбекті ќорєау жјне техника ќауіпсіздігін
саќтау їшін жауап береді.
Педагог кадрларды жјне ќосымша ќызметшілерді іріктеуді жјне жўмысќа
тартуды жїзеге асырады, басќару ќўрылымын, ќызметкерлердіѕ штаттыќ кестесін,
лауазымдыќ нўсќаулыєын бекітеді, олардыѕ кјсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай
жасайды. Педагогикалыќ кеѕесті басќарады. Белгіленген тјртіп бойынша
ќызметкерлерді аттестаттауєа дайындауєа ќатысады. Ќызмет барысында айрыќша кґзге
тїскен оќытушылар мен білім беру ўйымдарыныѕ ќызметкерлерін ґзініѕ ќўзыретіне
ќарай марапаттауєа жјне кґтермелеуге ўсынады жјне ґз ќўзыретініѕ шегінде жаза
ќолданады.
Жўртшылыќпен, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдармен)
байланысты жїзеге асырады. Мемлекеттік жјне басќа да ўйымдарда білім беру
ўйымыныѕ атынан ґкілдік етеді, ќажетті есеп ќўжаттарын дайындау мен ўсынуды
ќамтамасыз етеді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ

ќўзіреттілікті меѕгерген.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, «Неке жјне отбасы туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне
отбасы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк јлеуметтiк
жјрдемаќылар туралы», "Кемтар балаларды јлеуметтік жјне медициналыќпедагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы", «Арнайы јлеуметтік ќызмет
туралы», «Кјмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќадаєалаусыз жјне панасыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын жјне басќа да
білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті
білім беру стандартын, педагогика, педагогикалыќ психология, педагогикалыќ єылым
мен практиканыѕ жетістіктерін, менеджмент негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет
туралы заѕнамаларды, еѕбек туралы, еѕбекті ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі жјне
ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын, санитариялыќ ережелер мен
нормаларды.
Республикалыќ јскери мектеп-интернат, облыстыќ кадет мектеп-интернаттыѕ
бастыєы (директорына) ќосымша білуге міндетті:
«Јскери ќызмет жјне јскери ќызметшілердіѕ мјртебесі туралы» Ќазаќстан
Республикасы Заѕын.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне білім
беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл, оныѕ ішінде
басќарушылыќ ќызметте кемінде 1 жыл болуы тиіс.
Ескерту: Республикалыќ јскери мектеп-интернат, облыстыќ кадет мектепинтернаттыѕ бастыєына (директорына) ќойылатын талаптар: жоєарыда кґрсетілген
талаптарєа сай болуы, сондай-аќ жоєары педагогикалыќ немесе бейіні бойынша
білімі болуы тиіс.
Білім беру ўйымы директорыныѕ оќу ісі жґніндегі орынбасары
(бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта)
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ўйымыныѕ ќызметін перспективалыќ
болжауды жјне аєымдаєы жоспарлауды ўйымдастырады. Оќу-тјрбие процесініѕ, єылымијдістемелік жјне јлеуметтік психологиялыќ ќамтамасыз етілу жаєдайын талдайды.
Педагогтердіѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын, жалпы білім
беретін оќу баєдарламалары мен жоспарларыныѕ орындалуын, сондай-аќ, ќажетті оќу,
оќу-тјрбие, оќу-јдістемелік ќўжаттамаларды јзірлеу жўмыстарын їйлестіреді. Білім
беру процесініѕ сапасына жјне жалпы білім беру стандарттарыныѕ шеѕберінде
білімді меѕгеру нјтижесініѕ объективтілігіне баќылау жасайды.
Оќу-тјрбие процесініѕ ўйымдастырылуын, оќу процесіне ќазіргі заманєы жаѕа
технологияныѕ енгізілуін ќамтамасыз етеді. Білім алушыларєа аєымдаєы жјне
ќорытынды аттестаттау, мемлекеттік аралыќ баќылау жјне тестілеу ґткізуді
ўйымдастыру жўмыстарын жїргізеді. Білім алушылардыѕ оќу жїктемесіне баќылау
жасап, сабаќтардыѕ кестесін жјне басќа да оќу ќызметініѕ тїрлерін ќўрастырады.
Білім беру ўйымдарыныѕ оќу процесін жетілдіру маќсатында пјндік
јдістемелік бірлестіктер мен эксперименттік жўмыстарды їйлестіруді жїзеге
асырады, оќу-тјрбие процесін єылыми-јдістемелік жјне јлеуметтік-психологиялыќ
ќамтамасыз етуді ўйымдастырады.
Эксперименттік жўмыстардыѕ нјтижелерін ќорытындылайды жјне талдау жасайды.
Педагогтердіѕ анаєўрлым нјтижелі тјжірибелерін тарату бойынша шаралар
ќабылдайды. Педагог кадрларды іріктеуге жјне орналастыруєа ќатысады. Педагог
ќызметкерлердіѕ біліктілігін арттыру жјне аттестаттаудан ґткізу бойынша
жўмыстарды ўйымдастырады.
Оќу зертханалары мен кабинеттерін ќазіргі заманєы жабдыќтармен, кґрнекі
ќўралдармен жјне техникалыќ оќыту ќўралдарымен жараќтандыру, јдістемелік
кабинеттер мен кітапханаларды оќу-јдістемелік жјне кґркем јдебиеттермен толтыру
жўмыстарын жоспарлайды. Оќу-тјрбие процесінде пайдаланылатын жабдыќтардыѕ,
приборлардыѕ, техникалыќ жјне кґрнекі ќўралдардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз
етеді.
Білім алушыларєа медициналыќ ќызмет кґрсету жаєдайына баќылау жасайды.

Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілікті меѕгерген.
Белгіленген есеп ќўжаттамасыныѕ сапалы жјне уаќытылы жасалуын ќамтамасыз
етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан
Республикасында мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жјне
жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк јлеуметтiк жјрдемаќылар туралы», «Кемтар
балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы»,
«Арнайы јлеуметтік ќызмет туралы», «Кјмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы ќўќыќ
бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќадаєалаусыз жјне панасыз ќалуыныѕ алдын алу туралы»
Заѕдарын жјне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін
айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика мен психология
негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартын, педагогика,
педагогикалыќ психология, педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ жетістіктерін,
менеджмент негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет туралы заѕнамаларды, еѕбек
туралы, еѕбекті ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі жјне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ
ережелері мен нормаларын, санитариялыќ ережелер мен нормаларды.
Білім беру ўйымы директорыныѕ
бейіндік оќыту бойынша орынбасары
(бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта)
Лауазымдыќ міндеттері: Оќушыларды бейінді оќыту жїйесін іске асыру
жоспарын јзірлейді. Бейінді оќытуды ќолданбалы жјне элективті курстардыѕ
баєдарламаларын јдістемелік-баєдарламалыќ ќолдауды ќамтамасыз етеді. Жоєары
(бейінді) сыныптарды жинаќтау їшін объективті негіз ретінде негізгі мектепті
бітірушініѕ ќорытынды білім беру рейтингін жасайды. Бейінді оќыту, јртїрлі
деѕгейлі баєдарламарды енгізу бойынша білім беру ўйымдарыныѕ ќызметін
перспективалыќ болжауды жјне аєымдаєы жоспарлауды ўйымдастырады. Педагог
ќызметкерлердіѕ кјсіби шеберлігін жјне біліктілігін арттыру маќсатында
педагогикалыќ ўжымныѕ ќызметін алдыѕєы ќатарлы педагогикалыќ озыќ іс-тјжірибені
тарату бойынша, оќушыларды диагностикалау жїйесін, бейінді оќыту шеѕберінде
оќушылар мен ата-аналарєа кеѕес беру мазмўнын јзірлеуде, мўєалімдердіѕ
јдістемелік бірлестігініѕ жўмысын ўйымдастыруєа инновациялыќ технологияларды
ўйымдастыру жјне сынау бойынша їйлестіреді.
Тїрлі деѕгейдегі білім беру баєдарламаларын таѕдау мїмкіндігін, «мектепжоо», «мектеп-колледж-жоо» їздіксіз білім беру жїйесіндегі оќу жоспарлары
бойынша оќытуды, єылымды зерделеуге кјсіби ќабілеттілікті ашуды, јрі ќарай білім
алу бейінін таѕдау маќсатында пјндерді тереѕ меѕгеру їшін тїрлі циклдерді
ґзіндік таѕдауды ќамтамасыз етеді. Жоєары, техникалыќ жјне кјсіптік білім беру
ўйымдарымен бірігіп, кјсіби баєдарлау жўмысын жїргізеді.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілікті
меѕгерген.
Есептік ќўжаттамалардыѕ белгіленген тјртіпте сапалы жјне уаќытылы
жасалуын, оныѕ дўрыстыєын жјне берілуін ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы»
Заѕдары жјне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика мен психология негіздерін,
мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартын, педагогиканы, педагогикалыќ
психологияны, педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ жетістіктерін, экономика
негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет туралы заѕнамаларды, еѕбек туралы, еѕбекті
ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі жјне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері мен
нормаларын, санитариялыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
педагогикалыќ жўмыс ґтілініѕ кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Білім беру ўйымы директорыныѕ тјрбие ісі жґніндегі орынбасары
(бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім)
Лауазымдыќ міндеттері: Оќу-тјрбие процесін ўйымдастыруды, оќушыларды
тјрбиелеу баєдарламаларын жасауды, оларды іске асыру бойынша жаѕа тјсілдерді
ќамтамасыз етеді. Тјрбиелеу процесініѕ проблемаларына, тјрбие жўмысыныѕ
нјтижелеріне, тјрбие жўмыстары саласындаєы жаєдайлар мен перспективалыќ
мїмкіндіктерге талдау жасайды. Тјрбие жўмысыныѕ аєымдаєы жјне перспективалыќ
жоспарлауын ўйымдастырады. Аєа жетекшілер, ўзартылєан кїн тобыныѕ тјрбиешілері
(ЎКТ), сынып жетекшілері, педагог психологтар, јлеуметтік педагогтер жјне дене
тјрбиесі-сауыќтыру жјне кґркемдік-эстетикалыќ циклдіѕ ќосымша білім беру
педагогтері ќызметін жоспарлауды жјне баќылауды жїзеге асырады.
Тјрбие жўмысы жґніндегі, мјдени-тјрбие шараларды дайындау жјне ґткізу
жґніндегі ќажетті јдістемелік ќўжаттамаларды јзірлеу жўмыстарын їйлестіреді;
педагогикалыќ ќызметкерлер жїргізетін тјрбие процесініѕ мазмўны мен мен ґткізу
сапасына жїйелі баќылауды жїзеге асырады. Девиантты мінез-ќўлыќты балалармен
жеке тјрбие жўмысына баќылауды жїзеге асырады. Педагогикалыќ кадрларды іріктеу
мен орналастыруєа ќатысады, тјрбие жўмыстарымен айналысатын педагог
ќызметкерлердіѕ біліктілігін жјне кјсіби шеберлігін арттыруды ўйымдастырады.
Жўртшылыќ жјне ќўќыќ ќорєау органдары, ата-аналар, білім беру ўйымыныѕ атааналар комитеті ґкілдерімен тјрбиелеу процесін ќамтамасыз ететін оќу орныныѕ
јкімшілігі, ќызметтері мен бґлімшелері ґкілдерініѕ ґзара іс-ќимылын їйлестіреді.
Оќушыларєа медициналыќ ќызмет кґрсету жаєдайына баќылауды жїзеге асырады.
Тјрбиелеу процесінде ќолданылатын приборлардыѕ, техникалыќ жјне кґрнекі
ќўралдардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етеді.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілікті
меѕгерген.
Белгіленген тјртіпте есептік ќўжаттамалардыѕ сапалы жјне уаќытылы
жасалуын, аныќтыєы мен тапсырылуын ќамтамасыз етеді.
Білуге тиіс: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Арнайы
јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтік жјне медициналыќпедагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы», «Кјмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы
ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќадаєалаусыз жјне панасыз ќалуыныѕ алдын алу
туралы» заѕдарын жјне білім берудіѕ даму баєыттары мен перспективаларын
айќындайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика, психология
негіздерін, жалпыєа міндетті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалыќ
психологияны, педагогикалыќ єылымныѕ жјне практиканыѕ жетістіктерін, экономика
негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызметтерді, еѕбек туралы заѕнамаларды, еѕбекті
ќорєау, техникалыќ ќауіпсіздік жјне ґртке ќарсы ќорєаныс нормалары мен
ережелерін, санитариялыќ нормалар мен ќаєидаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ немесе бейіні
бойынша білім жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Білім беру ўйымдарындаєы барлыќ мамандыќ мўєалімдері
Лауазымдыќ міндеттері. Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандарттарына сјйкес оќытатын пјнніѕ ерекшелігін ескере отырып, оќыту мен
тјрбиелеуді жїзеге асырады. Білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жеке
ќабілеттерін ашуєа жјне дамытуєа, тўлєаныѕ јлеметтенуі мен жалпы мјдениетін
ќалыптастыруєа ыќпал етеді. Оќытудыѕ јртїрлі нысандарын, тјсілдерін, јдістерін
ќолданады. Пјнніѕ кїнделікті сабаќ жоспарларын ќўрады. Оќыту процесіне
инновациялыќ, аќпараттыќ технологияларды енгізуді ќамтамасыз етеді. Білім
алушылар мен тјрбиеленушілерді мемлекеттік білім беру стандартында ќарастырылєан
білім, білік жјне даєдылармен ќамтамасыз етеді. Білім беру баєдарламаларын
јзірлеуге жјне орындауєа ќатысады, олардыѕ оќу жоспары мен оќу процесі кестесіне
сјйкес іске асырылуын ќамтамасыз етеді.
Јдістемелік бірлестіктердіѕ ќызметіне жјне басќа да јдістемелік ісшараларєа ќатысады. Кјсіби біліктілігін жїйелі арттыруды жїзеге асырады. Білім
алушылардыѕ, тјрбиеленушілердіѕ жеке ќабілеттерін, мїдделері мен икемділіктерін,

олардыѕ отбасылыќ, тўрмыстыќ жаєдайларын зерделейді. Јлеуметтік (тїзету) білім
беретін мекемелерде оќытылатын пјнніѕ ерекшелігін ескере отырып, білім алушылар
мен тјрбиеленушілердіѕ дамуындаєы ауытќуларды барынша тїзетуге баєытталєан оќыту
мен тјрбиелеу бойынша жўмысты жїзеге асырады.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілікті
меѕгерген.
Білім беру процесі кезеѕінде білім алушылардыѕ ґмірі мен денсаулыєыныѕ
саќталуын ќамтамасыз етеді.
Ата-аналармен немесе оларды алмастырушы адамдармен байланыс жасайды. Оќу
тјртібін, сабаќќа ќатысу режимін саќтайды. Ќўрал-жабдыќтарды пайдалануда
ќауіпсіздік техникасы ережелерін саќтайды. Оќыту процесінде балалардыѕ
денсаулыєы мен ґмірін ќорєау їшін ќажетті жаєдай жасайды.
Ќызметі туралы есеп дайындауды жјне тапсыруды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасы Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім беру
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыєы туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес
туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк јлеуметтiк
жјрдемаќылар туралы», «Арнайы јлеуметтік ќызмет туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», "Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ профилактикасы
мен балалардыѕ ќадаєалаусыз жјне панасыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» заѕдары жјне
басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, пјнді оќытудыѕ, тјрбие жўмыстарыныѕ јдістемесін, пјн
кабинеттері мен ќосалќы орынжайларды ќўрал-жабдыќтармен ќамтамасыз ету
талаптарын, оќыту тјсілдері мен оныѕ дидактикалыќ мїмкіндіктерін, педагогика
єылымы мен білім берудіѕ негізгі даму баєыттары мен перспективасын айќындайтын
басќа да ќўќыќтыќ нормативтік актілерді, еѕбекті єылыми ўйымдастыру мен ќўќыќ
негіздерін, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті
білім беру стандартын, педагогика, психология, педагогика єылымы мен практика
жетістіктерін, еѕбек туралы заѕнама, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызмет негіздерін,
еѕбекті ќорєау, ґртке ќарсы ќорєаныс, ќауіпсіздік техникасы нормалары мен
ережелерін, санитариялыќ нормалар мен ќаєидаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маманныѕ, оныѕ ішінде,
информатика, ґзін-ґзі тану, музыка, бейнелеу ґнері, БЈД оќытушы-ўйымдастырушы,
технология, дене шыныќтыру, сызу, мамандандырылєан білім беру ўйымдарыныѕ арнайы
пјндер, жўмыс жоспарыныѕ вариативтік бґлігі курстары мўєалімдерініѕ тиісті
мамандыќ бойынша жоєары педагогикалыќ білімі болуы тиіс, жўмыс ґтіліне талап
ќойылмайды.
орта деѕгейдегі санаты жоќ маманныѕ, оныѕ ішінде, информатика, ґзін-ґзі
тану, музыка, бейнелеу ґнері, БЈД оќытушы-ўйымдастырушы, технология, дене
шыныќтыру, сызу, мамандандырылєан білім беру ўйымдарыныѕ арнайы пјндер, жўмыс
жоспарыныѕ вариативтік бґлігініѕ курстары мўєалімдерініѕ техникалыќ жјне
кјсіптік педагогикалыќ білім болуы тиіс, жўмыс ґтіліне талап ќойылмайды.
Тиісті біліктілік санатын алу їшін міндеттерді аныќтай отырып,
біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап берумен ќатар пјнді оќыту јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуі, белсенді
оќытудыѕ тјсілдері мен јдістерін ќолдана білуі, білім алушыларды диагностикалау
жўмыстарын ўйымдастыра алуы, оќу-тјрбие процесінде тўраќты оѕ нјтижелермен
ќамтамасыз етуі, мектептіѕ шыєармашылыќ топтардыѕ, јдістемелік бірлестіктердіѕ,
білім беру ўйымыныѕ шеѕберінде озыќ тјжірибе мектептерініѕ жўмысына белсенді
ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары
педагогикалыќ білім жјне мўєалім лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл немесе
жўмыс ґтілінсіз академиялыќ магистр дјрежесініѕ болуы;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты мўєалімге ќойылатын
талаптарєа жауап берумен ќатар пјн бойынша оќу-јдістемелік талдау јдістерін
білуі, оќытудыѕ ґзіндік жеке баєдарламаларын ќўра жјне іске асыра білуі,

шыєармашылыќ семинарларєа, шыєармашылыќ топтар жўмысына жетекшілік жасай алуы,
ґз жўмысында озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді ќолдана білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
мўєалімдік лауазымда еѕбек ґтілі кемінде 4 жыл, немесе єылыми немесе академиялыќ
дјрежесініѕ болуы жјне мўєалімдік ќызметте еѕбек ґтілі кемінде 2 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап берумен ќатар жаѕа оќу баєдарламаларын, жаѕа педагогикалыќ
технологияларды, оќыту мен тјрбиелеудіѕ јдістерін жасай білуі, оларды сынаќтан
ґткізе алуы, ґз пјні бойынша жаѕа тјжірибелік тапсырмалар ќўрастыруы, білім
берудегі ґзекті мјселелерді шешуде шыєармашылыќ топќа жетекшілік ете білуі
ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
мўєалімдік ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл немесе єылыми немесе академиялыќ
дјрежесініѕ болуы жјне мўєалімдік ќызметте еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейлі санаты жоќ мўєалімге ќойылатын талаптарєа жауап
берумен ќатар белсенді оќытудыѕ тјсілдері мен јдістерін ќолдана білуі, білім
алушылармен диагностикалау жўмыстарын ўйымдастыра алуы, оќу-тјрбие їрдісінде
тўраќты оѕ нјтижелермен ќамтамасыз етуі, шыєармашылыќ топ, јдістемелік бірлестік
жўмысына, білім беру ўйымыныѕ іс-тјжірибесініѕ таратылуына белсенді араласа
білуі ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ
білім, мўєалімдік ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл;
біліктілігі орта деѕгейлі бірінші санатты маман:
екінші санатты біліктілігі орта деѕгейлі мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап берумен ќатар ґздігінен пјнді оќыту јдістемесін јзірлей білуі, білім
алушылармен диагностикалау жўмыстарын ўйымдастыра алуы; шыєармашылыќ топ,
јдістемелік бірлестік жўмысын, озат тјжірибелер мектебін басќара алуы, білім
беру мјселесі бойынша педагогикалыќ басылымдарда жарияланымдары болуы керек.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ
білім, мўєалімдік ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 4 жыл;
біліктілігі орта деѕгейлі жоєары санатты маман:
бірінші санатты біліктілігі орта деѕгейлі мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап берумен ќатар пјнді оќытудыѕ авторлыќ баєдарламасын ќўра білуі, жаѕа
педагогикалыќ технологиялар мен оќыту баєдарламаларын жасай білуі, оларды
сынаќтан ґткізу бойынша жўмыс жїргізу, ґз пјні бойынша тјжірибелік тапсырмалар
ќўрастыру, білім беру саласындаєы ґзекті мјселелерді шешу жґніндегі шыєармашылыќ
топтарды басќара білуі керек.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік педагогикалыќ
білім, мўєалімдік ќызметтегі еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл;
Бастауыш јскери дайындыќтыѕ (БЈД) оќытушы-ўйымдастырушысы їшін ќосымша:
оќушылардыѕ јскери-патриоттыќ тјрбиесін ўйымдастырады. Директордыѕ тјрбие
жўмыстары жґніндегі орынбасарымен, сынып жетекшілермен бірлесіп, оќу жылына
арналєан јскери-патриоттыќ жўмыстардыѕ жоспарын јзірлейді, оныѕ орындалуын
ќамтамасыз етеді. Білім беру ўйымында бастауыш јскери дайындыќтыѕ материалдыќ
базасын кїшейтуге жјне дамытуєа, жабдыќтар мен керек-жараќтардыѕ саќталуына,
санитарлыќ-гигиеналыќ талаптардыѕ орындалуы їшін шара ќолданады. Жасґспірімдерді
јскери оќу орындарына іріктеуге ќатысады. Білім алушыларды алєашќы јскери есепке
алу жўмыстарын ўйымдастырады жјне ґткізеді. Сабаќта жјне сабаќтан тыс уаќытта
бастауыш јскери дайындыќ сабаєын ґткізеді, јскери істердіѕ негіздерін оќыпїйрену бойынша їйірмеге жетекшілік жасайды, тґтенше жаєдайлардаєы јрекеттер
бойынша тјжірибелік сабаќтар мен жаттыєулар ґткізеді. БЈД кабинетіне жјне арнайы
мїліктерге арналєан бґлмеге жауапты болады, азаматтыќ ќорєаныс (АЌ) жоспарын
жасайды, АЌ бойынша сабаќтар дайындайды жјне ґткізеді, шўєыл жаєдайларєа
байланысты іс-шаралар дайындайды, ќорєаныс жаєдайларыныѕ дайындыєын, АЌ бойынша
шўєыл жаєдайларда жеке ќорєаныс ќўралдарымен ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: «Јскери ќызмет жјне јскери ќызметшілердіѕ мјртебесі
туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕын, Ќазаќстан Республикасы азаматын јскери
есепке алудыѕ мјселелері жґніндегі ќўќыќтыќ нормативтік актілер.
БЈД оќытушы-ўйымдастырушы: жоєары педагогикалыќ немесе жоєары кјсіптік
(јскери, запастаєы офицер), тиісті бейіні бойынша техникалыќ жјне кјсіптік
білімі болуы ќажет.
Шаєын жинаќталєан білім беру ўйымдарындаєы мўєалімдерге ќойылатын ќосымша

біліктілік талаптары: жоєары педагогикалыќ білім немесе техникалыќ жјне кјсіптік
педагогикалыќ білім пјн бойынша тиісті біліктілік курстарынан ґту туралы
сертификат болєан жаєдайда.
Ескерту: жўмыс оќу жоспарыныѕ бґлігінен вариативтік курс жїргізген кезде
негізгі пјн бойынша біліктілік санаты саќталады;
педагогикалыќ білімі жоќ тиісті бейін бойынша маман жўмыс оќу жоспарыныѕ
вариативтік бґлігін оќытќан кезде біліктілігі орта деѕгейдегі мамандыќтарєа
теѕестіріледі;
жоєары јскери (запастаєы офицер) білімі бар БЈД оќытушы-ўйымдастырушысыныѕ
біліктілік санаты жоєары педагогикалыќ білімі бар БЈД оќытушы-ўйымдастырушыныѕ
біліктілік санатына теѕестіріледі.
1995 жылєа дейін орта мектептіѕ ХI педагогикалыќ сыныбын бітірген тўлєалар
біліктілігі орта деѕгейлі маман болып есептеледі.
Бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім беру ўйымдарыныѕ
педагог-психологы
Лауазымдыќ міндеттері. Оќушылардыѕ психологиялыќ жјне јлеуметтік жаєдайын
саќтауєа жјне тїзетуге баєытталєан ќызметті жїзеге асырады. Бала ќўќыќтарын
ќорєау конвенциясына сјйкес тўлєаныѕ ќўќыќтарын ќорєауына кґмектеседі.
Балалардыѕ тўлєасын дамуына кедергі келтіретін факторларын айќындайды жјне
јртїрлі психологиялыќ кґмек (психикалыќ тїзету, сауыќтыру жјне кеѕес беру)
кґрсету бойынша шараларды ќабылдайды. Мектеп жасына дейінгі балаларєа, атааналарєа немесе оларды алмастыратын тўлєаларєа, педагогикалыќ ўжымєа
психологиялыќ баєыттаєы проблемаларды шешуде кґмек кґрсетеді. Јртїрлі бейіндегі
жјне маќсаттаєы психологиялыќ диагностикасын жїргізеді.
Педагогикалыќ ўжымныѕ, сонымен ќатар ата-аналар немесе оларды алмастыратын
тўлєаларыныѕ баєдары маќсатында зерттеу жўмыстарыныѕ материалдары бойынша,
мектеп жасына дейінгі балалардыѕ тўлєалыќ жјне јлеуметтік даму мјселелеріне
психологиялыќ-педагогикалыќ ќорытындылар жасайды. Белгіленген нысанда ќўжаттарды
жїргізеді жјне оны маќсаты бойынша ќолданады.
Оќушылардыѕ жеке жјне жыныс-жас ерекшеліктерін ескерумен білім беру
ќызметініѕ дамытушы жјне тїзету баєдарламаларын жоспарлауєа жјне дайындауєа
ќатысады, ґмірдегі јртїрлі жаєдайларда баєдарлануына балалардыѕ дайындыєын
дамытуына кґмектеседі. Мектеп жасына дейінгі шыєармашылыќ дарынды балаларєа
психологиялыќ ќолдау кґрсетеді, олардыѕ дамуына кґмектеседі.
Оќушылардыѕ даму дјрежесін аныќтайды балалар мен жасґспірімдердіѕ
јлеуметтік даму бўзушылыќтарын диагностикалайды, оларєа педагогикалыќпсихологиялыќ тїзету жўмыстарын жїргізеді. Оќушылардыѕ, тјрбиеленушілердіѕ,
педагог ќызметкерлердіѕ јлеуметтік-психологиялыќ біліктілігін арттыруєа
баєытталєан психологияны практикалыќ ќолдану мјселелері бойынша білім беру
ўйымдарыныѕ ќызметкерлеріне консультация береді. Педагогикалыќ, јдістемелік
кеѕес жўмыстарына, ата-аналар жиналысы, сауыќтыру, тјрбиелеу жјне білім беру
ўйымыныѕ жўмыс жоспарында ќарастырылєан басќа да шараларєа ќатысады.
Компьютерлік сауаттылыќ, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілігі бар. Ґзініѕ
кјсіби деѕгейін арттырады. Тјрбие-білім беру їдерісінде балалардыѕ ґмірін,
денсаулыєы мен ќўќыќтарын ќорєауын ќамтамасыз етеді. Еѕбекті ќорєау ережелері
мен нормаларын, техника ќауіпсіздігі мен ґртке ќарсы ќорєаныс техникасын
саќтайды.
Білуге міндетті. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы, ЌР
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», "Мїмкіндігі шектеулі
балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы", «Ќазаќстан Республикасы тіл туралы», "Ќазаќстан Республикасындаєы
баланыѕ ќўќыќтары туралы", «Ќазаќстан Республикасы жемќорлыќќа ќарсы
кїрес», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы» Заѕдарын жјне білім беру мјселелері
бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, жалпы
психология, педагогикалыќ психология жјне жалпы педагогиканы, тўлєалыќ
психология мен диференсалдыќ психология, балалар мен жас ерекшелік
психологиясын, јлеуметтік психология, медициналыќ психология, балалар
нейропсихологиясы, патопсихология, психосоматиканы, дефектология, психотерапия,
психодиагностика, психологиялыќ кеѕес жјне психопрофилактика негіздерін, ќарымќатынастыѕ јлеуметтік-психологиялыќ тренингтер, белсенді оќыту јдістерін, жеке
жјне топтыќ кјсіби кеѕес берудіѕ ќазіргі заманєы јдістерін, балалардыѕ дамуында

аќауы бар балаларды диагностикалау жјне тїзетуді, еѕбекті ќорєау, техникалыќ
ќауіпсіздік жјне ґртке ќарсы ќорєану нормалары мен ережелерін жјне санитарлыќ
ќаєидалар мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ маман: еѕбек ґтіліне ќойылатын
талаптарсыз тиісті бейіні бойынша жоєары кјсіптік білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтау арќылы біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєарєы деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ педагог-психологке ќойылатын
барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: ќазіргі заманєы психологиялыќ
јдістерді меѕгеруі, мектепке дейінгі жастаєы балалармен наќты психологиялыќ
жўмыс жасаудаєы басымдыќтарды айќындай алуы, мектеп жасына дейінгі балалармен
психологиялыќ-педагогикалыќ жўмыстыѕ жаѕа технологияларын дайындауєа ќатысуы,
білім беру мекемелеріндегі жетекші психологиялыќ-педагогикалыќ тјжірибені игеру
бойынша јдістемелік семинар жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары кјсіптік
білім жјне педагог-психолог ќызметіндегі еѕбек ґтілі кемінде 2 жыл.
Біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санаттаєы маман:
біліктілігі екінші санаттаєы жоєары деѕгейлі педагог-психологќа ќойылатын
талаптарєа сай болуы тиіс, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балалармен
јртїрлі психологиялыќ жўмыстарды атќаруы тиіс, їнемі ґзініѕ біліктілігін
арттыруы керек, жетекші тјжірибені игеру бойынша семинарларєа жетекшілік етуі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары кјсіптік
білім жјне педагог-психолог лауазымындаєы еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санаттаєы маман:
біліктілігі бірінші санаттаєы жоєары деѕгейлі педагог-психологќа ќойылатын
талаптарєа сай болуы тиіс, сонымен ќатар: мектеп жасына дейінгі балалармен жўмыс
жасау бойынша жаѕа психологиялыќ-педагогикалыќ баєдарламаларды дербес дайындауы
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні бойынша жоєары кјсіптік
білім жјне педагог-психолог лауазымындаєы еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл.
Бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім беру ўйымдарыныѕ
дефектолог-мўєалімі, логопеді
Лауазымдыќ міндеттері. Мїмкіндігі шектеулі балалармен жјне
жасґспірімдермен тїзету жўмыстарын жїзеге асырады. Тјрбиеленушілердіѕ
психикалыќ, физиологиялыќ бўзылыстарын тексеру жїргізеді, олардыѕ ќўрылымы жјне
кґрініс дјрежесін аныќтайды. Тјрбиешілер жјне басќа да мамандармен бірлесіп
тїзету, бўзылєан ќызметтерін ќалпына келтіру жјне мїмкіндігі шектеулі
тјрбиеленушілердіѕ јлеуметтенуіне арналєан топтыќ жјне жеке жўмыстарды жїзеге
асырады.
Педагог ќызметкерлерге, оќушылардыѕ ана-аналарына немесе оларды
алмастыратын тўлєаларєа дамуында ауытќуы бар балаларєа кґмек кґрсетуде
пайдаланатын јдіс-тјсілдерді ќолдану туралы кеѕес береді.
Тўлєаныѕ жалпы мјдениетін ќалыптастыруєа ыќпал етеді, мектепке дейінгі
тјрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік стандартыныѕ талаптарына сјйкес оќытудыѕ тїрлі
јдіс, тјсілдерін ќолданады. Арнайы білім беру баєдарламаларын жїзеге асырады.
Компьютерлік сауаттылыєы, аќпаратты-коммуникациялыќ ќўзырлыєы бар. Ґзініѕ
кјсіби біліктілігін жїйелі тїрде арттырады. Јдістемелік бірлестік жјне
јдістемелік жўмыстардыѕ басќа да тїрлеріне ќатысады. Ќажетті ќўжаттарды
жїргізеді. Ќоєамда мїмкіндігі шектеулі тўлєалармен толерантты ќатынас орнатуєа
арналєан аєарту жўмыстарын жїргізеді. Еѕбекті ќорєау нормалары мен тјртіптерін,
ќауіпсіздік техникасын жјне ґрттен ќорєауды орындайды. Оќу їрдісінде балалардыѕ
ґмірлерін, денсаулыќтарын жјне балалардыѕ еркіндігін саќтауды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Балалар ќўќыќтары конвенциясы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтік жјне медициналыќпедагогикалыќ тїзете ќолдау», «Ќазаќстан Республикасында балалар ќўќыєы»,
«Арнайы јлеуметтік стандарттар туралы» Заѕдарын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ
білім беруді дамыту болашаєын жјне баєыттарын аныќтайтын нормативті ќўќыќтыќ

актілерді, ґмірде ќиын жаєдайєа тап болєан балаларєа арналєан арнайы јлеуметтік
ќызметтіѕ мемлекеттік стандартын, жас ерекшелік жјне арнайы педагогика мен
психологияны, дефектологияныѕ анатомиялыќ-физиологиялыќ жјне клиникалыќ
негіздерін, тјрбиеленушілердіѕ дамуындаєы ауытќуларды тїзетіп жјне алдын-алу
јдіс-тјсілдерін, кјсіби жјне іс жїзіндегі јрекеттері мјселесі бойынша нормативті
жјне јдістемелік ќўжаттарды, дамуында ауытќулары бар оќушылар мен
тјрбиеленушілермен жўмыс жїргізуге арналєан баєдарламалы-јдістемелік
јдебиеттерді, дефектология єылымыныѕ жаѕа жетістіктерін, еѕбек туралы
заѕнамаларды, еѕбекті ќорєау тјртібі мен нормаларын, ќауіпсіздік техникасын жјне
ґртке ќарсы ќорєау, санитарлыќ ќаєиданы.
Лауазымєа ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтаумен ќоса біліктілікке ќойылатын
талаптар:
санаты жоќ біліктілігі жоєары деѕгейлі маман: «Дефектология» «Логопедия»
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білім, еѕбек ґтіліне талап ќойылмайды.
екінші санатты жоєары деѕгейлі маман:
санаты жоќ жоєары деѕгейлі дефектолог-мўєалімге, логопедке ќойылатын жалпы
талаптарєа сјйкес болуы, сонымен ќатар: оќытудыѕ жаѕа јдістерін тексеруден
ґткізуі, озыќ тјжірибелерді игеруі, оларды ќолданып, тјрбиеленуші тўлєалардыѕ
жалпы мјдениетін, јлеуметтенуін ќалыптастыруды сараптау икемініѕ болуы, білім
беру ўйымыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білім, дефектолог-мўєалім (логопед) лауазымында
жўмыс стажы кемінде 2 жыл.
бірінші санатты жоєары деѕгейлі маман: біліктілік деѕгейі жоєары екінші
санатты дефектолог-мўєалімге, логопед-мўєалімге, екінші санатты жоєары деѕгейлі
логопедке ќойылатын жалпы талаптарєа сјйкес болуы, сонымен ќатар оќытуда
тјрбиеленушілердіѕ ауытќуларын барынша тїзеуге баєытталєан сараптау јдістерін
меѕгерген, шыєармашылыќ семинарларды басќара білу, педагогикалыќ озыќ тјжірибені
ендіру, дефектологияныѕ заманауи јдістерін меѕгерген, ќолдануєа ќўќылы
сертификаттары бар, білім беру ўйымыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына
ќатысу, ґз кјсіби ќўзырлыєы саласына ќажетті теориялыќ жјне практикалыќ
білімініѕ болуы керек.
лауазымєа ќойылатын талаптар: «Дефектология» «Логопедия» мамандыєы бойынша
жоєары педагогикалыќ білімі немесе мамандыќќа сјйкес жоєары білімі, логопедмўєалім ќызметінде еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл.
жоєарєы санатты жоєары деѕгейлі маман:
бірінші санатты жоєары деѕгейлі дефектолог-мўєалімге, логопед-мўєалімге,
ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар єылыми-зерттеу,
тјжірибелік жўмыстардыѕ јдістерін білуі, жаѕа баєдарламаларды ќўрастырып, оларды
енгізуге жўмыстар атќару керек, арнайы педагогика саласындаєы ґзекті мјселелерді
ќарастырудаєы шыєармашылыќ топтыѕ жўмысын басќару, ґз кјсіби ќўзырлыєы саласына
ќажетті теориялыќ жјне практикалыќ білімініѕ болуы ќажет.
лауазымєа ќойылатын талаптар: «Дефектология» «Логопедия» мамандыєы бойынша
жоєары педагогикалыќ білімі немесе мамандыќќа сјйкес жоєары білімі, логопедмўєалім ќызметінде еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл.
Јлеуметтік педагог
Лауазымдыќ міндеттері: Білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жеке
психологиялыќ-медициналыќ-педагогикалыќ ерекшеліктерін жјне олардыѕ
микроорталыєын, ґмір сїру жаєдайын зерделейді мен мїдделілігі мен ќажеттілігін,
даудамайлыќ жаєдайларды, тјртібіндегі ауытќуларды аныќтайды, уаќытында
јлеуметтік кґмек жјне ќолдау кґрсетеді.
Јлеуметтік-педагогикалыќ жўмыстыѕ јдістерін, тїрлерін, міндеттерін
аныќтайды, баланыѕ јлеуметтік жјне жеке проблемаларын шешу тјсілдерін,
балалардыѕ, білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жеке ќўќыќтары мен
еркіндіктерін іске асыруда јлеуметтік кґмек жјне јлеуметтік ќорєау бойынша
шаралар ќабылдайды. Білім алушылар, тјрбиешілер, балалар мен јкімшілік органдар,
ведомстволар, јртїрлі јлеуметтік ќызметтіѕ мамандары, ќоєам, жанўя, білім беру
ўйымдары арасында байланыс орнатады. Јлеуметтік-педагогикалыќ жўмыстыѕ
міндеттерін, јдістерін, баланыѕ јлеуметтік жјне жеке проблемаларын шешу

жолдарын, аныќтайды. Тўлєаныѕ ќоєамдаєы ґмірге бейімделуін ќамтамасыз ету їшін
білім беру ўйымдары мен тўрєылыќты мекен жайы бойынша білім алушылардыѕ
(тјрбиеленушілердіѕ) білім алуы, тјрбиеленуі, дамуы жјне јлеуметтік ќорєалуы
бойынша іс-шаралар кешенін жїзеге асырады. Жетім балалар мен ата-анасыныѕ
ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды, мїмкіндігі шектеулі балаларды, мїгедек
балаларды, бала кезінен мїгедек балаларды мїліктік жјне мїліктік емес ќўќыќтары
бойынша патронат бойынша тўрєын їймен, жјрдем аќымен, зейнет аќымен ќамтамасыз
ету жўмыстарын їйлестіреді. Балалар мен мемлекет, ќоєамдыќ ўйымдар мен
јлеуметтік ќызметтер арасында байланыс орнатады. Мўєалімдермен, ата-аналармен
басќа заѕды ґкілдермен ґзара ќарым-ќатынас жасайды. Білім беру ўйымындаєы оќу
баєдарламаларын јзірлеуге, бекітуге жјне іске асыруєа ќатысады. Компьютерлік
сауатты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ біліктілікке ие.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ)
жјне отбасы туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ
тїзеу арќылы ќолдау туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы мїгедектерді
јлеуметтік ќорєау туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кјмелетке
толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтыѕ жјне балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ
алдын алу туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыєы туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне басќа білім беру мјселелері
жґніндегі нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, јлеуметтік саясат негіздерін, жалпы
жјне јлеуметтік педагогиканы, педагогикалыќ, јлеуметтік, жас ерекшелік жјне
баланыѕ психологиясын, валеология жјне јлеуметтік гигиена негіздерін,
јлеуметтік-педагогикалыќ жјне диагностикалыќ јдістерді, тјрбие жўмысы јдістері,
педагогикалыќ єылымныѕ негізгі баєыттарын, јлеуметтік-педагогикалыќ жўмысты
жоспарлау жјне талдауды, еѕбек туралы заѕнамалар негізін, еѕбекті ќорєау
ережелері мен нормалары, ќауіпсіздік техникасы мен ґрт ќауіпсіздігі техникасын,
санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білім.
Тиісті санатты алуы їшін міндеттерді аныќтай отырып, біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
Жоєары деѕгейлі санаты жоќ јлеуметтік педагогке ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: озыќ іс-тјжірибелерді зерттеп оны
практикада ќолдана білуі, оќу-тјрбие жўмысына талдау жасау даєдыларын, білім
беру ўйымдарындаєы јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, јлеуметтік
педагог лауазымындаєы еѕбек ґтілі кемінде 3 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты јлеуметтік педагогке ќойылатын
барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбие жўмысына талдау жасау
јдістемесін, шыєармашылыќ семинарларды басќара білуі, озыќ тјжірбиелерді енгізуі
тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
јлеуметтік педагог лауазымындаєы еѕбек ґтілі кемінде 4 жыл;
біліктілігі жоєарєы деѕгейдегі жоєары санатты маман:
бірінші санатты јлеуметтік педагогќа ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап
беруі, сонымен ќатар: єылыми-јдістемелік, эксперименттік жўмыстарды білуі;
јлеуметтік-педагогикалыќ баєдарламалардыѕ, педагогикалыќ технологиялардыѕ
ќўрастыра білуі жјне олардыѕ жўмысы бойынша апробация жїргізуі, јлеуметтік
педагогиканыѕ ґзекті мјселелерімен айналысатын шыєармашылыќ топтыѕ жўмысын
басќаруы тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
јлеуметтік педагог лауазымындаєы еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл.
Тјлімгер, аєа тјлімгер
Лауазымдыќ міндеттері: Балалар ќоєамдыќ ўйымдарыныѕ, бірлестіктерініѕ
дамуына ыќпал етеді. Балалар мен жасґспірімдер бірлестіктерініѕ, ўйымдарыныѕ
ќызметін жоспарлауда оларєа кґмектеседі, олардыѕ ќызметініѕ мазмўны мен

нысандарын жаѕартуєа ыќпал етеді. Ўжымдыќ-шыєармашылыќ ќызметті ўйымдастырады.
Ќолданыстаєы ўйымдар мен бірлестіктер туралы балалар мен жасґспірімдерді кеѕінен
аќпараттандыру їшін жаєдайлармен ќамтамасыз етеді. Балалар мен жасґспірімдерге
азаматтыќ жјне рухани ўстанымын танытуєа, ґзініѕ мїдделері мен ќажеттіліктерін
іске асыруєа, бос уаќыттарын пайдалы ґткізуге мїмкіндік беретін ќолайлы
жаєдайлар жасайды. Білім беру ўйымдарында мјдени-бўќаралыќ патриоттыќ жўмыстарды
жїргізеді. Оєан сеніп тапсырылєан білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ,
балалардыѕ денсаулыєы мен ќауіпсіздігі туралы ќамќорлыќ танытады. Каникул
кезінде олардыѕ демалысын ўйымдастырады. Балалармен жјне жасґспірімдермен озыќ
жўмыс тјжірибелерін зерделейді жјне ќолданады.
Балалар ўйымдары мен бірлестіктерініѕ алєашќы ўжымдары басшыларын іріктеу
жјне дайындау жўмыстарын жїргізеді.
Тјрбиеленушілердіѕ (білім алушылардыѕ) отбасылыќ жай-кїйін зерделейді жјне
баспаналыќ-тўрмыстыќ жаєдайын, жеке ќабілеттілігін, балалардыѕ ќызыєушылыєы мен
баланыѕ жеке тўлєа болып ќалыптасуын психологтардыѕ нўсќаулары бойынша (топтыќ
жјне жекелей) дамыту-тїзету жўмыстарын жоспарлайды жјне ўйымдастырады.
Јлеуметтік-психологиялыќ оѕалту, јлеуметтік жјне еѕбекке бейімделу жаєдайларын
жасау їшін кїнделікті жўмыстар жасайды.
Ґзін-ґзі басќару органдарымен жјне білім беру ўйымдарыныѕ педагог
ўжымдарымен, ќоєамдыќ ўйымдармен, оќушылар ата-аналарымен немесе оларды
алмастырушылармен тыєыз байланыста жўмыс жасайды. Компьютерлік сауатты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ білітілікке ие.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке жјне отбасы туралы»
Заѕдары жјне басќа білім беру мјселелері жґніндегі нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын, педагогика,
психология, жас ерекшелік физиологиясы мен гигиенасыныѕ негіздерін, тјрбие
жўмысыныѕ теориясы мен јдістемесін, еѕбек туралы заѕнамалар негізін, еѕбекті
ќорєау ережелері мен нормаларын, ќауіпсіздік техникасы мен ґрт ќауіпсіздігі
техникасын, санитарлыќ ќаєидалар мен нормаларды.
біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білім;
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
педагогикалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі санаты жоќ тјлімгерге ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар балалармен жеке жјне топпен жўмыс жасауды дербес ўйымдастыра білуі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне тјлімгер
лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты тјлімгерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалармен диагностикалыќ жўмыс жасаудыѕ
ўйымдастыру нысандарын білуі, балалар мен жасґспірімдерді тјрбиелеудіѕ
проблемалары бойынша зерттеу жўмыстарыныѕ даєдыларыныѕ болуы, ґткізілетін тјрбие
іс-шараларын талдау јдістерін білуі, ґз жўмысында озыќ педагогикалыќ тјжірибені
ќолдана білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне аєа
тјлімгер лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі бірінші санатты тјлімгерге ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар: ўйымдастыру-јдістемелік ќызметті талдау технологияларын білуі
ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне тјлімгер
лауазымы бойынша жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ тјлімгерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалармен жеке жўмысты ўйымдастыру
бойынша ўсынымдарды дербес јзірлей білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен

кейінгі педагогикалыќ білім жјне тјлімгер лауазымы бойынша жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты тјлімгерге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбие жўмысына талдау жасаудыѕ јдістерін
меѕгеруі, диагностикалыќ жўмыстыѕ ўйымдастырылєан нысандарын меѕгеруі; ґз
жўмысында педагогикалыќ озыќ тјжірибелерді пайдалана білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті педагогикалыќ мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне тјлімгер лауазымы бойынша жўмыс ґтілі
кемінде 4 жыл;
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты тјрбиешіге ќойылатын барлыќ
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: єылыми-зерттеу жјне эксперименттік
жўмыстар јдістерін меѕгеруі, ґз жўмысында педагогикалыќ озыќ тјжірибелерді
пайдалана білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: тиісті педагогикалыќ мамандыєы бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне тјрбиеші лауазымы бойынша жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Білім беру ўйымыныѕ зертханашысы
(физика, химия, биология, информатика кабинеттері)
Лауазымдыќ міндеттері: Мўєалімдерге сабаќтардыѕ, сыныптан тыс сабаќтарды
жїргізуге кґмектеседі. Кїн сайын сабаќтыѕ басталу уаќытына дейін оќушылардыѕ
жўмыс орнын, газдыѕ жјне судыѕ, электр жїйелері мен электр ќўрал-жабдыќтарыныѕ
жай-кїйін тексереді, аныќталєан кемшіліктер немесе жґнделмеген аќаулар туралы
мўєалімге баяндайды. Зертхананыѕ жўмыс істеуін, мїлкініѕ саќталуын, оќу жјне
зертхана кабинеттерініѕ тазалыєы мен тјртібін, жанатын, улы заттарды,
зертханалыќ жабдыќтарды оќу процесінде пайдалану жјне саќтау кезінде ќауіпсіздік
техникасы ережелерініѕ саќталуын ќамтамасыз етеді. Кабинетте зертханалыќ
жабдыќтардыѕ барлыќ тїрлерін пайдалану даєдыларын меѕгереді, жараќаттанушыєа
дјрігерге дейінгі кґмекті кґрсетеді, ґртке ќарсы жўмыс жїргізеді, ґртке ќарсы
пайдаланылатын ќўралдар мен мїліктердіѕ жай-кїйіне жјне саќталуына, желдетпе
жїйесініѕ, газбен жабдыќталудыѕ жай-кїйіне баќылауды жїзеге асырады. Зертханалыќ
жјне практикалыќ жўмыс жїргізудіѕ ќауіпсіздік техникасыныѕ саќталуын ќамтамасыз
етеді. Эксперименттерді орындау барысында дайындыќ жјне кґмекші операцияларды,
баќылауды, ґлшемдер нјтижелерін, жўмыс журналдарын толтыруды, талдаулар,
зерттеулерді јдістемелік ќўжаттарына сјйкес жїйелейді жјне ресімдейді.
Информатика кабинетініѕ зертханашысы: сынып жўмысы басталєанєа дейін сабаќ
ґткізу їшін компьютерлік жабдыќтарды дайындайды, оны бірінші тексеруді жјне
пайдалануды жїзеге асырады, аяќталєан соѕ жїйе жўмысыныѕ дўрыс аяќталуын жјне
компьютерді ґшіруді жїргізеді. Компьютер залдарында жўмыс тјртібініѕ орындалуына
баќылау жасайды. Оќу кезінде, сондай-аќ ґзіндік жўмыс жасау кезінде компьютерлік
вирустарды тасымалдаєыштарды сканерлеуді жїргізеді, тасымалдаєыштар мен локальді
желілер арасындаєы аќпарат алмасу жўмыстарын орындайды.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзіреттілікті
меѕгерген.
Жоспарлы, кїнделікті, апталыќ, жартыжылдыќ профилактикалыќ жўмыстарєа
ќатысады. Компьютерлік жабдыќтардыѕ дўрыстыєын баќылайды, оны тазартуды жїзеге
асырады. Регламентке сјйкес жўмыс журналдарын жїргізеді. Пайдаланушыларєа жїйеге
ену кілт сґзі, оќытушылар берген оќу материалдарын орналастыру, бар
инструментарияларды пайдалануы бойынша кеѕестер береді. Жїйедегі жўмыс дўрыс
жїргізілмеген жаєдайда компьютерлердіѕ істен шыєуын тіркейді жјне басшылыќќа
хабарлайды. Оќу процесін ўйымдастыруєа байланысты јртїрлі есепті жјне графикалыќ
жўмыстарды орындайды. Информатика мўєалімініѕ жеке ќызметтік тапсырмаларын
орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Сыбайлас жемќорлыќпен кїрес туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ Заѕдары жјне басќа білім беру мјселесі жґніндегі нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, тестілеу сынаќтарын тексеру јдістерін, педагогика мен
психология негіздерін, пјн бойынша негізгі оќу-баєдарламалыќ ќўжаттарды,
зертханалыќ жјне практикалыќ жўмыстарды жїргізудіѕ техникасын, дјрігерге дейінгі

кґмек кґрсетуді, еѕбек туралы заѕнамаларды, ќауіпсіздік техникасын, еѕбекті
ќорєау жјне ґртке ќарсы ережелерді, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары кјсіптік немесе техникалыќ жјне
кјсіптік, орта білімнен кейінгі білім.
Білім беру ўйымы жанындаєы интернат меѕгерушісі (басшысы)
Лауазымдыќ міндеттері. Интернаттыѕ жўмыстарына басшылыќ етеді,
тјрбиешілердіѕ жјне басќа да ќызметкерлердіѕ жўмысын бірыѕєай оќу-тјрбие процесі
шегінде баќылауды жїзеге асырады, оќу-јдістемелік ќўжаттарды жасау жўмысын
їйлестіреді. Сапалы білім мен тјрбие беру ісін баќылауєа алады. Тјрбиешілерге
јдістемелік кґмек береді, педагогикалыќ тјжірибені таратуєа, тјрбиешілердіѕ
біліктілігін арттыруєа, жўмыскерлердіѕ жјне оќушылардыѕ шыєармашылыќ
бастамаларын дамытуєа ыќпал етеді. Тјрбиеленушілердіѕ ґмірін жјне денсаулыєын
саќтау їшін ќажетті жаєдай тудырады.
Оќу-тјрбие (јдістемелік, мјдени, сыныптан тыс) жўмыстарын ўйымдастырады.
Интернатта тўратын балаларєа медициналыќ ќызмет кґрсету жаєдайын, ішкі тјртіп
ережелерін, еѕбекті ќорєау ережелері мен нормаларын, техника ќауіпсіздігін,
санитарлыќ жјне ґртке ќарсы ереженіѕ саќталуын баќылайды, ќажетті їй-тўрмыстыќ
жаєдаймен ќамтамасыз етеді, балалардыѕ дўрыс тамаќтануын ўйымдастырады.
Интернат, мектеп жјне ата-аналармен байланыста жўмыс жасауєа баєыттайды.
Интернат ќызметі туралы ќажетті есеп ќўжаттарын дайындауды жјне ўсынуды
ќамтамасыз етеді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ
ќўзіреттілікті меѕгерген.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы кодексін,
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ
бўзушылыќтыѕ жјне балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» заѕдарын,
педагогиканыѕ жјне психологияныѕ жјне басќа да ќосымша білім берудіѕ даму
перспективаларын жјне баєыттарын аныќтайтын нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогиканы, педагогикалыќ психология, педагогикалыќ єылым жјне тјжірибе,
экономика жетістіктерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызметті, еѕбек туралы заѕнаманыѕ
негіздерін, еѕбекті ќорєау ережелері мен нормаларын, техникалыќ ќауіпсіздік пен
ґртке ќарсы ќорєану, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне педагог
ќызметінде еѕбек ґтілі кемінде 5 жыл.
Білім беру ўйымыныѕ оќу ґндірістік (оќу)
шеберханасыныѕ меѕгерушісі
Лауазымдыќ міндеттері: Шеберхана ќызметін басќарады, ґндірістік оќыту
бойынша оќу кестесініѕ саќталуын ќамтамасыз етеді. Шеберхананы оќу процесі їшін
ќажетті жабдыќтармен, материалдармен, аспаптармен, оќытудыѕ техникалыќ
ќўралдарымен, кґрнекі ќўралдармен ќамтамасыз етеді, саќтауєа мїліктік
материалдыќ ќўндылыќтарды ќабылдайды. Белгіленген тјртіппен олардыѕ есебі мен
есептілігін жїргізеді, жабдыќтарды, аспаптар мен ќарапайым ќўралдарды сабаќќа
дайындауды ўйымдастырады. Шеберхана мен ќолда бар жабдыќтарды, оќыту ќўралдарын
дўрыс, јрі тиімді пайдалануды, арнайы киімдерді ќолдану мен пайдалану ережелерін
саќтауды ќамтамасыз етеді. Станоктарды, машиналарды, жабдыќтарды, аспаптарды,
ќарапайым ќўралдарды баптау мен жґндеуді ўйымдастырады, ґндірістік оќыту
сабаќтарында техника ќауіпсіздігі бойынша нўсќама ґткізуді оќу-ґндірістік
шеберлерімен бірлесіп баќылайды. Оќыту процесі кезінде білім алушылардыѕ ґмірі
мен денсаулыєын ќорєауды ќамтамасыз етеді. Техника ќауіпсіздігі мен ґртке ќарсы
ќорєау талаптарын орындайды. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќкоммуникациялыќ біліктілікті меѕгереді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы» Заѕын, педагогика негіздерін, кјсіптік оќытудыѕ
јдістері, жўмыстыѕ технологиялыќ процестерін, жабдыќтарда жўмыс істеудіѕ
јдістері мен тјсілдерін, жаѕаша техникалыќ жетістіктерін, санитария мен гигиена
негіздерін, экономика жјне ќаржы-шаруашылыќ ќызметініѕ негіздерін, еѕбек туралы
заѕнамалар негіздерін, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігі жјне ґртке ќарсы

ережелері мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары кјсіптік немесе техникалыќ жјне
кјсіптік білім, тиісті бейіндегі ўйымдарда басшы лауазымында еѕбек ґтілі кемінде
3 жыл.
Жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан
балаларєа арналєан білім беру ўйымыныѕ директоры
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ жарєысына жјне
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сјйкес басќарады. Білім беру ўйымыныѕ
оќу-јдістемелік, єылыми-јдістемелік, јкімшілік-шаруашылыќ жјне ќаржылыќэкономикалыќ ќызметті ўйымдастырады. Білім беру ўйымыныѕ педагогикалыќ кеѕесімен
бірлестікте жўмыс оќу жоспарлары мен баєдарламаларын, оќу процесініѕ кїнтізбелік
кестесін, ішкі тјртіп ережелерін жјне басќа да нормативтік актілерді јзірлеуді
жјне бекітуді ўйымдастырады. Ўйым ќызметініѕ аєымды жјне келешегін жоспарлауды
ўйымдастырады. Кјсіптік – еѕбек, оќыту – танымдыќ, жјне шыныќтыру – сауыќтару
баєыттарындаєы компоненттерден тўратын кјмелетке толмаєандарды јлеуметтік
бейімдеудіѕ жекелеген баєдарламаларды јзірлеу жјне оныѕ іске асырылуын
ќамтамасыз етеді.
Мемлекеттiк кґмек пен ќолдауды ќажет ететiн балаларєа жататын орын бере
отырып ґмip сїру, оќыту жјне тјрбиелеу їшiн ќажеттi жаєдайларды ќамтамасыз ету
арќылы білім беру баєдарламаларын игеруге, тўлєаныѕ шыєармашылыќ, рухани жјне
дене мїмкiндiктерiн дамыту, адамгершілiк жјне салауатты ґмiр сїру салтыныѕ берiк
негiздерiн ќалыптастыру, дара тўлєаны дамыту їшiн жаєдайларды жасау арќылы
зияткерлікті байыту, азаматтыќ пен елжандылыќќа, ґз еліне - Ќазаќстан
Республикасына сїйiспеншiлiкке, мемлекеттiк рјмiздердi ќўрметтеуге, халыќ
дјстїрлерiн ќастерлеуге, Конституцияєа ќайшы жјне ќоєамєа ќарсы кез келген
кґрiнiстерге тґзбеуге, Ќазаќстан Республиканыѕ ќоєамдыќ-саяси, экономикалыќ жјне
мјдени ґмiрiне ќатысу ќажеттiлiгiн, жеке адамныѕ ґз ќўќыќтары мен мiндеттерiне
саналы кґзќарасын ќалыптастыруда, јлемдiк жјне отандыќ мјдениеттiѕ
жетiстiктерiне баурау, ќазаќ халќы мен басќа да халыќтарыныѕ тарихын, јдет-єўрып
дјстїрлерiн зерделеу, мемлекеттiк, орыс, шетел тiлдерiн білуге ќолайлы жаєдай
жасайды. Тјрбиеленушілерді јлеуметтік ќорєауды, медициналыќ психологиялыќ
педагогикалыќ оѕалтуды жјне јлеуметтік бейімделуін ќамтамасыз ету.
Ќазіргі заманєы аќпараттыќ технологияларды белсенді пайдаланады жјне
дамытады.
Оќу-тјрбие процесін єылыми-јдістемелік жјне материалдыќ-техникалыќ базасын
ўйымдастырады жјне жетілдіреді. Оќу-тјрбие процесін јдістемелік ќамтамасыз етуді
ўйымдастырады жјне жетілдіреді. Педагогикалыќ ўйымдар, јдістемелік бірлестіктер,
балалар ўйымдары ќызметіне ыќпал етеді.
Орталыќтаєы кјмелетке толмаєандарды бўдан јрі орналастыру бойынша
ќамќоршылыќ жјне ќорєаншылыќ органдарымен ґзара јрекеттеседі. Кјмелетке
толмаєандарды отбасыларына ќайтаруєа ќолєабыс етеді. Кјмелетке толмаєандардыѕ
јлеуметтік мјртебесін ќалыпќа келтіру їшін шара ќолданады.
Оќу-тјрбие процесі кезінде білім алушылардыѕ (тјрбиеленушілердіѕ) жјне
білім беру ўйымы ќызметкерлерініѕ ґмірі мен денсаулыєыныѕ ќауіпсіздігіне ќажетті
жаєдайлар жасайды. Ґмірде ќиын жаєдайєа тап болєан кјмелетке толмаєандарєа жјне
олардыѕ ата – аналарына немесе басќа заѕды ґкілдеріне осы жаєдайдан шыєу їшін
јлеуметтік жјне психологиялыќ кґмек кґрсетеді.
Білім беру ўйым тјрбиеленушілердіѕ заѕды ґкілі болады. Тјрбиеленушілердіѕ
заѕды ќўќыќтары мен мїдделерін (жеке, мїліктік, тўрєын їй, еѕбек жјне т.б.)
ќорєайды, туыстыќ байланыстарды ќолдау їшін жаєдайлар жасау шараларын
ќабылдайды.
Тјрбиеленушілердіѕ ќорєау жјне олардыѕ денсаулыєын ныєайту маќсатында
тамаќтану жјне медициналыќ ќызмет кґрсету жўмысын ўйымдастырады жјне оєан
баќылау жїргізеді. Белгіленген заѕнама шегінде білім беру ўйымыныѕ мїлкі мен
ќўралдарына басшылыќ етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ жјне материалдыќ
ќаражаттыѕ тїсуі жјне жўмсалуы туралы есебін береді.
Нормативтік талаптарєа сјйкес есеп жїргізіп, оќу-материалдыќ базаныѕ
саќталуын жјне толыќтырылуын ќамтамасыз етеді, ішкі еѕбек тјртібі ережесін,
санитарлыќ-гигиеналыќ режимді, еѕбекті ќорєау жјне техника ќауіпсіздігін саќтау
їшін жауап береді.
Педагог кадрларды жјне ќосымша ќызметшілерді іріктеуді жјне жўмысќа

тартуды жїзеге асырады, басќару ќўрылымын, ќызметкерлердіѕ штаттыќ кестесін,
лауазымдыќ нўсќаулыєын бекітеді, олардыѕ кјсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай
жасайды. Педагогикалыќ кеѕесті басќарады. Белгіленген тјртіп бойынша
ќызметкерлерді аттестаттауды жїргізеді. Ќызмет барысында айрыќша кґзге тїскен
оќытушылар мен білім беру ўйымдарыныѕ ќызметкерлерін ґзініѕ ќўзыретіне ќарай
марапаттауєа жјне кґтермелеуге ўсынады жјне ґз ќўзыретініѕ аясында жаза
ќолданады. Ќоєаммен байланысты жїзеге асырады.
Білім беру ўйымын мемлекеттік жјне басќа ўйымдарєа таныстырады, ќажетті
есептілік ќўжаттамаларды дайындауды жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Неке (ерлі-айыптылыќ) жјне отбасы туралы» Кодексін, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша,
асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн
мемлекеттiк јлеуметтiк жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер
туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтік жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу
арќылы ќолдау туралы», "Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ
профилактикасы мен балалардыѕ ќадаєалаусыз жјне панасыз ќалуыныѕ алдын алу
туралы», «Отбасы їлгiсiндегi балалар ауылы жјне жасґспiрiмдер їйлерi туралы»
Заѕдары жјне білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен болашаєын айќындайтын басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика жјне психология негіздерін,
мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын педагогиканы,
педагогикалыќ психологияны, педагогика єылымы мен практиканыѕ жетістіктерін,
экономика негіздерін, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызметті, еѕбек туралы заѕнамаларды,
еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґндірістік санитарлыќ жјне ґртке ќарсы
кїрес нормалары мен ережелерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне білім
беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Кјмелетке толмаєандарды бейімдеу орталыќтарыныѕ директорлары їшін:
педагогикалыќ немесе заѕгерлік бойынша жоєары білім жјне тиісті салада еѕбек
ґтілі кемінде 5 жыл.
Жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан
балаларєа арналєан білім беру ўйымы директорыныѕ оќу ісі
жґніндегі орынбасары
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ўйымыныѕ ќызметін перспективалыќ
болжауды жјне аєымдаєы жоспарлауды ўйымдастырады. Оќу-тјрбие процесініѕ, єылымијдістемелік жјне јлеуметтік психологиялыќ ќамтамасыз етілу жаєдайын талдайды.
Педагогтердіѕ жалпы білім беретін оќу баєдарламалары мен жоспарларыныѕ
орындалуын, сондай-аќ ќажетті оќу, оќу-тјрбие, оќу-јдістемелік ќўжаттамаларды
јзірлеу жўмыстарын їйлестіреді.
Білім беру процесініѕ сапасына жјне білімді меѕгеру нјтижесініѕ шынайы
баќылау жасайды. Білім алушылардыѕ оќу жїктемесіне баќылау жасап, сабаќтардыѕ
кестесін жјне басќа да оќу ќызметініѕ тїрлерін ќўрады. Білім беру процесін
жетілдіруге ўсыныс енгізеді. Оќу-јдістемелік жўмысты ўйымдастырады, їйлестіреді
жјне оєан талдау жасайды. Оќу жоспарларын јзірлеу, оќу процесін ўйымдастыруын
ќамтамасыз етеді. Емтиханєа дайындыќ жјне ґткізу жўмыстарын ўйымдастырады.
Мемлекеттік аралыќ баќылау жјне ўлттыќ бірыѕєай тестілеу жўмысын дайындауєа жјне
ґткізуге ќатысады. Тјжірибелі мўєалімдердіѕ нјтижелі жўмыстарын таратуды
ќорытындылайды жјне шараларды ќабылдайды.
Инновациялыќ технологияларды оќу процесіне енгізеді. Білім алушылардыѕ
(тјрбиеленушілердіѕ) жекелеген жас, жыныс ерекшелігін ескере отырып, білім беру
ќызметін дамыту жјне тїзету баєдарламаларын јзірлеуді жоспарлайды. Педагог
кадрларды іріктеуге жјне орналастыруєа ќатысады. Педагог ќызметкерлердіѕ
біліктілігін арттыру жјне аттестаттауды ґткізу бойынша жўмыстарды ўйымдастырады.
Оќу зертханалары мен кабинеттерін ќазіргі заманєы жабдыќтармен, кґрнекі
ќўралдармен жјне техникалыќ оќыту ќўралдарымен жараќтандыру, јдістемелік
кабинеттер мен кітапханаларды оќу-јдістемелік жјне кґркем јдебиеттермен толтыру
жўмыстарын жоспарлайды.
Оќу-тјрбиелеу процесінде ќолданылатын ќўралдар, техникалыќ жјне кґрнекілік
ќўралдардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етеді. Оќушыларєа медициналыќ ќызмет

кґрсету жаєдайына баќылауды жїзеге асырады. Белгіленген тјртіпте есеп
ќўжаттамаларыныѕ сапалы жјне уаќтылы жасалуын, аныќтыєы мен тапсырылуын
ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Неке (ерлі-айыптылыќ) жјне отбасы туралы» Кодексін, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша,
асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн
мемлекеттiк јлеуметтiк жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер
туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу
арќылы ќолдау туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен
балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы», «Отбасы їлгiсiндегi балалар
ауылы жјне жасґспiрiмдер їйлерi туралы» Заѕдарын, педагогика жјне психология
негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттарын жјне арнайы
(тїзеу) білімі, јлеуметтік педагогиканыѕ, јлеуметтік психологияныѕ даму
баєыттары мен болашаєын аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика єылымы мен практиканыѕ жетістіктерін, экономика негіздерін, еѕбек
туралы заѕнамаларды, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґндірістік
санитарлыќ жјне ґртке ќарсы кїрес нормалары мен ережелерін, санитарлыќ ережелер
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Тјрбиеші ана
Лауазымдыќ міндеттері. Баланыѕ ґмірі мен денсаулыєыныѕ саќталуын
ќамтамасыз ететін жаєдайлар жјне отбасылыќ жаєдайларєа жаќындастырылєан
тўрмыстыќ жаєдайлар жасайды, тјрбиеленушілердіѕ кїн тјртібініѕ саќталуын
ќамтамасыз етеді. Білім беру ўйымдарымен тыєыз байланыста болып, балаларды
тјрбиелеу мјселелерінде сынып жетекшілерімен, олардыѕ даму ерекшеліктерін
айќындау, диагноз ќою жјне оќытудыѕ, тјрбиелеудіѕ, жўмысќа орналастырудыѕ барабар жаєдайларын айќындау мјселелерінде консультативтік кґмек алу їшін
психологиялыќ-медициналыќ-педагогикалыќ кеѕеспен ґзара іс-ќимыл жасайды.
Балалардыѕ адамгершілік-рухани, интеллектуалдыќ ќабілеттерініѕ дамуын,
дене денсаулыєын ќамтамасыз етеді. Бес-алты жастаєы балалардыѕ мектепалды
даярлыєын ќамтамасыз етеді. Тјрбиеленушілерді жалпы білім беретін мектепке
аныќтайды. Тјрбиеленушілердіѕ уаќытылы жалпы орта білім алуына ыќпал етеді. Оќу
орнына балалардыѕ баруын, тјрбиленушілердіѕ кїн тјртібін, їй тапсырмасын
орындауын, ќоєамдыќ пайдалы еѕбекке ќатысуын, ќосымша білім алуын, бос уаќытын
ўйымдастыруды ќамтамасыз етеді.
Тјрбиеленушілердіѕ ґзіне-ґзі ќызмет етуін, жеке бас тазалыєын саќтауын
ўйымдастырады. Талдау жасайды, ќажеттілікті аныќтайды жјне арнайы јлеуметтік
ќызмет кґрсетеді. Санитарлыќ ережелер мен нормалардыѕ, еѕбек ќауіпсіздігі мен
ґртке ќарсы ќауіпсіздік ережелері мен нормаларыныѕ саќталуын ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасы Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Неке (ерлі-айыптылыќ) жјне отбасы туралы» Кодексі, Бала
ќўќыќтары туралы конвенция, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала
ќўќыќтары туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан
айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк јлеуметтiк
жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќадаєалаусыз жјне ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕдары жјне басќа да білім берудіѕ дамытудыѕ
баєыттары мен болашаєын аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика жјне психология негіздерін, арнайы јлеуметтік ќызметтердіѕ
мемлекеттік стандарттарын, экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнамалардыѕ
негіздерін, еѕбек ќорєау ережелері мен нормаларды, ќауіпсіздік жјне ґртке ќарсы
ќауіпсіздік техникасын, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ білім

жјне балалармен жўмыс істеу тјжірибесі кемінде 1 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі санаты жоќ тјрбиеші анаєа ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруге,
сонымен ќатар: оќыту мен тјрбиелеудіѕ жеке тўлєаєа баєытталєан технологияларын
білуге, јдістемелік бірлестіктердіѕ, озыќ тјжірибелі мектептердіѕ жўмысына
ќатысуєа, педагогикалыќ озыќ тјжірибелерді ґз жўмысында пайдалануєа тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім тјрбиеші ана
ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі екінші санатты тјрбиеші анаєа ќойылатын талаптарєа жауап беруге,
сонымен ќатар тјрбиеленушілердіѕ жас ерекшелігін жјне жеке тўрєыдан келуді
ескере отырып, тјрбие беру јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуге, тјрбие
жўмысына талдау жасау јдісін меѕгеруге, шыєармашылыќ семинарларды басќара алуєа
жјне диагностикалыќ жўмыстарды ўйымдастыру тїрлерін білуге тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне тјрбиеші
ана ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі бірінші санатты тјрбиеші анаєа ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап
беруге, сонымен ќатар: тјрбие жўмысын талдау јдістерін білуге,
тјрбиеленушілердіѕ жас ерекшелігін жјне жеке тўрєыдан келуді ескере отырып,
тјрбие беру јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуге, шыєармашылыќ семинарларды
басќара алуєа, диагностикалыќ жўмыстарды ўйымдастыру тїрлерін білуге, ґз
жўмысында озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді пайдалануєа тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне тјрбиеші
ана ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: біліктілігі орта деѕгейдегі
санаты жоќ тјрбиеші анаєа ќойылатын талаптарєа жауап беруге, тјрбие процесінде
тўраќты оѕ нјтижелерді ќамтамасыз етуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (арнаулы орта,
кјсіптік орта) білім жјне балалармен жўмыс істеу ґтілі кемінде 1 жыл.
орта деѕгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі орта деѕгейдегі санаты
жоќ тјрбиеші анаєа ќойылатын талаптарєа жауап беруге, сонымен ќатар оќыту мен
тјрбиелеудіѕ жеке тўлєаєа баєытталєан технологияларын білуге, тјрбие беру
процесінде тўраќты оѕ нјтижелерді ќамтамасыз етуге, білім беру ўйымдарындаєы
јдістемелік бірлестіктердіѕ, озат тјжірибе мектептерініѕ жўмыстарына ќатысуєа,
озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді ґз жўмысында пайдалануєа тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: бейіні бойынша техникалыќ жјне кјсіптік
(арнаулы орта, кјсіптік орта) білім, тјрбиеші ана ќызметіндегі жўмыс ґтілі
кемінде 3 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі орта
деѕгейдегі екінші санатты тјрбиеші анаєа ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап
беруге, сонымен ќатар: тјрбиеленушілердіѕ жас ерекшелігін жјне жеке тўрєыдан
келуді ескере отырып, тјрбие беру јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуге, тјрбие
жўмысын талдау јдістемелерін білуге, шыєармашылыќ семинарларды басќара алуєа,
диагностикалыќ жўмыстарды ўйымдастыру тїрлерін білуге тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: бейіні бойынша техникалыќ жјне кјсіптік
(арнаулы орта, кјсіптік орта) білім, тјрбиеші ана ќызметіндегі жўмыс ґтілі
кемінде 4 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі орта
деѕгейдегі бірінші санатты тјрбиешіге ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруге,
сонымен ќатар єылыми-зерттеу жјне эксперименттік жўмыстар јдістерін білуге, жаѕа
педагогикалыќ технологиялар јзірлеуге тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: бейіні бойынша техникалыќ жјне кјсіптік
(арнаулы орта, кјсіптік орта) білім, тјрбиеші ана ќызметіндегі жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Патронаттыќ тјрбиеші
Лауазымдыќ міндеттері. Патронаттыќ тјрбиеге ќабылданєан баланыѕ
(балалардыѕ) тўруына, тјрбие алуына жјне оќуына, сонымен ќатар дене бітімініѕ,
психикасы мен адамгершілік-рухани дамуына ќажетті тўрмыстыќ жаєдайлар жасайды,
баланыѕ (балалардыѕ) ґмірі мен денсаулыєыныѕ саќталуын ќамтамасыз етеді;
Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамаларына сјйкес баланы

(балаларды) тјрбиелейді, оныѕ (олардыѕ) денсаулыєына, психикалыќ, адамгершілікрухани дамуына жјне интеллектуалдыќ ќабілеттілігініѕ дамуына ќамќоршылыќ
жасайды, баламен (балалармен) бірге тўруына, баланыѕ (балалардыѕ) тиісті білім
алуын; патронаттыќ тјрбиешіге табыс етілген балаєа (балаларєа) берілген
ќўжаттардыѕ, балаєа (балаларєа) тиесілі аќшалай ќаражаттардыѕ жјне басќа да
мїліктердіѕ саќталуын, оныѕ ішінде соттарда кез келген тўлєамен ќарым-ќатынаста,
арнайы ґкілеттіксіз ґздерініѕ ќамќорлыєындаєылардыѕ ќўќыќтары мен мїдделерініѕ
ќорєалуын; санитарлыќ ережелер мен нормалардыѕ, еѕбек ќауіпсіздігі мен ґртке
ќарсы ќауіпсіздік ережелері мен нормаларыныѕ саќталуын ќамтамасыз етеді;
Баланы (балаларды) кїтіп-баєуєа, тјрбие жјне білім беруге ќолайсыз
жаєдайлардыѕ туындаєандыєы туралы ќорєаншылыќ немесе ќамќоршылыќ жґніндегі
функцияларын жїзеге асыратын органєа хабарлайды.
Балаєа (балаларєа) арнайы јлеуметтік ќызмет кґрсету ќажеттілігініѕ аныќтау
жґнінде жўмыс жасайды.
Баланы (балаларды) тјрбиелеу мјселелерінде білім беру ўйымдарымен, олардыѕ
даму ерекшеліктерін айќындау, диагноз ќою жјне оќытудыѕ, тјрбиелеудіѕ, жўмысќа
орналастырудыѕ бара-бар жаєдайларын айќындау мјселелерінде кеѕестік кґмек алу
їшін медициналыќ жјне басќа да ўйымдармен, психологиялыќ-медициналыќпедагогикалыќ кеѕеспен тыєыз байланыста болады.
Білуге міндетті: еѕбек ќауіпсіздігі мен ґртке ќарсы ќауіпсіздік ережелері
мен нормаларды; санитарлыќ ережелер мен нормаларды,
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білім немесе техникалыќ жјне
кјсіптік білім, немесе орта білімнен кейінгі білімі.
Арнайы білім беру ўйымыныѕ директоры
Лауазымдыќ міндеттері: Ќолданыстаєы заѕнама мен білім беру ўйымдарыныѕ
жарєысына сјйкес оќу-јдістемелік, єылыми-јдістемелік, јкімшілік-шаруашылыќ,
ќаржы-экономикалыќ ќызметтерін басќарады. Педагогикалыќ кеѕеспен бірлесіп, жўмыс
оќу жоспарлары мен баєдарламаларын, оќу процесініѕ кїнтізбелік кестесін, ішкі
тјртіп ережесін јзірлеуді жјне бекітуді ўйымдастырады. Білім беру ќызметін
жїргізу ќўќыєына берілген лицензияєа сјйкес психикалыќ-медициналыќ-педагогикалыќ
консультациялар ќорытындылары бойынша білім алушылардыѕ (тјрбиеленушілердіѕ)
санын ќалыптастырады, білім алушыларды (тјрбиеленушілерді) јлеуметтік ќорєауды
ќамтамасыз етеді. Оќу-тјрбие процесін јдістемелік ќамтамасыз етуді ўйымдастырады
жјне жетілдіреді.
Жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар арасынан
шыќќан тјрбиеленушілердіѕ мїдделерін (жеке, мїліктік, тўрєын їй, еѕбек)
ќорєайды, арнайы јлеуметтік ќызмет кґрсетулерді баєалауды жјне олардыѕ
ќажеттілігін аныќтауды ќамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардыѕ орнын
басатындармен) жїргізілетін жўмыстарды їйлестіреді. Белгіленген нормаларєа
сјйкес білім алушылардыѕ (тјрбиеленушілердіѕ) жаєдайларын ќамтамасыз етеді.
Нормативтік талаптарєа сјйкес оќу-материалдыќ базаныѕ есебін, саќталуын
жјне толыќтырылуын, ішкі тјртіп ережелерініѕ, санитарлыќ-гигиеналыќ режимніѕ,
еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасыныѕ саќталуын ќамтамасыз етеді.
Белгіленген заѕнама шегінде ўйымныѕ мїліктері мен ќўралдарына иелік етеді.
Педагог кадрлар мен кґмекші ќызметкерлерді іріктеуді жјне орналастыруды жїзеге
асырады. Олардыѕ кјсіби шеберліктерін арттыру їшін жаєдайлар жасайды.
Педагогикалыќ кеѕесті басќарады. Жўртшылыќпен байланысты жїзеге асырады.
Балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын ќорєау їшін ќажетті жаєдайлар жасауды
ќамтамасыз етеді. Ќызмет туралы ќажетті есептілікті дауындауды жјне ўсынуды
ќамтамасыз етеді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ
ќўзыреттілікті меѕгерген.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке жјне
отбасы туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектігі бойынша, асыраушысынан
айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берілетін мемлекеттік јлеуметтік
жјрдемаќылар туралы», «Арнайы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын жјне јлеуметтік психологияныѕ даму

баєыттары мен болашаєын аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика жјне психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандарттарын, јлеуметтік педагогиканыѕ, педагогика єылымы мен практиканыѕ
жетістіктерін, экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнамаларды, ќаржылыќшаруашылыќ ќызмет, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґндірістік санитарлыќ
жјне ґртке ќарсы кїрес нормалары мен ережелері, санитарлыќ ережелер мен
нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
білім немесе арнайы (тїзеу) білім беру ўйымдары ќызметініѕ бейіні бойынша
«Јлеуметтік педагогика» мамандыєы бойынша ќосымша білімімен бірге жоєары
педагогикалыќ білім. Арнайы білім беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Арнайы білім беру ўйымы басшысыныѕ орынбасары
Лауазымдыќ міндеттері: Педагогикалыќ ўжымныѕ аєымдаєы жјне алдаєы ќызметін
жоспарлауды ўйымдастырады. Педагогтардыѕ оќу жоспарлары мен баєдарламаларын
орындау жјне ќажетті оќу, оќу-тјрбие, оќу-јдістемелік, єылыми жјне бейінді
ќўжаттамаларды јзірлеу жўмыстарын їйлестіреді. Білім беру процесініѕ сапасына
жјне білім алушылардыѕ білім дайындыєы нјтижелерініѕ объективтілігіне,
факультативтерге, їйірме жјне секция жўмыстарына баќылау жасайды. Білім
алушылардыѕ оќу жїктемесіне баќылау жасауды жїзеге асырады. Оќу сабаќтарыныѕ
жјне басќа да оќу ќызмет тїрлерініѕ кестесін жасайды. Оќу процесін жетілдіру
бойынша ўсыныстар енгізеді. Јдістемелік жўмысты ўйымдастырады, јдістемелік
бірлестіктердіѕ жўмысын їйлестіреді. Оќу-јдістемелік жўмыстыѕ жай-кїйіне талдау
жасайды. Эксперименттік жўмыс нјтижелеріне талдау жасайды, оќытушылардыѕ
анаєўрлым нјтижелі тјжірибесін тарату бойынша шаралар ќабылдайды.
Педагог ќызметкерлерді аттестаттаудан ґткізуге даярлауды жјне ґткізуді
ќамтамасыз етеді. Оќу зертханалары мен кабинеттерін ќазіргі заманєы
жабдыќтармен, оќытудыѕ кґрнекі жјне техникалыќ ќўралдарымен жараќтау,
јдістемелік кабинеттерді, кітапханаларды оќу-јдістемелік жјне кґркем
јдебиеттермен толыќтыру жўмыстарын їйлестіреді. Білім алушылар мен
тјрбиеленушілерге медициналыќ ќызмет кґрсету жаєдайын баќылауєа алады. Оќутјрбие процесін ўйымдастыруды, білім алушылар мен тјрбиеленушілерді тјрбиелеудіѕ
арнайы баєдарламаларын ќўруды ќамтамасыз етеді. Мјдени-тјрбиелеу іс-шараларын
дайындау жјне ґткізу жўмыстарын, арнайы јлеуметтік ќызмет кґрсетулердегі
ќажеттіліктерді баєалау жјне аныќтау жїргізу жўмыстарын їйлестіреді. Педагог
кадрларды іріктеу жјне орналастыру жўмыстарына ќатысады. Жергілікті жјне
денсаулыќ саќтау органдары ґкілдерімен, ата-аналармен (жјне оларды алмастырушы
тўлєалармен) тјрбие процесін ќамтамасыз етуші јкімшілік жјне бґлімшелер
ґкілдерімен ґзара іс-ќимылды їйлестіреді. Пайдаланылатын жабдыќтардыѕ,
аспаптардыѕ, техникалыќ жјне кґрнекі ќўралдардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етеді.
Белгіленген есеп ќўжаттамаларын сапалы жјне уаќытылы жасауды жјне беруді
ќамтамасыз етеді. Педагог кадрларды іріктеуге жјне орналастыруєа ќатысады.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ ќўзыреттілікті меѕгерген.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы
туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу
жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берілетін мемлекеттік јлеуметтік
жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Кјмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдары жјне басќа да білім берудіѕ даму
баєыттары мен болашаєын айќындайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика жјне психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандарттарын, јлеуметтік педагогиканыѕ, педагогика єылымы мен практиканыѕ
жетістіктерін, экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнамалар, ќаржылыќшаруашылыќ ќызмет, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґндірістік санитарлыќ
жјне ґртке ќарсы кїрес нормалары мен ережелерді, санитарлыќ ережелер мен
нормаларды.

Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
педагогикалыќ білім. Арнайы білім беру ўйымдарындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Арнайы (тїзету) интернат ўйымыныѕ тјрбиешісі (аєа тјрбиеші)
Лауазымдыќ міндеттері: баланыѕ жеке тўлєасыныѕ даму маќсатында баланыѕ
жеке ќабілеттерін, бейімділігі мен ќызыєушылыєын зерделейді, оныѕ негізінде
психологтардыѕ кеѕесімен тїзете-дамытушылыќ жўмысты (топпен жјне жеке)
жоспарлайды жјне жїргізеді. Јлеуметтік жјне еѕбекке бейімдеу, јлеуметтікпсихологиялыќ оѕалту їшін жаєдайлармен ќамтамасыз ету, кїнделікті жўмыс
жїргізеді. Пайдалы ќоєамдыќ еѕбекке ќатысу, їй жўмыстарын, кїн тјртібін
ўйымдастырады. Білім алуєа кґмектеседі, бос уаќыттарын ўйымдастыру мен ќосымша
білім алуды ўйымдастырады. Сабаќтан тыс уаќыттарда тјрбиеленушілермен тјрбиелік
жўмыс жїргізеді. Тјрбиеленушілердіѕ жас ерекшеліктерін ескере отырып ґз-ґзіне
ќызмет жасауєа, жеке гигиеналыќ тазалыќты саќтауды ўйымдастырады.
Тјрбиеленушілердіѕ денсаулыќтарын ныєайту жјне саќтау бойынша медициналыќ
ќызметкерлермен ќамтамасыз етеді, психикалыќ жјне дене дамуына септігін
тигізетін іс-шаралар жїргізеді, баланыѕ мекемеде болу мерзіміне дейін
денсаулыќтарына жауап береді. Дјрігерлік тексеріс алдындаєы алєашќы дјрігерлік
кґмек кґрсетеді. Топќа бекітілген арнайы ќўралдарєа, оќу-јдістемелерге,
оќулыќтарєа, ойыншыќтарєа, арнайы јлеуметтік ќызметке ќажеттіліктерін аныќтайды
жјне баєалау жїргізеді, оєан ќажетті жаєдайлар ќўрады, баланыѕ арнайы јлеуметтік
ќызметке ќажеттіліктерін аныќтауєа талдау жасайды. Аќпараттыќ-коммуникациялыќ
ќўзыреттілікті, компьютерлік коммуникативтік ќўзыреттілікті меѕгерген.
Интернаттыѕ ўйымныѕ аєа тјрбиешісыныѕ міндетін атќару кезінде тјрбиешініѕ
жўмыстарын басќаруды ўйымдастырады. Тјрбиешілерге јдістемелік кґмек кґрсетеді,
бастапќы педагогикалыќ тјжірибені жалпылауєа септігін тигізеді, тјрбиешілердіѕ
біліктіліктерін кґтеруге ќолдау кґрсетеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы
туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу
жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берілетін мемлекеттік јлеуметтік
жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын жјне білім беруді дамытудыѕ
баєыттары мен болашаєын аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру
стандарттарын, педагогика єылымы мен практиканыѕ жетістіктерін, экономика
негіздерін, еѕбек туралы заѕнамаларды, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызмет, еѕбекті
ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґндірістік санитарлыќ жјне ґртке ќарсы кїрес
нормалары мен ережелерді, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
«Арнаулы педагогика» ќосымша білімімен ќоса жоєары педагогикалыќ білім.
«Арнаулы педагогика» ќосымша білімімен ќоса техникалыќ жјне кјсіптік
білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып біліктілікке ќойылатын
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ тјрбиешіге ќойылатын талаптарєа
жауап беруге, сонымен ќатар: оќыту мен тјрбиелеудіѕ жеке баєдарлаушылыќ
технологиясын меѕгеруі, білім беру ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ
жўмысына ќатысуы, оны практикада ќолдана білуі ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» мамандыєы бойынша
жоєары педагогикалыќ білім жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейлі екінші санатты тјрбиешіге ќойылатын талаптарєа жауап беруі, оєан ќоса
тјрбиеленушініѕ жас ерекшіліктерін ескере отырып тјрбиелеудіѕ јдістерін ґз
бетінше ќўрастыруы, тјрбиелеу жўмыстарын талдаудыѕ јдістерін меѕгеруі,
шыєармашылыќ семинарларына басшылыќ жасауі, диагностикалыќ жўмысты
ўйымдастырудыѕ формаларын меѕгеруі ќажет.

Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» мамандыєы бойынша
жоєары педагогикалыќ білім немесе педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты тјрбиешіге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, оєан ќоса єылыми-зерттеу јдістерін игеруі, оќыту мен
тјрбиелеудіѕ јдістерін, жаѕа баєдарламаларды жјне дидактикалыќ материалдарды,
педагогикалыќ технологияларды, јзірлей білуі, оларды сынаќтан ґткізу жўмыстарын
жїргізе білуі, арнайы білім беру саласындаєы ґзекті мјселелер бойынша
маќалалардыѕ болуы, ґзініѕ ґткізетін пјні бойынша шыєармашылыќ топтарєа
жетекшілік жасауы ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» мамандыєы бойынша
жоєары педагогикалыќ білім немесе педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
тјрбиешіге ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруге, сонымен ќатар оќыту
мен тјрбиелеудіѕ жеке баєдарлаушылыќ технологиясын меѕгеруі, білім беру
ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы, оны практикада
ќолдана білуі, тјрбиелеу жўмыстарын талдаудыѕ јдістерін меѕгеруі ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» ќосымша біліммен
ќоса техникалыќ жјне кјсіптік білім педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты тјрбиешіге ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, оєан ќоса тјрбиеленушініѕ жас ерекшіліктерін ескере отырып
тјрбиелеудіѕ јдістерін ґз бетінше ќўрастыруы, тјрбиелеу жўмыстарын талдаудыѕ
јдістерін меѕгеруі, шыєармашылыќ семинарларына басшылыќ жасауы, диагностикалыќ
жўмысты ўйымдастырудыѕ формаларын меѕгеру ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» ќосымша біліммен
ќоса техникалыќ жјне кјсіптік білім педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты тјрбиешіге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: оєан ќоса єылыми-зерттеу јдістерін
игеруі, оќыту мен тјрбиелеудіѕ јдістерін, жаѕа баєдарламаларды жјне дидактикалыќ
материалдарды, педагогикалыќ технологияларды, јзірлей білуі, оларды сынаќтан
ґткізу жўмыстарын жїргізе білуі, арнайы білім беру саласындаєы ґзекті мјселелер
бойынша маќалалардыѕ болуы, ґзініѕ ґткізетін пјні бойынша шыєармашылыќ топтарєа
жетекшілік жасауы ќажет.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Арнаулы педагогика» ќосымша біліммен
ќоса техникалыќ жјне кјсіптік білім педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Арнайы білім беру ўйымдарыныѕ басшысы
Лауазымдыќ міндеттері: Ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес психологиялыќмедициналыќ-педагогикалыќ консультация (бўдан јрі – ПМПК) жјне психологиялыќпедагогикалыќ тїзету кабинеттері (бўдан јрі - ППТК) жўмыстарын жоспарлайды жјне
ўйымдастырады. Арнайы мекеменіѕ тїрін, оќыту мен тјрбиелеу нысанын талќылау жјне
аныќтау кезінде консультация берудіѕ алќалыќ жўмысын ўйымдастырады, јдістемелік
жўмысты басќарады, ќўжаттаманыѕ дўрыс жїргізілуіне, ПМПК, ППТК-ны арнайы оќу
жјне медициналыќ жабдыќтармен, компьютерлік техникамен жјне јдістемелік
материалмен жараќтандыруєа жауап береді. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ кґмегі
арќылы тўрєындар арасында семинарлардаєы, педагогтарды даярлау жјне
біліктіліктерін арттыру курстарындаєы педагог ќызметкерлердіѕ, медициналыќ жјне
басќа да ќызметкерлердіѕ арасында дефектологиялыќ білімді тарату жўмыстарын;
білім беру жјне денсаулыќ саќтау ўйымдарымен бірлесіп, балалардыѕ ауытќушылыќ
дамуыныѕ алдын алу мјселелері бойынша саќтандыру жўмыстарын ўйымдастырады.
Балаларды тексеруден ґткізудіѕ жоєары деѕгейін, ПМПК жјне ППТК мамандарыныѕ
сапалы жўмысын ќамтамасыз етеді. Ўйымдарды білікті кадрлармен ќамтамасыз ету,
олардыѕ кјсіби білімдерін дамыту, ґмірлері мен денсаулыќтары їшін ќауіпсіздік
жаєдайларын жасау, ўжымда ќолайлы психологиялыќ орта ќалыптастыру шараларын
ќабылдайды. Ґзіне баєынысты ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ ќызметін їйлестіреді. ПМПК,
ППТК-ныѕ мїдделерін барлыќ органдарда ќорєайды. Компьютерлік сауаттылыќты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді. Ќажетті есепті дайындауды
жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім

туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке
(ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектігі
бойынша, асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берілетін
мемлекеттік јлеуметтік жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер
туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу
арќылы ќолдау туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен
балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын жјне білім беруді
дамытудыѕ баєыттары мен болашаєын аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті
білім беру стандарттарын, педагогика єылымы мен практиканыѕ жетістіктерін,
экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнамалары, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызметін,
еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігі, ґндірістік санитарлыќ жјне ґртке ќарсы
кїрес нормалары мен ережелерді, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Психология» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білім «Арнаулы педагогика» немесе ќосымша
мамандандырумен «Арнаулы психология» мамандыќтары бойынша ќосымша білімімен ќоса
медициналыќ білім жјне арнайы білім немесе денсаулыќ саќтау ўйымдарында жўмыс
ґтілі кемінде 3 жыл.
Дефектолог-мўєалім (сурдопедагог, олигофренопедагог,
тифлопедагог)
Лауазымдыќ міндеттері: Мїмкіндігі шектеулі балалармен оќу-тїзету жўмысын
жїзеге асырады. Оќушыларды тексереді, ауытќушылыќтыѕ ќўрылымы мен деѕгейін
аныќтайды балалардыѕ психологиялыќ жјне дене ќалпын есепке ала отырып, сабаќ
жїргізуге топ жинаќтайды.
Бала бойында заќымдалєан функцияны ќайта ќалпына келтіру бойынша жеке жјне
топтыќ тїзету-дамыту сабаќтары жїргізіледі. Оќушылардыѕ јлеуметтенуіне жјне
білім беру баєдарламасын меѕгеруге септігін тигізеді. Оќытудыѕ јртїрлі ќўралдары
мен амалдарын, јдістерін, тїрлерін ќолданады. Арнайы білім беру мекемелерінде
пјнніѕ ерекшеліктерін есепке ала отырып оќушылардыѕ бойындаєы ауытќушылыќты
тїзетуге баєытталєан оќыту мен тјрбиелеу бойынша жўмыс жїргізіледі. Жїйелі тїрде
ґздерініѕ кјсіби біліктіліктерін кґтереді. Јдістемелік бірлестіктер ќызметтеріне
жјне басќа да јдістемелік жўмыстарєа ќатысады. Ата-аналармен (оларды
алмастырушылармен) байланыс жасайды, балаларєа арнайы кґмек кґрсетудіѕ арнайы
јдістері мен тјсілдерін ќолдану жґнінде кеѕес береді. Компьютерлік сауаттылыќты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді. Еѕбекті ќорєау, техника
ќауіпсіздігі жјне ґрт ќауіпсіздігі ережелері мен нормаларын орындайды. Оќыту
процесі кезінде балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын саќтау їшін ќажетті жаєдайларды
ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Бала
ќўќыќтары туралы конвенция», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы мїгедек балаларды ќорєау» Заѕдарын жјне
білім беру мјселелері бойынша басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, арнайы
педагогика, арнайы психология, жас ерекшелік физиологиясын, мектеп гигиенасын,
пјнді оќыту мен тјрбиелік жўмыс јдістемесін, баєдарламалар мен оќулыќтарды,
оќытудыѕ ќўралдары жјне олардыѕ дидактикалыќ мїмкіндігін, педагогика єылымы мен
білім берудіѕ даму перспективасы мен негізгі баєыттарын, еѕбек туралы заѕнама
негіздерін, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігі мен ґртке ќарсы кїрес ережелері
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ
маман: жўмыс ґтілінсіз «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ
білімі.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерін аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ мўєалім-дефектологќа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: озыќ тјжірибелерді зерделеуі, оны
практикада ќолдана білуі, балалар кемістігініѕ кґрсетілген дјрежесін талдау,

даєдыларыныѕ болуы, даму ауытќуларын тїзеу, бўзылєан функцияларды ќалыптастыру
бойынша топтыќ жјне жеке сабаќтар жїргізуі, білім беру ўйымдарыныѕ јдістемелік
бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
педагогикалыќ білімі жјне мўєалім дефектолог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман: дефектолог мўєалімге,
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты мўєалімге ќойылатын талаптарєа жауап
беруі, сонымен ќатар даму мїмкіндігі шектеулі балалармен оќу-тїзету жўмыстарын
талдау јдістерін меѕгеруі, шыєармашылыќ семинарларєа жетекшілік жасай білуі,
озыќ тјжірибелерді енгізуі, дефектологияныѕ ќазіргі јдістерін игеруі, оларды
пайдалану ќўќыєына сертификаттарыныѕ болуы, білім беру ўйымдарыныѕ јдістемелік
бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
«Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне мўєалімдефектолог лауазымында жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты мўєалім дефектологќа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар єылыми-зерттеу, эксперименттік жўмыстардыѕ
јдістерін игеруі, жаѕа оќу-јдістемелік жјне дидактикалыќ материалдарды,
педагогикалыќ технологияларды, оќыту жјне тјрбиелеу јдістерін, јзірлей білуі,
оларды сынаќтан ґткізу жўмыстарын жїргізе білуі, ґз пјні бойынша эксперименттік
тапсырма ќўру, арнайы білім беру саласындаєы ґзекті мјселелер бойынша
шыєармашылыќ топтарєа жетекшілік етуі, арнайы білім беру проблемалары бойынша
педагогикалыќ басылымдарда жарияланымдардыѕ болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
педагогикалыќ білімі жјне мўєалім-дефектолог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5
жыл.
Логопед-мўєалім
Лауазымдыќ міндеттері: Оќушыларды тексереді, сґйлеу кемшіліктерініѕ
ќўрылымы мен деѕгейін, оларды тїзетудіѕ јдістерін аныќтайды, балалардыѕ
психикалыќ дене даму жјне сґйлеу жаєдайын есепке ала отырып, сабаќ жїргізуге топ
жинаќтайды. Дамудаєы сґйлеу кемшілігін, сґйлеу ќызметініѕ бўзылуын ќалпына
келтіру їшін топтыќ жјне жеке сабаќтар ґткізеді. Оќушылардыѕ жеке тўлєалыќ
мјдениетін ќалыптастыруєа жјне олардыѕ јлеуметтенуіне ыќпал етеді. Оќытудыѕ
јртїрлі нысандарын, јдістерін жјне ќўралдарын пайдаланады. Арнайы ўйымдарда
дамудаєы ауытќушылыќты барынша тїзетуге баєытталєан оќушыларды
(тјрбиеленушілерді) оќыту жјне тјрбиелеу бойынша жўмыстарды жїзеге асырады.
Жїйелі тїрде ґзініѕ кјсіби біліктіліктерін кґтереді. Компьютерлік сауаттылыќты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді. Јдістемелік бірлестіктер
ќызметтеріне жјне јдістемелік жўмыстардыѕ басќа да нысандарына ќатысады. Атааналармен (оларды алмастырушы тўлєалармен) байланыс жасайды, балаларєа арнайы
кґмек кґрсетудіѕ арнайы јдістері мен тјсілдерін ќолдану жґнінде кеѕес береді.
Оќыту процесі кезінде білім алушылардыѕ ґмірі мен денсаулыєына жауапты болады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Бала
ќўќыќтары туралы конвенция», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу
арќылы ќолдау туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы»
Заѕдарын мен білім беру мјселелерін, педагогикалыќ жјне ўйымдастырушылыќ
міндеттерді шешу їшін ќажетті кґлемде жалпы теориялыќ пјн негіздерін,
педагогика, психология, жас ерекшелік физиологиясы, мектеп гигиенасын, арнайы
педагогика жјне арнайы психология, баєдарламалар мен оќулыќтарды, логопед
кабинетін жараќтандыру жјне жабдыќтауєа ќойылатын талаптарды, оќыту ќўралдары
жјне олардыѕ дидактикалыќ мїмкіндіктерін, еѕбек туралы заѕнама негіздерін,
еѕбекті ќорєау ќаєидалары мен нормаларын, санитарлыќ-эпидемиологиялыќ
нормаларды, техника ќауіпсіздігі жјне ґртке ќарсы кїрес негіздері бойынша басќа
да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ маман: «Дефектология», «Логопедия»
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі.

Тиісті санаттарды алу їшін міндеттерді аныќтай отырып біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі санаты жоќ мўєалім логопедке ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар тјжірибелік-эксперименттік жўмыс даєдыларыныѕ болуы, жаѕа оќыту
јдістемесін сынаќтан ґткізу жґніндегі жўмысты жїргізе білуі, озыќ тјжірибелерді
зерделеуі, оны практикада ќолдана білуі, оќушылардыѕ тўлєалыќ жеке мјдениетін,
олардыѕ јлеуметтенуін ќалыптастыруды талдау даєдыларыныѕ болуы, білім беру
ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
«Дефектология», «Логопедия» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі,
логопед-мўєалім лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ логопед-мўєалімге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар Дамудаєы ауытќушылыќты барынша тїзетуге
баєытталєан тјрбиеленушілерді оќытуды талдау јдістерін меѕгеруі, шыєармашылыќ
семинарларєа жетекшілік етуі, озыќ тјжірибені енгізуі, дефектологияныѕ заманауи
јдістерін меѕгеруі, оларды пайдалану ќўќыєына сертификатыныѕ болуы, білім беру
ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы, ґзініѕ кјсіби
ќўзыреті саласындаєы тиісті теориялыќ жјне практикалыќ білімін меѕгеруі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
«Дефектология», «Логопедия» мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі
жјне логопед-мўєалім лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты логопед-мўєалімге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар єылыми-зерттеу, эксперименттік жўмыстар
јдістерін меѕгеруі, жаѕа баєдарламаларды јзірлей білуі, оларды сынаќтан ґткізу
жўмыстарын жїргізе білуі, сурдопедагогиканыѕ ґзекті проблемаларын јзірлеу
жґніндегі шыєармашылыќ топќа жетекшілік ете білуі, ґзініѕ кјсіби
ќўзіреттілігініѕ саласында тиісті теоретикалыќ жјне практикалыќ білімдерді
игеруі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне мўєалім логопед лауазымындаєы жўмыс
ґтілі кемінде 5 жыл.
Логопед
Лауазымдыќ міндеттері: Мектепке дейінгі жјне мектеп жасындаєы балаларды
тексереді, сґйлеу кемшіліктерініѕ ќўрылымы мен деѕгейін, оларды тїзетудіѕ
јдістерін аныќтайды, балалардыѕ психикалыќ дене даму жјне сґйлеу жаєдайын есепке
ала отырып, сабаќ жїргізуге топ жинаќтайды. Дамудаєы ауытќушылыќты тїзету,
сґйлеу ќызметініѕ бўзылуын ќалпына келтіру їшін топтыќ жјне жеке сабаќтар
ґткізеді. Оќушылардыѕ жеке тўлєалыќ мјдениетін ќалыптастыруєа жјне олардыѕ
јлеуметтенуіне ыќпал етеді. Оќытудыѕ јртїрлі нысандарын, јдістерін жјне
ќўралдарын пайдаланады. Арнайы ўйымдарда дамудаєы ауытќушылыќты барынша тїзетуге
баєытталєан оќушыларды (тјрбиеленушілерді) оќыту жјне тјрбиелеу бойынша
жўмыстарды жїзеге асырады. Жїйелі тїрде ґзініѕ кјсіби біліктіліктерін кґтереді.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді.
Јдістемелік бірлестіктер ќызметтеріне жјне јдістемелік жўмыстардыѕ басќа да
нысандарына ќатысады. Ата-аналармен (оларды алмастырушы тўлєалармен) байланыс
жасайды, балаларєа арнайы кґмек кґрсетудіѕ арнайы јдістері мен тјсілдерін
ќолдану жґнінде кеѕес береді. Еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт
ќауіпсіздігі ережелері мен нормаларын орындайды. Оќыту процесі кезінде білім
алушылардыѕ ґмірі мен денсаулыєына жауапты болады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Бала
ќўќыќтары туралы конвенция», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы» Заѕдарын
санитарлыќ-эпидемиологиялыќ нормалар мен білім беру мјселелері бойынша басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогикалыќ жјне ўйымдастыру-басќару
міндеттерін шешу їшін ќажетті кґлемдегі жалпы теориялыќ пјн негіздерін,

педагогика, психология, жас ерекшелік физиологиясын, мектеп гигиенасын, арнайы
педагогика жјне арнайы психология негіздерін, баєдарламалар мен оќулыќтарды,
логопед кабинеттерін жараќтандыру мен жабдыќтауєа ќойылатын талаптарды, оќу
ќўралдары мен оныѕ дидактикалыќ мїмкіндіктерді, еѕбек туралы заѕнама негіздерін,
еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґртке ќарсы кїрес нормалары мен
ережелерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ маман: «Дефектология» «Логопедия»
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ логопедке ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар эксперименттік жўмыс даєдыларыныѕ болуы, жаѕа оќыту
јдістемесін сынаќтан ґткізу жґніндегі жўмысты жїргізе білуі, озыќ тјжірибелерді
зерделеуі, оны практикада ќолдана білуі, оќушылардыѕ тўлєалыќ жеке мјдениетін,
олардыѕ јлеуметтенуін ќалыптастыруды талдау даєдыларыныѕ болуы, білім беру
ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне логопед лауазымындаєы жўмыс ґтілі 3
жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар дамудаєы ауытќушылыќтарды барынша тїзетуге
баєытталєан тјрбиеленушілерді оќытудыѕ талдау јдістерін меѕгеруі, шыєармашылыќ
семинарларєа жетекшілік жасай білуі, озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді енгізуі,
дефектологияныѕ ќазіргі таѕдаєы јдістерін игеруі, оларды пайдалану ќўќыєына
сертификаттарыныѕ болуы, білім беру ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ
жўмысына ќатысуы, ґзініѕ кјсіби ќўзыреттілігініѕ саласында тиісті теоретикалыќ
жјне практикалыќ білімдерді игеруі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне логопед лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты логопедке ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар: тјжірибелік-эксперименттік жўмыс јдістерін игеруі,
жаѕа баєдарламаларды јзірлей білуі, оларды сынаќтан ґткізу жўмыстарын жїргізе
білуі, шыєармашылыќ топтарєа жетекшілік ете білуі, ґзініѕ кјсіби
ќўзыреттілігініѕ саласында тиісті теориялыќ жјне практикалыќ білімдерді игеруі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология», «Логопедия» мамандыєы
бойынша жоєары педагогикалыќ білімі жјне логопед лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Арнайы білім беру ўйымдарыныѕ мўєалімдері, жалпы білім беретін
мектептердегі арнайы сыныптардыѕ мўєалімдері
Лауазымдыќ міндеттері: Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартына
сјйкес оќушы контингенті мен оќытылатын пјн ерекшеліктерін есепке ала отырып
оќытуды жјне тјрбиелеуді жїзеге асырады. Оќушылардыѕ жеке тўлєалыќ мјдениетін
ќалыптастыруєа жјне олардыѕ јлеуметтенуіне ыќпал етеді. Білім алушылар мен
тјрбиленеушілердіѕ жеке ќабілеттерін дамытуды аныќтайды жјне ыќпал етеді. Оќу
процесінде тїзету жўмыстарын жїзеге асырады. Оќытудыѕ јртїрлі јдістері мен
ќўралдарын, нысандарын, тїрлерін ќолданады. Оќытылатын пјн бойынша ќажетті
жоспарды жасайды. Заманауи білім беру, оныѕ ішінде аќпараттыќ технологияларын
меѕгереді. Білім алушылардыѕ жјне тјрбиеленушілердіѕ тиісті мемлекеттік жалпыєа
міндетті білім беру стандартында ќарастырылєан деѕгейден тґмен емес білімді,
білікті жјне даєдыларды алуын ќамтамасыз етеді. Білім беру баєдарламаларын
јзірлеуге жјне орындауєа ќатысады, оларды оќу процесініѕ оќу жоспары мен
кестесіне сјйкес толыќ кґлемде іске асыруєа жауап береді. Жїйелі тїрде ґзініѕ
кјсіби біліктілігін кґтереді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќкоммуникациялыќ технологияларды меѕгереді. Ата-аналармен немесе оларды
алмастырушы тўлєалармен байланысты жїзеге асырады. Оќу пјнін, сабаќќа ќатысу

режимін ќолдайды. Жабдыќтарды пайдалану кезінде техника ќауіпсіздігі талаптарын
орындайды. Оќыту процесінде балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын саќтау їшін жауап
береді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы жјне Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Кемтар балаларды јлеуметтiк жјне
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы» «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы баланыѕ ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы
туралы», «Ќазаќстан Республикасында мїгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу
жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берілетін мемлекеттік јлеуметтік
жјрдемаќылар туралы», «Арнаулы јлеуметтік ќызметтер туралы», «Кемтар балаларды
јлеуметтiк жјне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау
туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдары жјне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа міндетті
білім беру стандарты жјне арнайы педагогика, арнайы психология, педагогикалыќ
єылым мен практика жетістіктерін, еѕбек туралы заѕнама негіздерін, ќаржышаруашылыќ ќызметі, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґртке ќарсы кїрес
нормалары мен ережелерді, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Арнайы білім беру ўйымыныѕ мўєаліміне ќойылатын талаптар: «Дефектология»
мамандыєы бойынша жоєары педагогикалыќ білімі бар. Арнайы білім беру ўйымыныѕ
еѕбек, музыка, тїзету ырєаєы, бейімдік дене шыныќтыру мўєалімініѕ оќыту пјні
бойынша жоєары немесе техникалыќ жјне кјсіптік білімі болуы тиіс.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптары:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сабаќ берудіѕ јдістерін ќўрастыруы, оќу процесінде тїзету
жўмыстарын жїзеге асыруы, белсенді оќытудыѕ јдістері мен нысандарын пайдалануы,
білім алушылармен диагностикалыќ жўмысты ўйымдастыра білуі, оќу-тјрбиелеу,
тїзету-дамыту процестерінде тўраќты оѕ нјтижелерді ќамтамасыз етуі, шыєармашылыќ
топтардыѕ, јдістемелік бірлестіктердіѕ, білім беру мекемелері шеѕберіндегі озыќ
тјжірибелі мектептіѕ жўмысына белсенді ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
білімі жјне мўєалім лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар пјн бойынша оќу-јдістемелік, тїзету-дамыту жўмыстарын
талдау јдістерін меѕгере білуі, оќытудыѕ жеке баєдарламасын жасауы жјне іске
асыруы, шыєармашылыќ семинарлар, шыєармашылыќ топ жўмыстарына жетекшілік ете
білуі, ґз жўмысында озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді пайдалануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
білімі жјне мўєалім лауазымында жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
Біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты мўєалімге ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар жаѕа оќу-јдістемелік жјне дидактикалыќ материалдарды,
педагогикалыќ технологияларды, оќу жјне тјрбие јдістемесін јзірлей білуі, оларды
сынаќтан ґткізу жўмыстарын жїргізе білуі; ґз пјні бойынша эксперименттік
тапсырманы ќўруы, арнайы білім беру саласындаєы ґзекті проблемаларды јзірлеу
жґніндегі шыєармашылыќ топтарєа жетекшілік жасауы, арнайы білім беру саласындаєы
проблемалар бойынша педагогикалыќ басылымдарда жарияланымдардыѕ болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: «Дефектология» мамандыєы бойынша жоєары
педагогикалыќ білімі жјне мўєалім лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Ќосымша бiлiм беру
Балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру ўйымыныѕ директоры
Лауазымдыќ міндеттері: Балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру ўйымдарын
ўйымныѕ Жарєысына жјне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сјйкес басќарады.

Мјдени-демалыс ќызметі, дене шыныќтыру жјне спортты дамыту саласындаєы
јлеуметтік, ќосымша білім беретін, коммуникативті ќызметтерді кґрсету бойынша
ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ жўмысы мен ґзара јрекетін ўйымдастырады.
Басќарудыѕ заманауи јдістері негізінде жўмысты болжайды жјне жоспарлайды.
Шаєын аудандарды дамытудыѕ јлеуметтік-педагогикалыќ баєдарламаларын јзірлеуді
жјне бекітуді ўйымдастырады. Білім беру сапасын баќылауды жїзеге асырады, білім
беру процесі кезінде ўйымныѕ білім алушыларыныѕ жјне ќызметкерлерініѕ ґмір
ќауіпсіздігі мен денсаулыєына ќажетті жаєдай жасайды. Педагогикалыќ кеѕестіѕ
жўмысын басќарады.
Білім беру жјне тјрбиелеу мјселелері бойынша алыс жјне жаќын шетелдер
балаларына арналєан ќосымша білім беру ўйымымен ґзара тиімді ынтымаќтастыќты
кеѕейту бойынша шараларды жїзеге асырады, заманауи аќпараттыќ технологияларды
белсенді пайдаланады жјне дамытады. Басќару ќўрылымын аныќтайды, балаларєа
арналєан ќосымша білім беру ўйымыныѕ ќаржы-шаруашылыќ ќызметін басќаруды жїзеге
асырады. Білім алушылар контингентін ќалыптастырады. Педагогикалыќ ќызметкерлер
мен јдістемелік бірлестіктер жўмысын їйлестіреді, ќамќоршылыќ кеѕес пен ќоєамдыќ
ўйымдар, оныѕ ішінде балалар ўйымдары ќызметіне ыќпал етеді.
Есепті, оќу-материалдыќ базаларды саќтауды жјне толыќтыруды, санитарлыќгигиеналыќ режим, еѕбекті саќтау жјне техника ќауіпсіздігі ќаєидаларын саќтауды
ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ кадрлар мен ќосалќы персоналдарды іріктеу жјне
орналастыруды жїзеге асырады, олардыѕ кјсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай
жасайды.
Жўртшылыќпен байланысты жїзеге асырады, білім алушылардыѕ ата-аналарымен
(оларды алмастырушы тўлєалармен) жўмысты їйлестіреді. Есептілікті дайындау жјне
ќажетті ўсынысты ќамтамасыз етеді. Барлыќ органдарда ўйымныѕ мїддесін ќорєайды
жјне Ќазаќстан Республикасы заѕнамаларында тыйым салынбаєан ґзге де ќызметтерді
жїзеге асырады.
Бiлуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы жјне Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексі, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Кјмелетке
толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын
алу туралы» Заѕдарын жјне білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін
аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, балаларєа арналєан ќосымша
білім беру ўйымдары жўмысыныѕ бейіні жјне оныѕ ерекшеліктерін, жасґспірім жјне
жеткіншек жастаєы психологияныѕ жас ерекшеліктерін, јртїрлі јлеуметтік ортадаєы
психология, јлеуметтану жјне жўмыс ерекшелігін, жалпы жјне отбасы
педагогикасыныѕ негіздерін, экстремальді жаєдайларды аныќтау јдістерін,
жасґспірімдер мен жастар їшін консультациялар жїргізу јдістерін, ќиын
жасґспірімдермен жјне жастармен жўмысты ўйымдастыру, педагогика, педагогикалыќ
психологияны, педагогикалыќ єылым мен практика жетістіктерін, экономика, ќаржышаруашылыќ ќызметі, еѕбек туралы заѕнамаларын, еѕбекті ќорєау, техника
ќауіпсіздігі, ґртке ќарсы кїрес нормалары мен ережелерін, санитарлыќ ережелер
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі немесе тиісті
бейін бойынша жоєары білімі, білім беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл немесе басшылыќ лауазымдаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру ўйымы
директорыныѕ орынбасары
Лауазымдыќ міндеттері: Педагогикалыќ ўжым ќызметініѕ аєымдыќ жјне
перспективті жоспарларын ўйымдастырады. Педагогикалыќ ќызметкерлердіѕ білім
беретін оќу жоспарлар мен баєдарламаларды орындау, сондай-аќ ќажетті оќујдістемелік ќўжаттамаларды јзірлеу бойынша жўмыстарын їйлестіреді. Ўйымдардаєы
білім беру жјне тјрбиелеу процестерініѕ сапасына жјне білім алушылардыѕ білім
дайындыєы нјтижелерін баєалау объективтілігіне, їйірме, секция, студия, клуб
жјне факультатив жўмыстарына баќылауды жїзеге асырады. Педагогикалыќ
ќызметкерлердіѕ инновациялыќ баєдарламалар мен технологияларды игеру жјне
јзірлеу жўмыстарына кґмек кґрсетеді.
Емтихандарды, конкурстарды, жарыстарды дайындау жјне ґткізу бойынша
жўмыстарды ўйымдастырады.

Білім алушылар мен ќызметкерлерге ќажетті жаєдайды ќамтамасыз етеді, білім
алушылар контингентін саќтау бойынша шаралар ќабылдайды. Ата-аналар арасында
аєарту жўмыстарын ўйымдастырады. Оќу сабаќтарыныѕ кестесін ќўрады. Белгіленген
есеп ќўжаттамаларын уаќытылы жасауды ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ кадрларды
іріктеуге жјне орналастыруєа ќатысады, олардыѕ біліктілігі мен кјсіби шеберлігін
арттыруды ўйымдастырады.
Білім беру процесін жетілдіру бойынша ўсынысты енгізеді. Оќу кабинеттерін
заманауи жабдыќтар комнатымен, кґрнекі ќўралдар мен оќытудыѕ техникалыќ
ќўралдарымен жараќтандыру, оќу-јдістемелік жјне кґркем јдебиеттермен, мерзімдік
басылымдармен кітапханаларды толыќтыру бойынша шаралар ќабылдайды.
Білім алушыларды медициналыќ ќамтамасыз ету їшін баќылауды жїзеге асырады.
Санитарлыќ-гигиеналыќ талаптарды, еѕбекті саќтау ережесін саќтауды ќамтамасыз
етеді. Ќажетті есептерді дайындау жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы жјне Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы»
Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексі, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», "Ќазаќстан Республикасыныѕ тілдер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы
бала ќўќыќтары туралы", "Сыбайлас жемќорлыќпен кїрес туралы" «Кјмелетке
толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын
алу туралы» Заѕдарын жјне балаларєа арналєан ќосымша білім беруді дамытудыѕ
баєыттары мен келешегін аныќтайтын басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика, педагогикалыќ психология негiздерiн, физиология жјне гигиена
негіздерін, педагогикалыќ єылым жјне практика жетiстiктерін, экономика
негіздерін, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызметі, еѕбек туралы заѕнамаларды, еѕбекті
ќорєау, техника ќауіпсіздігін, ґртке ќарсы кїрес нормалары мен ережелерді,
санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі немесе тиісті
бейін бойынша жоєары білімі, білім беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл немесе басшылыќ лауазымдаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Ќосымша білім беру педагогы
Лауазымдыќ міндеттері: Ќосымша бiлiм беру саласында білім алушылардыѕ
јртїрлі шыєармашылыќ ќызметін ўйымдастырады жјне ќамтамасыз етеді. Їйірме,
секция, студия, клуб жјне басќа да балалар бірлестіктерініѕ білім алушылары мен
тјрбиеленушілерініѕ ќўрамын жинаќтайды, оларды оќу мерзiмiнде саќтау шараларын
ќолданады. Балаларєа арналєан ќосымша білім берудіѕ білім беретін оќу
баєдарламаларын јзірлеуге жјне іске асыруєа ќатысады, сабаќтыѕ жоспары мен
баєдарламаларын жасайды, олардыѕ орындалуын ќамтамасыз етеді. Белгіленген
ќўжаттаманы жїргізеді.
Психофизиологиялыќ тўрєыдан алєанда жўмыстыѕ нысандарын, ќўралдарын жјне
јдістерініѕ педагогикалыќ негізделген таѕдауын ќамтамасыз етеді. Балалардыѕ
шыєармашылыќ ќабілеттерін аныќтап, тўлєаныѕ адамгершілік рухани дамуына, білім
алушылардыѕ (тјрбиеленушілердіѕ) тўраќты кјсіби ќызыєушылыєын ќалыптастыруєа
ыќпал етеді. Білім алушылардыѕ, тјрбиеленушілердіѕ жеке ќызметін, зерттеушілік
жўмысын ўйымдастырады, білім беру процесіне инновациялыќ технологияларды ќосады,
оќу практикасына байланысты жїзеге асырады. Білім алушылардыѕ,
тјрбиеленушілердіѕ жетістіктерін ќамтамасыз етеді жјне талдайды. Іскерлікті
меѕгеруді, шыєармашылыќ ќызметтіѕ тјжірибесін, компьютерлік технологияларды
ќолдана отырып, танымдыќ ќызыєушылыќты дамытуды ескере отырып, оќытудыѕ
тиімділігін баєалайды. Ќалыпты кјсіби ќызыєушылыєы мен бейімін ќалыптастыруєа
ыќпал етеді, дарынды жјне талантты білім алушыларды (тјрбиеленушілерді), оныѕ
ішінде мїмкіншіліктері шектеулі балаларды дамытуды ќолдайды. Балалардыѕ жаппай
білім беру іс-шараларына ќатысуын (конкурстар, кґрмелер, слеттер,
конференциялар, олимпиадалар жјне т.б.) ўйымдастырады. Білім алушылардыѕ,
тјрбиеленушілердіѕ демалыс уаќытын ўйымдастыруєа ќатысады. Оќу сабаќтарын
жїргізуде еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы мен ґрт ќауіпсіздігі ережелері
мен нормаларын саќтауды ќамтамасыз етеді, балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєына
жауап береді. Ата аналары мен олардыѕ орнын басатын тўлєаларєа жјне педагогтарєа
кеѕес беріп, кґмектеседі. Јдістемелік бірлестіктер мен басќа да јдістемелік
жўмыс нысандарына ќатысады. Ґзініѕ кјсіби біліктілігін жїйелі арттырады.
Бiлуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын мен
Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан

Республикасыныѕ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», "Ќазаќстан
Республикасыныѕ тілдер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќпен кїрес туралы" «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы
ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдары
жјне бiлiм беру ќызметін регламенттейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, Ќазаќстан Республикасыныѕ бiлiм беруді дамытудаєы басым баєыттарын,
дидактиканыѕ ќаєидаттарын, педагогика жјне жас ерекшеліктері психологиясыныѕ
негiздерiн, бiлiм беру процесін јдiстемелiк ќамтамасыз ету ќаєидаттарын, тјрбие
жўмысын, тиімді, сараланєан, дамытуды оќытудыѕ, ќўзыреттілік тјсілдерін іске
асырудыѕ сенімділік, ґз ўстанымын дјлелдеудіѕ, јртїрлі жастаєы білім
алушылармен, тјрбиеленушілермен, олардыѕ ата-аналарымен, оларды ауыстыратын
тўлєалармен, жўмыстаєы јріптестермен байланыс жасау јдістемесін, жанжал
жаєдайларыныѕ себептерін сараптау технологияларын, педагогикалыќ технологиялар
диагностикасын, дербес компьютермен, электронды пошта жјне браузерлермен,
мультимедиалыќ жабдыќтармен жўмыс істеу негіздерін, білім беру ўйымдарыныѕ ішкі
тјртіп ережелерін, еѕбек жјне ґрт ќауіпсіздігін саќтау ережелерін.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ маман: їйірме, секция, студия жјне
ґзге де балалар бірлестігініѕ бейініне сјйкес жоєары педагогикалыќ бiлiмі, жўмыс
ґтіліне талап ќойылмайды;
біліктілігі орта деѕгейлі санаты жоќ маман: педагогикалыќ бейінніѕ немесе
їйірме, секция, студия жјне ґзге де балалар бірлестігініѕ бейініне сјйкес
техникалыќ жјне кјсіптік бiлiм, жўмыс ґтіліне талап ќойылмайды;
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптары:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екiншi санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейлі санаты жоќ педагогќа ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі, зерттеу,
эксперименттік жўмыстары даєдаларын меѕгеруі, жаѕа јдістемелерді сынау бойынша
жўмыстарды жїргізе білуі, ґѕірлік (ќалалыќ) кґрмелердіѕ, олимпиадалардыѕ,
жарыстардыѕ жеѕімпаз балалары ўжымын басќаруы тиіс.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: їйірме, секция, студия жјне ґзге де
балалар бірлестігініѕ бейініне сјйкес жоєары педагогикалыќ бiлiмі немесе тиісті
бейіні бойынша жоєары бiлiмі жјне педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейлі бiрiншi санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейлі екінші санатты педагогќа ќойылатын талаптарєа сай болуы, сонымен ќатар
зерттеу, эксперименттік жўмыстар јдістерін меѕгеруі, облыстыќ, республикалыќ
конкурстардыѕ, кґрмелердіѕ, олимпиадалардыѕ, жарыстардыѕ балалар ўжымдыќ
жеѕімпаздарын басќаруы, педагогикалыќ басылымдарда јдiстемелiк жарияланымдардыѕ
болуы тиіс.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: тиісті бейіні мен балалар бірлестігі
бойынша жоєары педагогикалыќ бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4
жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейлі бірінші санатты ќосымша білім беру педагогына ќойылатын талаптарєа сай
болуы, сонымен ќатар: халыќаралыќ, республикалыќ конкурстардыѕ, кґрмелердіѕ,
олимпиадалардыѕ, жарыстардыѕ балалар ўжымдыќ жеѕімпаздарын басќаруы, авторлыќ
јдістемелік јзірлемелер болуы тиіс.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ бiлiмі жјне
педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе балалар бірлестігініѕ тиісті
бейіні бойынша жоєары бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл;
біліктілігі орта деѕгейлі екiншi санатты маман: біліктілігі орта деѕгейлі
санатсыз педагогке ќойылатын талаптарєа сай болуы, зерттеу, эксперименттік жўмыс
даєдаларын меѕгеруі, жаѕа јдістемелерді сынау бойынша жўмысты жїргізе білуі,
ґѕірлік (ќалалыќ) кґрмелердіѕ, олимпиадалардыѕ, жарыстардыѕ балалар ўжымдыќ
жеѕімпаздарын басќаруы тиіс.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейінніѕ техникалыќ жјне
кјсіптік бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл немесе бейіні
бойынша техникалыќ жјне кјсіптік бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4
жыл;
біліктілігі орта деѕгейлі бірінші санатты маман: біліктілігі орта деѕгейлі
екінші санатты педагогќа ќойылатын жалпы талаптарєа сай болуы, зерттеу,
эксперименттік жўмыс јдістерін меѕгеруі, облыстыќ кґрмелердіѕ, олимпиадалардыѕ,
жарыстардыѕ ўжымдыќ жеѕімпаздарын басќаруы тиіс.

Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейіні бойынша техникалыќ
жјне кјсіптік бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл немесе тиісті
бейіні бойынша техникалыќ жјне кјсіптік білімі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл;
біліктілігі орта деѕгейлі жоєары санатты маман: біліктілігі орта деѕгейлі
бірінші санатты педагогќа ќойылатын жалпы талаптарєа сай болуы, сонымен ќатар
халыќаралыќ, республикалыќ конкурстардыѕ, кґрмелердіѕ, олимпиадалардыѕ,
жарыстардыѕ ўжымдыќ жеѕімпаздарын басќаруы тиіс.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейіні бойынша техникалыќ
жјне кјсіптік бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе
техникалыќ жјне кјсіптік бiлiмі жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 6 жыл.
Ўйымдастырушы педагог
Лауазымдыќ міндеттері: Білім беру ўйымы білім алушыларыныѕ жас ерекшелігі
мен психологиялыќ ерекшелігін, мїдделерін жјне ќажеттілігін зерделейді жјне
тўрєылыќты жері бойынша оларды іске асыру їшін жаєдай жасайды. Жеке тўлєаныѕ
талантын, ойлау жјне дене даму ерекшеліктерін дамытуєа, жалпы мјдениетін
ќалыптастыруєа ыќпал етеді. Клубтардыѕ, їйірмелердіѕ, секциялардыѕ, јуесќой
бірлестіктердіѕ жўмыстарын, балалар мен ересектердіѕ јртїрлі бірлескен
ќызметтерін ўйымдастырады. Мына баєыттардыѕ біріне жетекшілік етеді: єылымитехникалыќ, кґркемдік-шыєармашылыќ, спорттыќ-туристік жјне таєы да басќа.
Ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес ќауымдастыќтарєа, ќоєамдыќ ўйымдарєа ќатысу
їшін баланыѕ ќўќыќтарын іске асыруєа ыќпал етеді. Кештерді, мерекелерді,
саяхаттарды, экскурсияларды, балалардыѕ каникулдыќ демалысын ўйымдастырады,
білім алушылардыѕ бос уаќыт, демалыс, ойын-сауыќ саласындаєы маѕызды јлеуметтік
маѕызды бастамаларын ќолдайды. Балалардыѕ мјдени-бўќаралыќ іс-шараларєа ќатысуын
ўйымдастырады. Іс-шараларды ґткізу кезінде балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын
саќтау їшін ќажетті жаєдай жасауды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын мен
Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» «Кјмелетке толмаєандар
арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы»
Заѕдарын жјне білім беру мјселелері бойынша басќа да ќўќыќтыќ нормативтік
актілерді, жас ерекшелігі мен арнайы педагогика жјне психология, физиология,
гигиена мјселелерін, білім алушылардыѕ мїдделері мен ќажеттіліктерін дамыту
ерекшеліктерін, олардыѕ шыєармашылыќ ќызметтерініѕ, таланттарды іздеу жјне
ќолдау јдістерініѕ негіздерін, тјрбие жўмысыныѕ јдістерін, оќыту ќўралдары мен
олардыѕ дидактикалыќ мїмкіндіктерін, їйірмелер, секциялар, студиялар, клубтыќ
бірлестіктер сабаќтарыныѕ баєдарламаларын, балалар ўжымдары, ўйымдары мен
ќауымдастыќтар ќызметініѕ негіздерін, еѕбек туралы заѕнама негіздерні, еѕбекті
ќорєау жјне техника ќауіпсіздігі нормалары мен ережелерін, санитарлыќ ережелер
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санатсыз маман: жоєары педагогикалыќ білімі
немесе бейіні бойынша жоєары кјсіптік білімі.
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі санаты жоќ ўйымдастырушы педагогке ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балалармен жјне жасґспірімдермен
диагностикалыќ жўмысты ўйымдастыру нысандарын меѕгеруі, тјрбиелеу процесінде
тўраќты оѕ нјтижелерді ќамтамасыз етуі, јдістемелік бірлестіктер, озыќ
тјжірибелі мектептер ќызметтеріне ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне
ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл немесе бейін
бойынша жоєары білімі жјне ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты ўйымдастырушы педагогке
ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбие жўмысын талдау
јдістемесін меѕгеруі, балалар мен жасґспірімдерді, оларєа дифференцияланєан
тјсілдерді ескере отырып тјрбиелеу јдістемесін ґз бетінше білуі, жўмыста озыќ

педагогикалыќ тјжірибелерді пайдалануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне
ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл немесе бейін
бойынша жоєары білімі жјне ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейлі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі бірінші санатты ўйымдастырушы педагогке
ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар єылыми-зерттеу, эксперименттік
жўмыстар јдістерін меѕгеруі, жаѕа педагогикалыќ технологиялар, нысаналы
баєдарламалар јзірлеуі, оларды сынаќтан ґткізу бойынша жўмыстарды жїргізуі;
јлеуметтік педагогиканыѕ ґзекті проблемаларын јзірлеу бойынша шыєармашылыќ
топтарєа жетекшілік етуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне
ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе бейін
бойынша жоєары білімі жјне ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 6 жыл.
біліктілігі орта деѕгейлі санаты жоќ маман:
жўмыс ґтілісіз педагогикалыќ бейінініѕ техникалыќ жјне кјсіптік білімі.
біліктілігі орта деѕгейлі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейлі санаты жоќ ўйымдастырушы педагогке ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар, балалармен жјне жасґспірімдермен
диагностикалыќ жўмысты ўйымдастыру нысандарын меѕгеруі, тјрбиелеу процесінде
тўраќты оѕ нјтижелерді ќамтамасыз етуі, јдістемелік бірлестіктер, озыќ
тјжірибелі мектептер ќызметтеріне ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: Педагогикалыќ бейінніѕ техникалыќ жјне
кјсіптік білімі жјне ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл.
біліктілігі орта деѕгейлі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейлі екінші санатты ўйымдастырушы педагогке ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбие жўмысын талдау јдістерін меѕгеруі,
балалар мен жасґспірімдерді, оларєа дифференцияланєан тјсілдерді ескере отырып
тјрбиелеу јдістемесін ґзбетінше білуі, жўмыста озыќ педагогикалыќ тјжірибелерді
пайдалануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейінніѕ техникалыќ жјне
кјсіптік білімі жјне ўйымдастырушы педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4
жыл.
біліктілігі орта деѕгейлі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейлі бірінші санатты педагогке ќойылатын талаптарєа
жауап беруі, сонымен ќатар: жаѕа педагогикалыќ технологиялар, нысаналы
баєдарламалар јзірлеуі, оларды сынаќтан ґткізу бойынша жўмыстарды жїргізуі,
білім беру саласындаєы ґзекті проблемаларды јзірлеу жґніндегі шыєармашылыќ
топтарєа жетекшілік етуі, ґз жўмысында оќыту мен тјрбиелеудіѕ озыќ педагогикалыќ
тјжірибесін жјне инновациялыќ технологияларын пайдалануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: Педагогикалыќ бейінніѕ техникалыќ жјне
кјсіптік білімі жјне педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Јлеуметтік педагог
Лауазымдыќ міндеттері: Жеке тўлєаныѕ психологиялыќ-медициналыќпедагогикалыќ ерекшеліктерін жјне оныѕ шаєын ортасын, ґмірлік жаєдайын,
зерделейді, білім алушылардыѕ мїдделері мен ќажеттіліктерін, проблемаларын,
жанжалдыќ жаєдайын, мінез-ќўлыќ ауытќуларын аныќтайды жјне оларєа јлеуметтік
кґмек пен ќолдау кґрсетеді. Баланыѕ жеке жјне јлеуметтік проблемаларын шешу
тјсілдерін, міндеттерін, нысандарын, јлеуметтік-педагогикалыќ жўмыс јдістерін
аныќтайды, білім алушы балалардыѕ жеке ќўќыєы мен еркіндігін іске асырудаєы
јлеуметтік ќорєау мен кґмек бойынша шаралар ќабылдайды. Білім алушылар, балалар
жјне мекемелер, отбасылар, орта, јртїрлі јлеуметтік ќызметтер, ведомстволар мен
јкімшілік органдар мамандары арасында делдал болады. Білім беру ўйымдарында
білім алушыларды тјрбиелеу, білім беру, дамыту мен јлеуметтік ќорєау бойынша
жјне ќоєамдаєы ґмірге жеке тўлєаны бейімдеуді ќамтамасыз ететін тўрєылыќты жері
бойынша шаралар кешенін жїзеге асырады. Жетім балалар жјне ата-анасыныѕ
ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды, мїмкіндігі шектеулі балаларды, мїгедек
балаларды, бала кезінен мїгедек балаларды патронатќа алу, тўрєын їймен,

жјрдемаќымен, зейнетаќымен, мїліктік жјне мїліктік емес ќўќыќтармен ќамту
бойынша жўмыстарды їйлестіреді. Сабаќтан тыс уаќытта білім алушылардыѕ талантын,
ойлау жјне дене мїмкіндіктерін дамыту їшін жаєдай жасайды. Јлеуметтік ортада
ізгілікті, адамгершілікті, дўрыс ќарым-ќатынасты ќалыптастыруєа ыќпал етеді.
Бала мен мемлекеттік, ќоєамдыќ ўйымдар жјне јлеуметтік ќызметтер арасындаєы
байланысты ќамтамасыз етеді. Мўєалімдермен, ата-аналармен жјне ґзге де заѕды
ґкілдермен ґзара јрекеттеседі. Оќыту процесі кезінде білім алушылардыѕ ґмірі мен
денсаулыєын саќтауды ќамтамасыз етеді. Білім беру ўйымдарындаєы білім беретін
оќу баєдарламаларын јзірлеуге, бекітуге жјне іске асыруєа ќатысады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы мен
Еѕбек кодексін, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ кодексі, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес
туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын жјне білім беру мјселелері
жґніндегі басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, јлеуметтік саясат, жалпы жјне
јлеуметтік педагогика, педагогикалыќ, јлеуметтік, жасерекшелік жјне балалар
писхологиясы негіздерін, валеология жјне јлеуметтік гигиена негіздерін,
јлеуметтік-педагогикалыќ жјне диагностикалау јдістерін, тјрбие жўмысы
јдістемесін, педагогикалыќ єылымды дамытудыѕ, јлеуметтік-педагогикалыќ
жўмыстарды талдау жјне баєдарламалаудыѕ негізгі баєыттарын, еѕбек туралы
заѕнамалар негізі, еѕбекті ќорєау жјне техника ќауіпсіздігі мен ґрт
ќауіпсіздігін саќтау нормалары мен ережелерін, санитарлыќ ережелер мен
нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білімі немесе бейіні бойынша жоєары білімі.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптары:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ јлеуметтік педагогке ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар озыќ тјжірибені зерделеуі, оны
практикада ќолдануы, оќу-тјрбие жўмыстарын талдау даєдыларыныѕ болуы, білім беру
ўйымдарыныѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне
јлеуметтік педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл немесе бейіні бойынша
жоєары білімі жјне јлеуметтік педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты јлеуметтік педагогке
ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар тјрбиелеу жўмыстарын
талдау јдістерін меѕгеруі, шыєармашылыќ семинарларєа жетекшілік ете білуі, озыќ
тјжірибені ќолдануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне
јлеуметтік педагог лауазымындаєы педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл немесе
бейін бойынша жоєары білімі жјне јлеуметтік педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты јлеуметтік педагогке
ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар єылыми-зерттеу жјне
эксперименттік жўмыстар јдістерін меѕгеруі, жаѕа јлеуметтік-педагогикалыќ
баєдарламалар, педагогикалыќ технологияларды јзірлей білуі, оларды сынаќтан
ґткізу жўмыстарын жїргізе білуі, јлеуметтік педагогиканыѕ ґзекті проблемаларын
јзірлеу бойынша шыєармашылыќ топтардыѕ жўмысына жетекшілік ете білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білімі жјне
јлеуметтік педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе бейін бойынша
жоєары білімі жјне јлеуметтік педагог лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 6 жыл.
Музыка жетекшісі
Лауазымдыќ міндеттері: Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартына
сјйкес тјрбиеленушілердіѕ музыкалыќ тјрбиесін жјне эстетикалыќ дамуын жїзеге
асырады. Музыкалыќ аспапта орындау техникасын кјсіби шеберлікпен меѕгереді.
Музыкалыќ жјне басќа да мјдени-бўќаралыќ іс-шараларды ўйымдастырады жјне

ґткізеді; балалармен дербес жўмыстар жїргізеді, музыкалыќ жаєынан дарынды
балаларды аныќтайды.
Дене тјрбиесі сабаќтарына, спорттыќ шараларды ўйымдастыруєа ќатысады.
Балалармен ойын жўмыстарын ўйымдастыруєа ќатысады, јртїрлі музыкалыќдидактикалыќ ойындарды ґткізеді. Педагогикалыќ кеѕестерді дайындауєа,
јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысады. Балалармен жўмыс істеу
практикасына озыќ тјжірибелерді енгізеді.
Ата-аналар мен тјрбиешілерге балаларды музыкалыќ тјрбиелеу мјселелері
бойынша кеѕестер береді. Тјрбиеленушілердіѕ музыкалыќ жетілуін баќылап отырады.
Еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґртке ќарсы ќорєаныс ережелері мен
нормаларын орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы мен
Еѕбек кодексі, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан
Республикасыныѕ кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕдарын жјне басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, јр кезеѕдегі музыкалыќ туындылар, стиль мен
жанр, дјрістер мен репетициялар ґткізу јдістемесін, педагогика мен психология
негіздерін, јр жастаєы баланыѕ музыкалыќ ќабылдауы, эмоциясы, моторикасы жјне
музыкалыќ ќабілетін, балалар репертуарыныѕ музыкалыќ шыєармалары, музыкалыќ
тјрбиелеудіѕ јдістемесін, музыка аспаптарын кјсіби орындау, дјрігер келгенге
дейінгі медициналыќ кґмек негіздерін, экономика негіздерін, еѕбек туралы
заѕнамалар, еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігі мен ґрт ќауіпсіздігін саќтау
нормалары мен ережелерін, санитарлыќ ережелер мен нормалар.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары музыкалыќ білімі.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
(музыкалыќ) білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптары:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: жоєары музыкалыќ
білімі жјне музыка жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты музыка жетекшісіне ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балаларды музыкалыќ тјрбиелеу мен оќытудыѕ
јртїрлі ќазіргі заманєы јдістерін меѕгеруі, баланыѕ музыкалыќ ќабілетініѕ даму
диагностикасыныѕ элементтерін білуі, баланыѕ даму ортасыныѕ ќалыптасуына
белсенді ќатысуы тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білімі жјне музыка
жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты музыка жетекшісіне ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балаларды музыкалыќ оќыту мен тјрбиелеудіѕ
ќазіргі заманєы јдістерін ќолданудыѕ ґзініѕ шыєармашылыќ ізденісін жїзеге
асыруы, балаларды музыкалыќ дамытудыѕ ґзіндік ерекше јдістерін білуі тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білімі жјне музыка
жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман: музыка жетекшісіне
ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (музыкалыќ)
білімі жјне музыка жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты музыка жетекшісіне ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балаларды музыкалыќ оќыту мен
тјрбиелеудіѕ ќазіргі заманєы јдістерін ќолдануєа ґзініѕ шыєармашылыќ ізденісін
жїзеге асыруы, балалардыѕ музыкалыќ ќабілетініѕ даму диагностикасыныѕ
элементтерін білуі, баланыѕ даму ортасыныѕ ќалыптасуына белсенді ќатысуы тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (музыкалыќ)
білімі жјне музыка жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты музыка жетекшісіне ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балаларды музыкалыќ оќыту мен
тјрбиелеудіѕ ќазіргі заманєы јдістерін ќолдануєа ґзініѕ шыєармашылыќ ізденісін
жїзеге асыруы, балаларды музыкалыќ дамытудыѕ ґзіндік ерекше јдістерін білуі

тиіс.
біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (музыкалыќ)
білімі жјне музыка жетекшісі лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Жалпы бґлім меѕгерушісі
Лауазымдыќ міндеттері: Кґпшілікке арналєан ойындарды, ўжымдыќ жјне ойын
ќарым-ќатынасын ґткізеді. Білім беру ўйымдарында кґріністер, кґѕілді кештер,
балалардыѕ бос уаќыттарын тиімді ўйымдастырады. Сценарийлер, таќырыптыќ
баєдарламалар јзірлеуге, балалардыѕ ўжымдыќ бос уаќытын ґткізуге ќатысады.
Ґткізілетін іс-шаралардыѕ кґркемдік безендірілуін, музыкалыќ сїйемелдеуді
ўйымдастыруєа ќатысады. Дарынды жјне талантты білім алушыларды, оныѕ ішінде даму
мїмкіндігі шектеулі балаларды ќолдайды. Балалардыѕ мјдени-жалпы іс-шараларєа
ќатысуын ўйымдастырады. Еѕбекті ќорєау, техника ќауіпсіздігі мен ґрттен ќорєау
нормалары мен ережелерін саќтауды ќамтамасыз етеді. Оќу процесі кезінде
балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєын саќтау їшін ќажетті жаєдайды жасауды ќамтамасыз
етеді. Ґзініѕ кјсіби біліктілігін арттырады. Ата-аналарєа жјне оларды
алмастыратын тўлєаларєа, сондай-аќ педагогикалыќ ќызметкерлерге консультативтік
кґмек кґрсетеді. Јдістемелік бірлестіктердіѕ ќызметіне жјне јдістемелік жўмыстыѕ
басќа да тїрлеріне ќатысады.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тіл туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕдарын жјне басќа білім
беру мјселелері жґнінде нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика, психология
негіздерін, білім беру жјне мјдени-аєарту жўмыстарыныѕ мјселелері бойынша жоєары
тўрєан органдардыѕ басќару ќўжаттарын, тарих пен ґнер теориясыныѕ негіздерін,
ойындар мен ойын-сауыќтыѕ пайда болуы жјне тарихы, олардыѕ јлеуметтікпсихологиялыќ жјне педагогикалыќ ќызметін, аудиторияны жандандырудыѕ, ўжымдыќ
ойынєа кґпшілікті тартудыѕ, жалпы ойын-сауыќ іс-шаралардыѕ драмалыќ ќўрылуыныѕ,
дайындыќтар мен сабаќтарды жїргізудіѕ јдістемесін, мјдени ўйымдастырушылардыѕ
озыќ тјжірибелерін, экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнамалар негіздерін,
еѕбекті ќорєау мен техника ќауіпсіздігі ережелерін, санитарлыќ ережелер мен
нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары білімі.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: педагогикалыќ бейінніѕ
техникалыќ жјне кјсіптік білімі.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді аныќтай отырып ќойылатын біліктілік
талаптары:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ мјдени ўйымдастырушыєа ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалармен бўќаралыќ мјдени ісшараларды ўйымдастыра білуі, јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмыстарына ќатысуы
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білімі жјне мјдени ўйымдастырушы
лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейлі екінші санатты мјдени ўйымдастырушыєа
ќойылатын талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјрбие жўмысын талдау
јдістемесін меѕгеруі, балалар мен жасґспірімдердіѕ даму деѕгейін есепке ала
отырып тјрбиелеу јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуі, педагогиканыѕ озыќ
тјжірибелерін ќолдануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білімі жјне мјдени ўйымдастырушы
лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты мјдени ўйымдастырушыєа
ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: эксперименттік
жўмыстардыѕ јдістемесін меѕгеруі, жаѕа педагогикалыќ технологияларды, маќсатты
баєдарламаларды јзірлеуі, оларды апробациялау жўмыстарын жїргізуі, шыєармашылыќ
топќа жетекшілік жасауы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білім жјне мјдени ўйымдастырушы
лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.

Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ мјдени ўйымдастырушыєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалармен бўќаралыќ мјдени жўмыстарды
ўйымдастыру тїрлерін білуі, тјрбие процесінде оѕ нјтижелерге жетуді ќамтамасыз
етуі, јдістемелік бірлестіктердіѕ, озат тјжірибе мектептерініѕ жўмыстарына
ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейіндегі техникалыќ жјне
кјсіптік білім жјне мјдени ўйымдастырушы лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3
жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ мјдени ўйымдастырушыєа ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалармен бўќаралыќ мјдени
жўмыстарды ўйымдастыру тїрлерін білуі, балалар мен жасґспірімдердіѕ ерекшелігіне
байланысты олармен жўмыс істеу јдістемесін ґз бетінше јзірлей білуі, ґз
жўмысында педагогиканыѕ озыќ тјжірибелерін ќолдануы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейіндегі техникалыќ жјне
кјсіптік білім жјне мјдени ўйымдастырушы лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 4
жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты мјдени ўйымдастырушыєа
ќойылатын барлыќ талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар жаѕа педагогикалыќ
технологиялар мен маќсатты баєдарламалар јзірлеуі, оларєа апробация жўмыстарын
жїргізуі; білім беру саласындаєы ґзекті мјселелер бойынша шыєармашылыќ топтарды
басќара білуі, ґз жўмысында педагогиканыѕ озыќ тјжірибелерін жјне оќыту мен
тјрбиелеудіѕ инновациялыќ технологияларын ќолдана білуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: педагогикалыќ бейіндегі техникалыќ жјне
кјсіптік білім жјне мјдени ўйымдастырушы лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5
жыл.
Аккомпаниатор
Лауазымдыќ міндеттері. Дайындыќтар мен концерттерде вокалистер мен
аспапшыларды сїйемелдейді, спорттыќ, кґркем гимнастика, мјнерлеп сырєанау, жїзу,
аэробика, шейпинг, балдыќ жјне спорттыќ билер бойынша спорттыќ жарыстарда, білім
беру ўйымдарындаєы јртїрлі мјдени іс-шараларда ґнер кґрсетуде музыкалыќ
сїйемелдеудіѕ кјсіби орындалуын ќамтамасыз етеді. Білім алушылардыѕ жеке
ќабілетіне ќарай јр ќимыл элементіне музыкалыќ шыєарманы таѕдайды, білім
алушыларды ансамбльдік орындаушылыќќа їйретеді.
Еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі ережелері мен
нормаларын орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын жјне білім
беру, оќу-тјрбие жўмысын ўйымдастыру мјселелері бойынша басќа да нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, педагогика, психология негіздерін, јртїрлі жанрдаєы,
стильдегі, дјуірдегі музыкалыќ шыєармаларды, музыка тарихы мен теориясын,
дайындыќтар мен сабаќтарды жїргізу јдістемесін, еѕбек туралы заѕнамалардыѕ
негіздерін, еѕбек ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы ќаєидаларын, санитарлыќ
ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары музыкалыќ білім;
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
музыкалыќ білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ аккомпаниаторєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар ноталарды ќаєаз бетінен тез оќуы,
дайындыќсыз сїйемелдеуі, ќысќа мерзімде музыкалыќ шыєармаларды жаттауы,
їндестіре білуі, орындаушылар репертуарын білуі, музыкалыќ фрагменттерді

біріктіре білуі, јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты аккомпаниаторєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: ќаєаз бетіне ќарап басќа їндестілікке
аударып сїйемелдей алуы, музыкалыќ шыєармаларды редакциялауы, партитурадан
аударуы тиіс. Жўмыста жоєары кјсіптік тјжірбиесі жјне тўраќты концерттік
практикасы, конкурстардаєы, фестивальдардаєы їздік концертмейстердіѕ дипломдары
болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты аккомпаниаторєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: концертмейстер жјне аккомпаниатор
мамандыќтары (мамандандыру) бойынша сабаќтар жїргізуі, практикалыќ, јдістемелік
тјжірибе жинаќтауєа, жариялауєа материалдар дайындауєа, пјндерді оќыту
таќырыптарын, курстарын јзірлеуге, єылыми-зерттеу жјне јдістемелік жўмыстармен
айналысуєа; оќу баєдарламаларын, оќулыќтарды, јдістемелік ќўралдарды јзірлеуге
жјне апробациялауєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ аккомпаниаторєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар ноталарды ќаєаз бетінен тез оќуы,
дайындыќсыз сїйемелдеуі, ќысќа мерзімде музыкалыќ шыєармаларды жаттай білуі,
јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім (музыкалыќ
білім) жјне мамандыєы бойынша жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты аккомпаниаторєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар ќаєаз бетіне ќарап басќа їндестікке
аударып сїйемелдеуі, музыкалыќ шыєармаларды редакциялауы жјне партитурадан
аударуы тиіс. Жўмыста жоєары кјсіптік тјжірбиесі жјне тўраќты концерттік
практикасы, конкурстардаєы, фестивальдардаєы їздік концертмейстердіѕ дипломдары
болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік (музыкалыќ)
білім жјне мамандыєы бойынша жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты аккомпаниаторєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар концертмейстер мен аккомпаниатор
мамандыќтары (мамандандыру) бойынша сабаќтар жїргізуін, практикалыќ, јдістемелік
тјжірибе жинаќтауєа, жариялауєа материалдар дайындауєа, пјндерді оќыту
таќырыптарын, курстарын јзірлеуге ќатысуы, јдістемелік жўмыстармен айналысуы,
оќу баєдарламаларын, оќулыќтарды, јдістемелік ќўралдарды апробациялауєа ќатысуы
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне
мамандыєы бойынша жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Концертмейстер
Лауазымдыќ міндеттері. Жалпы, арнайы жјне бейіндік пјндердіѕ
оќытушыларымен бірлесіп, таќырыптыќ жоспарлар мен баєдарламалар јзірлейді, білім
алушылармен жеке жјне топтыќ сабаќтар жїргізеді. Оќушылардыѕ орындаушылыќ
даєдыларын, ансамбльде ойнау даєдыларын ќалыптастырады, олардыѕ кґркемдік
талєамын дамытуєа, музыкалыќ-бейнелік ќабылдауын кеѕейтуге жјне шыєармашыл жеке
тўлєа тјрбиелеуге ыќпал етеді. Жеке жјне концерттік жўмыста вокалистерді немесе
аспапшыларды сїйемелдейді. Сабаќтарда, емтихандарда, сынаќтарда, концерттерде
(спектакльдерде), кґрсетілімдерде (спорттыќ, кґркем гимнастика, мјнерлеп
сырєанау, жїзу бойынша спорттыќ жарыстарда) музыкалыќ материалдардыѕ кјсіби
орындалуын ќамтамасыз етеді. Ноталарды параќтан оќиды, музыкалыќ шыєармаларды
їндестіреді. Таќырыптыќ жоспарлар мен баєдарламаларды (жалпы, арнайы, бейінді
пјндер) јзірлеуге ќатысады. Білім беру процесінде білім алушылардыѕ ґмірі мен

денсаулыєын саќтауды ќамтамасыз етеді. Еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы
жјне ґрт ќауіпсіздігі ережелері мен нормаларын орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары жјне білім
беру мјселелері жґніндегі басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика
мен жасерекшелік психологиясыныѕ негіздерін, дидактиканыѕ принциптерін, сабаќ
жјне дайындыќ жїргізу јдістемесін, жалпы жјне жеке оќыту, оќу-тјрбие процесін
ўйымдастыру тјсілдерін, јртїрлі дјуірдегі, стильдегі жјне жанрдаєы музыкалыќ
шыєармалардыѕ фрагменттерін біріктіру, оларды редакциялау жјне дјстїрлі тїрде
орындай білу, білім алушылардыѕ жеке дене ерекшеліктерін ескере отырып, жеке
ќимыл элементтеріне музыканы таѕдау, еѕбек туралы заѕнамалардыѕ негіздерін,
техника ќауіпсіздігі, еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґртке ќарсы
ќауіпсіздік ережелері мен нормалары; санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары музыкалыќ білім.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: техникалыќ жјне кјсіптік
білім (музыкалыќ).
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ концертмейстерге ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар ноталарды ќаєаз бетінен тез оќи білуі,
дайындыќсыз сїйемелдеуі, ќысќа мерізімде музыкалыќ шыєармаларды жаттай білуі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты концертмейстерге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: ќаєаз бетінен оќып басќа їндестілікке
аударып сїйемелдеуі, музыкалыќ шыєармаларды редакциялауы жјне партитурадан
аударуы тиіс. Жўмыста жоєары кјсіби тјжірбиесі жјне тўраќты концерттік
практикасы, конкурстардаєы, фестивальдардаєы їздік концертмейстердіѕ дипломдары
болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты концертмейстерге ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: концертмейстер жјне аккомпаниатор
мамандыќтары (мамандандыру) бойынша сабаќтар жїргізуі, практикалыќ, јдістемелік
тјжірибе жинаќтауы, жариялауєа материалдар дайындауєа, пјндерді оќыту
таќырыптарын, курстарын јзірлеуге ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары музыкалыќ білім жјне мамандыєы
бойынша жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ концертмейстерге ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: ноталарды ќаєаз бетінен тез оќи білуі,
дайындыќсыз сїйемелдеуі, ќысќа мерзімде музыкалыќ шыєармаларды жаттай білуі,
јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім
(музыкалыќ) жјне концертмейстер ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты концертмейстерге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар ќаєаз бетінен оќып, басќа їндестілікке
аударып сїйемелдеуі, музыкалыќ шыєармаларды редакциялауы тиіс. Жўмыста жоєары
кјсіби тјжірбиесі жјне тўраќты концерттік практикасы, конкурстардаєы,
фестивальдардаєы їздік концертмейстердіѕ дипломдары болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік музыкалыќ білім
(арнаулы орта, кјсіптік орта) жјне концертмейстер ќызметіндегі жўмыс ґтілі
кемінде 4 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты концертмейстерге ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар концертмейстер мен аккомпаниатор

мамандыќтары (мамандандыру) бойынша сабаќтар жїргізуі, практикалыќ, јдістемелік
тјжірибе жинаќтауєа, жариялауєа материалдар дайындауєа, јдістемелік жўмыстармен
айналысуєа, оќу баєдарламаларын, оќулыќтарды, јдістемелік ќўралдарды
апробациялауєа ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік музыкалыќ білім
(арнаулы орта, кјсіптік орта) жјне концертмейстер ќызметіндегі жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл.
Жїзу жјне дене тјрбиесі нўсќаушысы
Лауазымдыќ міндеттері: Дене тјрбиесі нўсќаушысы: дене тјрбиесі
баєдарламасына жјне јдістемесіне сјйкес балаларды оќыту жўмысын жїргізеді.
Балардыѕ жас ерекшегілігін, дайындыєын, жеке жјне психофизикалыќ ерекшеліктерін
ескере отырып, оќытудыѕ міндеттері мен мазмўнын аныќтайды. Балаларєа дене
жаттыєуларын орындау даєдылары мен техникасын їйретеді, олардыѕ бойында руханижігер ќасиеттерін ќалыптастырады.
Дене шыныќтыру сабаќтары мен спорттыќ іс-шаралар ґткізу барысында
балалардыѕ толыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етеді. Дјрігерге дейінгі алєашќы кґмек
кґрсетеді. Їнемі санитарлыќ-гигиеналыќ нормалардыѕ саќталуын ќадаєалайды.
Медицина ќызметкерлерімен бірлесе отырып, балалардыѕ денсаулыќ жаєдайын
баќылайды жјне физикалыќ жїктемесін реттейді. Балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєына
жауап береді. Салауатты ґмір салтын насихаттайды. Тјрбиешілермен,
тјрбиеленушілердіѕ ата-анасымен тыєыз байланыста болады. Бекітілген ќўжаттаманы
жјне есептілікті жїргізеді.
Жїзу нўсќаушысы: Баєдарламаєа сјйкес сабаќ жїргізеді. Мектепке дейінгі
жасы кішкентай балаларды кґп мґлшерлі судан ќорыќпауєа їйретеді (арнайы ойындар,
сабаќтар арќылы), ал орта мектепке дейінгі жастаєы балаларєа јртїрлі жїзу
јдістерін їйрете бастайды (кроль, брасс, «дельфин»). Балалардыѕ суда жїзу
кезіндегі ќауіпсіздігіне толыќ жауап береді. Медбикемен бірлесіп бассейінніѕ
гигиеналыќ жаєдайын баќылайды. Суєа тїсу кезінде жјне жїзудіѕ алдында бассейнді
тексеріп, білім алушылардыѕ денсаулыєына зиян келтіретін заттарды алып тастайды.
Балаларды шешіндіру жјне душ ќабылдау кезінде кґмектеседі жјне оларды гигиена
талаптарын ќатаѕ саќтауєа їйретеді. Алєашќы медициналыќ кґмек кґрсетеді.
Санитарлыќ-гигиеналыќ нормалардыѕ саќталуын їнемі ќадаєалайды. Ќауіпсіздік
техникасын бойынша нўсќаулыќ жїргізеді. Бекітілген ќўжаттаманы жјне есептілікті
жїргізеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары
туралы» жјне білім беру, дене тјрбиесі мен спорт мјселесі жґніндегі басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, педагогика, психология негіздерін, жас
ерекшеліктер физиологиясын, анатомия, мектеп гигиенасын, спорттыќ єимараттарда
жјне снарядтарда сабаќ ґткізу јдістемесін, тјрбие жўмысыныѕ јдістемесін, јр
жастаєы балаларды жїзуге їйрету јдістемесін, суда жїзу тјртібі, дене шыныќтырусауыќтыру шараларын ґткізу кезіндегі ќауіпсіздік техникасыныѕ талаптарын,
баєдарламалар мен оќулыќтарды, оќу кабинетін жараќтандыруєа жјне жабдыќтауєа
ќойылатын талаптарды, еѕбек ќорєау, ќауіпсіздік техникасы мен ґртке ќарсы
ќауіпсіздік ережелері мен нормалары, санитарлыќ ќаєидалар мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегіі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ
білім (бакалавр) немесе тиісті мамандыќ бойынша жоєары білім.
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ маман: тиісті мамандыќ бойынша
техникалыќ жјне кјсіптік білім.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ нўсќаушыєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балалардыѕ дене тјрбиесі мен денсаулыєын
ныєайтудыѕ алдыѕєы ќатарлы јдістері мен тјсілдерін пайдалануы, білім беру
ўйымдарыныѕ ќызметкерлері мен ата-аналар їшін консультациялар ґткізуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне нўсќаушы
ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандыќ бойынша жоєары
білім жјне нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман:

біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты нўсќаушыєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар балалардыѕ дене тјрбиесі мен денсаулыєын
жаќсарту бойынша тўраќты нјтижелерді ќамтамасыз етуі, балалармен жеке жўмыс
жїргізуі, балалардыѕ дене тјрбиесіне жјне балалармен спорттыќ жарыстар ґткізуге
арналєан жеке јдістемелерін јзірлеуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне нўсќаушы
ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл немесе тиісті мамандыќ бойынша жоєары
білім жјне нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты нўсќаушыєа ќойылатын
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: тјжірибелік жўмыс ќабілеттерініѕ бар
болуы, балалармен жўмыс істеудіѕ жаѕа баєдарламалары мен јдістемелерін јзірлеуі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне нўсќаушы
ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе тиісті мамандыќ бойынша жоєары
білім жјне нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 6 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі санаты жоќ нўсќаушыєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балалардыѕ дене тјрбиесі мен денсаулыєын
ныєайтудыѕ алдыѕєы ќатарлы јдістері мен тјсілдерін пайдалануы, білім беру
ўйымдарыныѕ ќызметкерлері мен ата-аналар їшін консультациялар ґткізуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне
нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі екінші санатты нўсќаушыєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: балалардыѕ дене тјрбиесі мен денсаулыєын
жаќсарту бойынша тўраќты нјтижелерді ќамтамасыз етуі, балалармен жеке жўмыс
жїргізуі, балалардыѕ дене тјрбиесіне жјне балалармен спорттыќ жарыстар ґткізуге
арналєан жеке јдістемелерін јзірлеуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне
нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 4 жыл.
біліктілігі орта деѕгейдегі жоєары санатты маман:
біліктілігі орта деѕгейдегі бірінші санатты нўсќаушыєа ќойылатын жалпы
талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: эксперименттік жўмыстарды ґткізу
даєдысыныѕ болуы, балалармен сабаќ ґткізудіѕ жаѕа баєдарламасы мен јдістемесін
јзірлеуі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: техникалыќ жјне кјсіптік білім жјне
нўсќаушы ќызметіндегі жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Балаларєа арналєан ќосымша білім беру ўйымыныѕ јдіскері
Лауазымдыќ міндеттері. Барлыќ типтегі жјне тїрдегі балаларєа ќосымша білім
беру ўйымдарында (бўдан јрі – ўйым) јдістемелік жўмысты жїзеге асырады. Білім
беру процесініѕ нјтижесін ўйымдыќ-јдістемелік алып жїруді, талдауды жјне
баєалауды, инновациялыќ педагогикалыќ тјжірибені топтастырып, таратуды
ќамтамасыз етеді. Педагог кадрлардыѕ шыєармашылыќ ґсуіне жјне олардыѕ кјсіби
жетілуіне кґмек береді. Ўйымдардаєы оќу-јдістемелік жјне тјрбие жўмысыныѕ
жаєдайын талдайды жјне оныѕ тиімділігін арттыру бойынша ўсыныс јзірлейді.
Јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдар јзірлеуге, диагностика жасауєа, педагог
кадрларды даярлауды, ќайта даярлауды жјне біліктілігін арттыруды болжауєа жјне
жоспарлауєа ќатысады. Ўйымныѕ педагог ќызметкерлеріне ќосымша білім берудіѕ оќу
баєдарламасыныѕ мазмўнын, нысанын, јдістері мен оќыту ќўралдарын аныќтауєа,
ўйымныѕ білім беру ќызметін єылыми-јдістемелік ќамтамасыз ету жўмысын
ўйымдастыруєа кґмек кґрсетеді. Балаларєа ќосымша білім беру ўйымындаєы білім
беру процесін жетілдіру бойынша ўсыныс енгізеді. Білім беру процесіне арналєан
оќыту-јдістемелік ќўжаттамалар мен ќўралдарды, жабдыќтардыѕ їлгілік тізбелерін,
дидактикалыќ материалдарды жјне т.б. јзірлеуді, рецензиялауды жјне бекітуге
дайындауды ўйымдастырады. Ўйымныѕ эксперименталдыќ жўмысыныѕ нјтижесін талдайды
жјне жинаќтайды. Педагог ќызметкерлердіѕ мейлінше инновациялыќ, нјтижелі
тјжірибелерін жинаќтайды жјне тарату шараларын ќабылдайды. Педагог
ќызметкерлердіѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысын ўйымдастырады жјне
їйлестіреді, оларєа тиісті ќызмет ету баєыты бойынша консультативтік жјне
практикалыќ кґмек кґрсетеді. Ќызметкерлердіѕ тиісті баєыттары бойынша олардыѕ

біліктілігін арттыру жјне ќайта даярлау жўмысына, білім беру мазмўнын єылымијдістемелік ќамтамасыз ету бойынша, оќу ќўралдарына, јдістемелік материалдарєа
арналєан тапсырыстыѕ перспективалыќ жоспарларын јзірлеуге ќатысады. Балаларєа
ќосымша білім беру саласындаєы алдыѕєы ќатарлы оќыту жјне тјрбиелеу
технологиялары, отандыќ жјне јлемдік тјжірибе туралы аќпаратты ќорытындылайды
жјне таратады. Конкурстар, кґрмелер, олимпиадалар, слеттер, жарыстар жјне т.б.
ґткізу бойынша ќажетті ќўжаттама јзірлеп, ўйымдастырады. Јдістемелік,
аныќтамалыќ, аќпараттыќ-аналитикалыќ материалдарды жинауды, жинаќтауды жјне
жїйелендіруді жїзеге асырады. Ќосымша білім беру саласындаєы нормативтікќўќыќтыќ актілердіѕ жобаларын јзірлеуге, сараптауєа, ќолданыстаєысын тїзетуге
жјне жаѕа білім беру стандарттарын, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттама јзірлеуге
ќатысады.
Білім беру ўйымыныѕ педагогикалыќ жјне ґзге де кеѕестерініѕ жўмысына,
сондай-аќ јдістемелік бірлестік ќызметі мен јдістемелік жўмыстыѕ ґзге де тїріне
ќатысады. Еѕбек ќорєау жјне ґрт ќауіпсіздігі жґніндегі ережені орындайды. Білім
беру процесі кезінде білім алушылардыѕ (тјрбиеленушілердіѕ) ґмірін жјне
денсаулыєын ќорєауды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары жјне білім
беру ќызметін реттейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, Ќазаќстан
Республикасыныѕ білімін дамытудыѕ басым баєыттарын, дидактика принциптерін,
педагогиканыѕ, жас ерекшелік психологиясыныѕ негіздерін, білім беру процесін
немесе ќызмет баєытын јдістемелік ќамтамасыз ету принципін, білім беру
ўйымындаєы білім беру процесін ўйымдастыру жїйесін, оќу-баєдарламалыќ
ќўжаттамаларды, оќу жабдыќтары мен басќа да оќу-јдістемелік ќўжаттаманыѕ їлгілік
тізбелерін јзірлеу принципі мен тјртібін, педагогикалыќ жўмыстыѕ элективті
нысандары мен јдістерін аныќтау, топтастыру жјне тарату јдістемесін, ўйымныѕ
педагогикалыќ ќызметкерлерініѕ јдістемелік бірлестіктерініѕ жўмысын ўйымдастыру
жјне мазмўны принципін, баспалармен жўмыс жїргізу негіздерін, јдістемелік жјне
аќпараттыќ материалдарды жїйелендіру принциптерін, аудиовизуалды жјне
интерактивтік оќыту ќўралдарына ќойылатын негізгі талаптарды, ќазіргі заманєы
педагогикалыќ оќыту технологияларын, ќўзыреттілік ќатынасты іске асыру, даулы
жаєдайлардыѕ себебін диагностикалау технологиясы, олардыѕ алдын алу жјне шешу
жолдары, экология, экономика, јлеуметтану негіздерін, мјтіндік редактор,
электрондыќ кестелер, электрондыќ пошта жјне браузерлер, мультимедиялыќ ќўралдар
жўмысыныѕ негіздерін, еѕбек заѕнамаларын, білім беру ўйымыныѕ ішкі еѕбек тјртібі
ережелерін, еѕбекті ќорєау жјне ґрт ќауіпсіздігін саќтау ережелерін, санитарлыќ
ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ білім
(бакалавр) немесе тиісті мамандыќ бойынша жоєары білім, білім беру жїйесіндегі
педагогикалыќ жўмыс ґтілі немесе тиісті бейіні бойынша кемінде 2 жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: жоєары педагогикалыќ
білім немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 3 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман: жоєары педагогикалыќ
білім немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл, жарияланєан јдістемелік материалдарыныѕ болуы.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман: жоєары педагогикалыќ
білім немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 7 жыл жјне жарияланєан јдістемелік материалдарыныѕ болуы.
Ќосымша бiлiм беру оќу-јдiстемелiк
орталыєыныѕ (ЌБ ОЈО) јдіскері
Лауазымдыќ міндеттері. Аналитикалыќ ќызмет: ќызмет баєыттары бойынша
балаларєа ќосымша бiлiм беру жїйесiнiѕ баєдарламалыќ-јдiстемелiк ќамтамасыз
етілу жаєдайын зерделейді жјне талдайды, оныѕ тиiмдiлiгiн арттыру бойынша ўсыныс
јзірлейді. Балаларєа арналєан ќосымша бiлiм беру ўйымдарыныѕ кадрлыќ ќўрамы мен
јдiстемелiк корпусыныѕ шыєармашылыќ јлеуеті туралы деректер базасын жинап,
талдайды. Балаларєа ќосымша бiлiм беру жїйесінде іске асырылатын баєдарламалыќ-

јдiстемелiк ґнім банкін, педагогикалыќ аќпарат банкін (нормативтік ќўќыќтыќ,
єылыми-јдiстемелiк, јдiстемелiк жјне т.б.) ќалыптастырады. Республикадаєы
балаларєа ќосымша бiлiм беру ўйымдарында іске асырылатын баєдарламалыќјдiстемелiк ґнімді жїйелейді.
Єылыми-јдiстемелiк ќызмет: тўлєаныѕ даму міндеттерін шешудіѕ озыќ
инновациялыќ тјсілдерін аныќтайды жјне насихаттайды. Јдiстемелiк жјне аќпараттыќ
материалдар, диагностика, болжау жјне педагогикалыќ кадрларды даярлау, ќайта
даярлау жјне біліктілігін арттыруды жоспарлауєа ќатысады. Ўйымдардыѕ
эксперименталды жјне зерттеу жўмысыныѕ нјтижелерін талдап, жалпылайды. Балаларєа
ќосымша білім беру ўйымдары ќызметініѕ практикасына єылыми зерттеулерді, алдыѕєы
ќатарлы педагогикалыќ тјжірибені талдайды жјне жалпылайды, педагогтердіѕ єылыми
жјне теориялыќ ќўзыреттіліктерін ќамтамасыз етеді. Јртїрлі типтегі
баєдарламаларды (білімдік, мјдениеттік, эксперименттік жўмыс баєдарламалары)
жјне јдістемелік ґнімдердіѕ тїрлерін (јдістемелік јзірлемелер, ўсынымдамалар,
ќўралдар жјне т.б.) јзірлеу технологияларын жасайды. Тїрлі типті оќу-јдістемелік
ґнімдерді жјне јдістемелік ќосымшаларды јзірлейді, рецензиялайды жјне бекітуге
дайындайды. Балаларєа ќосымша білім беруді дамытудыѕ басым баєыттарын іске
асыруды ќамтамасыз ететін баєдарламалыќ-јдістемелік ґнімдерді басып шыєаруєа
дайындыќты жїзеге асырады. Тиісті ќызметтік баєыттары бойынша, білім беру
мазмўнын єылыми-јдістемелік ќамтамасыз ету бойынша ќызметкерлердіѕ біліктілігін
арттыруды жјне ќайта даярлауды ўйымдастыру жўмысына, оќу ќўралдарына,
јдістемелік материалдарєа тапсырыс беру жоспарын јзірлеуге ќатысады.
Јдістемелік, аныќтамалыќ, аќпараттыќ-талдамалыќ материалдар жинаќтауды жјне
жїйелеуді жїзеге асырады. Ќосымша білім беру саласындаєы нормативтік-ќўќыќтыќ
актілердіѕ жобаларын јзірлеуге, оларды сараптауєа, ќолданыстаєыларын тїзетуге
жјне жаѕа білім беру стандарттарын, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттамаларды јзірлеуге
ќатысады. Балаларєа арналєан ќосымша білім беру саласындаєы алдыѕєы ќатарлы
јлемдік жјне отандыќ тјжірибе, алдыѕєы ќатарлы оќу жјне тјрбиелеу технологиялары
туралы аќпаратты таратады жјне жалпылайды.
Конкурс, кґрме, олимпиада, слет, жарыс жјне т.б. ґткізу бойынша ќажетті
ќўжаттарды јзірлейді жјне ўйымдастырады. Ќажетті есептілікті дайындауды жјне
ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Сараптамалыќ ќызметті: балаларєа ќосымша бiлiм беру ўйымдарыныѕ
республикалыќ конкурстарєа ўсынатын баєдарламалыќ-јдiстемелiк ґнімдеріне
(баєыттары бойынша) бейінді сараптама ўйымдастырады. Сараптаманы ґтінімдер
бойынша жїзеге асырады (бiлiм беру ўйымдары, жеке тўлєалар).
Консалтингті ќызметті ўйымдастырады: педагог кадрлардыѕ шыєармашылыќ
ґсуіне жјне олардыѕ кјсіби дамуына ыќпал етеді. Балаларєа ќосымша бiлiм беру оќу
баєдарламаларыныѕ мазмўнын, нысанын, јдісін жјне оќу ќўралын аныќтауда,
ўйымдардыѕ білім беру ќызметін єылыми-јдістемелік ќамтамасыз ету жўмысын
ўйымдастыруда ўйымдардыѕ педагогикалыќ ќызметкерлеріне кґмек кґрсетеді. Ќосымша
бiлiм беру саласында оќу-тјрбиенiѕ инновациялыќ технологиялары, алдыѕєы ќатарлы
отандыќ жјне јлемдік тјжірибе туралы аќпаратты жалпылайды жјне таратады.
Педагогикалыќ жетiстiктерді (мастер-кластар, педагогикалыќ шеберлік,
шыєармашылыќ семинарлар жјне т.б. ўйымдастыру арќылы) насихаттайды. Балаларєа
ќосымша бiлiм беру ўйымында бiлiм беру процесін жетiлдiру бойынша ўсыныс
енгiзедi.
Бiлуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыєы
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне басќа да білім
беру ќызметін реттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, Ќазаќстан
Республикасында бiлiм беруді дамытудыѕ басым баєыттарын, балаларєа ќосымша білім
беру ўйымдарыныѕ ќызметі мјселелері бойынша нормативтік ќўжаттарды, дидактиканыѕ
ќаєидаттарын, педагогика жјне жас ерекшеліктері психологиясыныѕ негiздерiн,
бiлiм беру процесін немесе ќызметтік баєытын јдiстемелiк ќамтамасыз ету
ќаєидаттарын, білім беру ўйымдарындаєы оќу процесін ўйымдастыру жїйесін, оќубаєдарламалыќ ќўжаттаманы јзірлеу принциптері мен тјртібін, оќу жабдыќтары мен
басќа да оќу-јдістемелік ќўжаттамалардыѕ їлгілік тізбелерін, педагогикалыќ
жўмыстыѕ тиімді тїрлері мен мазмўнын аныќтау, жалпылау жјне тарату јдістерін,
ўйымныѕ педагогикалыќ ќызметкерлерініѕ јдістемелік бірлестіктері жўмысыныѕ
мазмўны жјне ўйымныѕ ќаєидаларын, баспалармен жўмыс негіздерін, јдістемелік жјне
аќпараттыќ материалдарды жїйелендіру ќаєидаларын, оќытудыѕ аудио бейнелік жјне
интерактивтік ќўралдарына ќойылатын негізгі талаптарды, оќытудыѕ ќазіргі

педагогикалыќ технологиялары, ќўзыреттік тјсілдерді іске асыруды, даулы
жаєдайларыныѕ себептерін диагностикалау, оларды шешу жјне алдын алу
технологияларын, экология, экономика, јлеуметтану негіздерін, мјтіндік
редактормен, электрондыќ кестемен, электрондыќ поштамен жјне браузермен,
мультимедиалыќ ќўралдармен жўмыс істеу негіздерін, еѕбек заѕнамасын, білім беру
ўйымдарыныѕ ішкі еѕбек тјртібініѕ ережелерін, еѕбек жјне ґрт ќауіпсіздігін
саќтау ережелерін, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: жоєары педагогикалыќ білім
немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ немесе тиісті бейіні
бойынша жўмыс ґтiлi кемінде 2 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екiншi санатты маман: жоєары педагогикалыќ
білім немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 3 жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бiрiншi санатты маман: жоєары педагогикалыќ
білім немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл; жарияланєан јдiстемелiк материалдардыѕ болуы;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты: жоєары педагогикалыќ білім
немесе тиісті бейіні бойынша жоєары білім, педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 7
жыл; жарияланєан јдiстемелiк материалдардыѕ болуы.
Ќосымша білім беру оќу-јдістемелік орталыєы директорыныѕ
орынбасары (бўдан јрі – ЌБ ОЈО)
Лауазымдыќ міндеттері. ЌБОЈО жарєысына жјне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерге сјйкес ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ќызметін басќарады. ЌБОЈО оќу,
єылыми, јдістемелік ќызметін жоспарлайды, ўйымдастырады жјне баќылайды.
Ґткізілетін іс-шаралардыѕ аќпараттыќ јдістемелік ќамтылу дайындыєын басќаруды
жјне баќылауды жїзеге асырады. Баспалыќ ќызметті басќарады. Ќўрылымдыќ
бґлімшелерге кадрлар іріктеуді жїзеге асырады жјне ЌБОЈО директорына ўсынады.
ЌБОЈО ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ќызметін баќылауды, аумаќтыќ ќўрылымдардыѕ
ќызметкерлеріне кеѕес беруді жїзеге асырады. Јдістемелік ќўрамды аттестаттау
жўмысын ўйымдастырады. ЌБОЈО ќызметініѕ тиімділігін арттыру бойынша ўсыныстар
дайындап, аќпараттыќ материалдарды жїйелейді жјне жасайды, балаларєа арналєан
ќосымша білім беру ўйымдарыныѕ баєдарламаларын жјне оќу жоспарларын јзірлеп,
рецензиялайды жјне бекітуге дайындайды, аумаќтыќ орталыќтар, эксперименттік
алаѕдар ќызметініѕ нјтижесін талдайды жјне жалпылайды. Ќажетті есептерді
дайындауды жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Јдістемелік, аныќтамалыќ, аќпараттыќ-талдамалыќ материалдар жинаќтауды
жјне жїйелеуді жїзеге асырады. Ќосымша білім беру саласындаєы нормативтікќўќыќтыќ актілердіѕ жобаларын јзірлеуге, оларды сараптауєа, ќолданыстаєыларын
тїзетуге жјне жаѕа білім беру стандарттарын, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттамаларды
јзірлеуге ќатысады.
Бiлуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыєы
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне басќа да
ќосымша білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін аныќтайтын нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, педагогика жјне психология негiздерiн, педагогика,
педагогикалыќ психологияны, педагогикалыќ єылым мен практика жетiстiктерін,
ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызмет, еѕбек туралы заѕ негiздерiн.
Бiлiктiлiкке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім немесе тиісті
бейіні бойынша жоєары білім, білім беру ўйымдарында педагогикалыќ жўмыс ґтілі
кемінде 5 жыл немесе басшы лауазымындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Ересектерге арналєан ќосымша білім беру ўйымдары
Біліктілікті арттыру институттары
Біліктілікті арттыру институтыныѕ (филиалыныѕ) директоры

Лауазымдыќ міндеттері: Ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес Біліктілікті арттыру
институтыныѕ (бўдан јрі – Институт) оќу-јдістемелік, єылыми-јдістемелік,
јкімшілік-шаруашылыќ жјне ќаржы-экономикалыќ ќызметіне басшылыќ етеді. Барлыќ
ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ жўмысын жјне тиімді ґзара іс-ќимылын ўйымдастырады,
олардыѕ ќызметін дамытады. Білім берудіѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті
стандарттарына сјйкес Институт ќызметініѕ аєымдаєы жјне келешек жоспарын
ўйымдастырады. Ќазаќстан Республикасыныѕ білім беру жїйесін јлемдік білім беру
кеѕістігіне ыќпалдастыру, жетекші жоєары оќу орындарымен, алыс жјне жаќын шетел
єалымдарымен білім беру мјселесі бойынша ґзара тиімді ынтымаќтастыќты кеѕейту
шараларын жїзеге асырады, заманауи аќпараттыќ технологияларды белсенді
пайдаланады жјне дамытады. Институттыѕ басќару ќўрылымын айќындайды. Институттыѕ
Жарєысын, ішкі тјртіп ережелерін, курстардыѕ, семинарлардыѕ оќу-таќырыптыќ
жоспарларын, штаттыќ кестені, Институт ќызметкерлерініѕ лауазымдыќ
нўсќаулыќтарын бекітеді. Басќа да оќу іс-шараларын јзірлеу мен бекітуді
ўйымдастырады. Білім беру ќызметін жїргізуге берілген лицензияєа сјйкес
тыѕдаушылар їшін біліктілікті арттыру жјне кадрларды ќайта даярлау курстарыныѕ
ўйымдастырылуын баќылауды жїзеге асырады, оєан ќажетті жаєдай жасалуын
ќамтамасыз етеді. Белгіленген заѕнама шегінде Институт мїлігі мен ќўралдарына
иелік етеді. Есеп-ќисап, оќу-материалдыќ базаныѕ тїгелдігін жјне їнемі
толыќтыруын, Институттыѕ жўмыс тјртібініѕ жјне ішкі тјртіп ережелерініѕ
саќталуын ќамтамасыз етеді. Єылыми-педагогикалыќ жјне тјрбие процесініѕ ќажетті
деѕгейін ќамтамасыз ететін кадрларды іріктеуді жјне орналастыруды жїзеге
асырады, олардыѕ кјсіби деѕгейініѕ ґсуіне жаєдай жасайды. Институттыѕ Єылыми
кеѕесініѕ жўмысына басшылыќ жасайды.
Мемлекеттік, ќоєамдыќ, єылыми жјне басќа да ўйымдарда Институт атынан
ґкілдік етеді, ќажетті есеп-кисаптыѕ дайындалуы мен ўсынылуын ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыєы туралы», «Єылым туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы кїрес туралы» заѕдары жјне білім берудіѕ келешегі мен даму жолдарын
айќындайтын басќа да нормативтік ќўќылыќ актілерді, педагогика жјне психология
негіздерін, білім берудіѕ, андрогогиканыѕ, синергетиканыѕ мемлекеттік жалпыєа
міндетті стандарттарын, педагогика, педагогикалыќ психология, педагогикалыќ
єылым мен тјжірибеніѕ жетістіктерін, менеджмент негіздерін, экономика, ќаржышаруашылыќ ќызметтіѕ негіздерін, еѕбек туралы заѕнама, еѕбек ќорєау нормалары
мен ережелерін, ќауіпсіздік техникасы жјне ґртке ќарсы кїрес ережелерін,
санитарлыќ нормалар мен ережелерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогика
єылымдарыныѕ кандидаты немесе докторы єылыми дјрежесініѕ болуы жјне білім беру
ўйымдарында немесе білім беруді басќару органдарында басшылыќ ќызметтегі жўмыс
ґтілі кемінде 5 (бес) жыл.
Біліктілікті арттыру институты директорыныѕ орынбасары
Лауазымдыќ міндеттері: Нормативтік ќўќыќтыќ актілерге жјне Біліктілікті
арттыру институтыныѕ (бўдан јрі – Институт) жарєысына сјйкес Институт
ќўрылымдарыныѕ ќызметіне басшылыќ етеді. Институттыѕ оќу, єылыми, јдістемелік
жјне шаруашылыќ ќызметін жоспарлайды, ўйымдастырады жјне ќадаєалайды. Курстыќ
жјне курсаралыќ іс-шараларды оќу, баєдарламалыќ-јдістемелік жјне єылыми
сїйемелдеуге басшылыќ жјне ќадаєалау жїргізеді. Баспа ісіне басшылыќ жасайды.
Алдыѕєы ќатарлы жоєары оќу орындарымен жјне єылыми-зерттеу орталыќтарымен
ыѕтымаќтастыќты ўйымдастырады. Білім беру ўйымдарыныѕ жјне јдістемелік
ќызметтердіѕ, білім беру ўйымдарыныѕ барлыќ деѕгейіндегі єылыми-педагогикалыќ
жјне јдістемелік кадрларыныѕ, басшыларыныѕ біліктілігін арттырудыѕ їздіксіздігін
жјне сабаќтастыєын ќамтамасыз етуді ќадаєалайды. Институттыѕ ќўрылымдыќ
бґлімшелеріне кадрлар іріктеуді іске асырып, оларды Институт басшылыєына
ўсынады. Кафедра, јдістемелік кабинеттер жјне басќа да ќўрылымдар
ќызметкерлеріне консультация береді, олардыѕ жўмысын їйлестіреді, јдістемелік
ќўрамды аттестаттауды ўйымдастырады. Ќажетті есеп-ќисаптыѕ ўйымдастырылуы мен
ўсынылуын ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Ќазаќстан

Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы бала ќўќыєы
туралы», «Єылым туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне
білім берудіѕ келешегі мен даму жолдарын айќындайтын басќа да нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, педагогика жјне психология негіздерін, мемлекеттік жалпыєа
міндетті білім беру стандарттарын, менеджмент негіздерін, экономика, ќаржышаруашылыќ ќызмет негіздерін, андрогогика, синергетика, педагогика,
педагогикалыќ психология, педагогикалыќ єылым мен тјжірибеніѕ жетістіктерін,
еѕбек туралы заѕнама, еѕбек ќорєау нормалары мен ережелерін, ќауіпсіздік
техникасы жјне ґртке ќарсы кїрес ережелерін, санитарлыќ нормалар мен ережелерді.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогика
єылымдарыныѕ кандидаты немесе докторы єылыми дјрежесініѕ болуы жјне білім беру
ўйымдарында немесе білім беруді басќару органдарында басшылыќ ќызметтегі єылымипедагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 5 (бес) жыл.
Біліктілікті арттыру институтыныѕ (БАИ) јдіскері
Лауазымдыќ міндеттері: Курстардыѕ, семинарлардыѕ, конференциялардыѕ,
педагогикалыќ оќулардыѕ, конкурстардыѕ, кґрмелердіѕ сараланєан жабдыќталуын жјне
ґткізілуін ўйымдастырады. Курстарєа оќу-јдістемелік материалдар јзірлейді.
Зертханалыќ-практикалыќ сабаќтарды, тренингтерді, тиісті санаттардыѕ
біліктілігін арттырудыѕ (бўдан јрі – БА) ґзекті мјселелері бойынша іскерлік
ойындарды даярлап, ґткізілуін ќамтамасыз етеді. Жаѕа тиімді технологияларды
енгізу бойынша арнаулы проблемалыќ курстарды ўйымдастырады. БА курстарына
арналєан жаѕа оќу-таќырыптыќ жоспарларды, баєдарламаларды јзірлейді. Білім беру
ќызметкерлерініѕ їздіксіз БА јртїрлі топтарыныѕ курстыќ дайындыќтарыныѕ
тиімділігін аныќтайтын педагогикалыќ инструментарий жўмысын, педагогикалыќ
диагностика, тїзетуді іске асыру јдістерін жетілдіру, јдістемелік жўмысты
їлгілеу бойынша заманауи јдістерді енгізу жўмысын їйлестіреді. Білім беру
ўйымдарыныѕ дыбыс-бейне жјне интерактивті оќыту ќўралдарына мўќтаждыєын, ќазіргі
педагогикалыќ деректер банкісініѕ ахуалын саралайды. БА курстарыныѕ јдістемелік
жјне тјжірибелік ќамтамасыз етілуін ўйымдастырады. Біліктілік арттыру жоспарыныѕ
іске асырылуын ќамтамасыз етеді, кабинет бейіні бойынша педагог кадрлардыѕ
сапалыќ ќўрамына мониторингті жїзеге асырады. Авторларєа оќулыќтар мен оќујдістемелік кешеѕдердіѕ маќўлдануына, авторлыќ курстар, семинарлар ўйымдастыру
мен ґткізуге кґмек кґрсетеді. Тјжірибелік-эксперименталдыќ жўмыстыѕ нјтижелерін
саралайды жјне жалпылайды. Білім беру ўйымдары педагогтарыныѕ, јдіскерлерініѕ,
басшыларыныѕ нјтижелі жўмыс тјжірибесін зерттеп, жалпылайды жјне таратады. Білім
беру ќызметкерлеріне, аудандыќ јдістемелік кабинеттерге консультативтік,
јдістемелік жјне практикалыќ кґмек кґрсетеді. Курсаралыќ жўмыстар мен јртїрлі
байќаулар, конкурстар, слеттер, олимпиадалар ґткізеді. Педагогикалыќ жјне
басќарушылыќ инновацияларды зерттеп, насихаттайды. Педагогика єылымыныѕ заманауи
жетістіктерін, педагогикалыќ јдебиеттіѕ жаѕалыќтарын ќадаєалап, олар туралы
білім беру ўйымдарын, јдістемелік кабинеттерді хабардар етеді. БА жїйесінде
маркетингтік зерттеулер жјне баспа ќызметін жїзеге асырады.
Аймаќтыќ деѕгейде жўмысты ўйымдастыру бойынша мўєалімдердіѕ біліктілігін
арттыру институттарыныѕ тиісті кабинеттерініѕ ќызметін ќадаєалайды.
Педагогтердіѕ, білім беру ўйымдарыныѕ инновациялыќ, тјжірибелік-эксперименталдыќ
жўмыстарыныѕ жјне ґзіндік зерттеу (ізденіс) ќызметініѕ нјтижелерін жалпылау
негізінде єылым жјне практиканыѕ ыќпалдасу идеяларын енгізу бойынша ўсынымдар
јзірлейді. Республикалыќ педагогикалыќ басылымдарда білім беру мјселелеріне
байланысты материалдар жариялайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Ќазаќстан
Республикасындаєы бала ќўќыєы туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы»
заѕдарын жјне білім беру ўйымдары ќызметініѕ мјселелері бойынша басќа да
нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді, дидактика принциптерін, педагогика негіздері
жјне жас ерекшелігі психиологиясын, басќарудыѕ инновациялыќ јдістерін,
јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдарды жїйелендіру принциптерін, баспамен
жўмыс негіздері, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттаманы јзірлеу тјртібі мен принциптерін,
пјн бойынша жаѕа жјне балама оќулыќтар мазмўны, алдыѕєы ќатарлы білім беру
технологияларын, єылыми-зерттеу жјне эксперименталдыќ жўмыс тјжірибесін жалпылау
жјне тарату јдістемесін, еѕбек туралы заѕнама негіздерін, еѕбек ќорєау нормалары

мен ережелерін, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі техникасын,
санитарлыќ нормалар мен ережелерді.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
біліктілігі жоєары деѕгейдегі санаты жоќ маман: БАИ јдіскеріне ќойылатын
жалпы талаптарєа жауап беруі, сонымен ќатар: аќпаратты компьютерлік ґѕдеу
технологиясын, педагогикалыќ саралау јдістерін меѕгеруі тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогикалыќ
жўмыс ґтілі, оныѕ ішінде біліктілік арттыру жїйесіндегі жўмыс ґтілі кемінде 5
(бес) жыл.
біліктілігі жоєары деѕгейдегі екінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі санаты жоќ БАИ јдіскеріне ќойылатын жалпы талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар: алдыѕєы ќатарлы білім беру технологиялары бойынша жўмыс
тјжірибесін жалпылай жјне тарата білуі, жарияланєан јдістемелік материалдарыныѕ
болуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім жјне БА
жїйесіндегі жўмыс ґтілі кемінде 7 (жеті) жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі бірінші санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі екінші санатты БАИ јдіскеріне ќойылатын талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар: єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік жўмыс даєдыларына ие болуы, білім
беру процесініѕ ґзекті проблемаларын јзірлеу бойынша шыєармашылыќ топтар
жўмысына ќатысуы тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, БА
жїйесіндегі жўмыс ґтілі кемінде 9 (тоєыз) жыл;
біліктілігі жоєары деѕгейдегі жоєары санатты маман: біліктілігі жоєары
деѕгейдегі бірінші санатты БАИ јдіскеріне ќойылатын талаптарєа жауап беруі,
сонымен ќатар: єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік жўмыс јдістерін меѕгеруі; білім
беру процесініѕ ґзекті проблемаларын јзірлеу бойынша шыєармашылыќ топтарєа
жетекшілік етуі: алдыѕєы ќатарлы білім беру технологиялары бойынша аќпарат
таратуы, жарияланєан јдістемелік материалдарыныѕ болуы, мемлекеттік тілді білуі
тиіс.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, БА
жїйесіндегі жўмыс ґтілі кемінде 10 (он) жыл жјне жарияланєан јдістемелік
материалдары болуы керек.
Деѕгейлік баєдарламалар орталыєыныѕ басшысы
Лауазымдыќ міндеттері: Орталыќтыѕ ќызметіне жалпы басшылыќты жїзеге
асырады. Тренерлер арасында функционалды міндеттерді бґледі. Орталыќ ќызметін
ўйымдастырады, оныѕ даму перспективаларын айќындайды, Орталыќ алдына ќойылєан
функциялар мен міндеттерді шешудіѕ жолдарын тандайды. Біліктілікті арттыру
курстарыныѕ ґткізілуін їйлестіреді, тренерлер жўмыстарыныѕ нјтижелігін
саралайды, есептіліктіѕ уаќытылы жасалуын ќамтамасыз етеді, ќазіргі нормаларєа
сай ќўжаттама жїргізеді. Деѕгейлік баєдарламалардыѕ оќу процесін нормативтік
ќўжаттар талабына сјйкес ўйымдастыруды ќамтамасыз ету бойынша БАИ ќызметіне
ќатысады. Тренерлердіѕ оќу ќызметініѕ нормаларын жоспарлауын жјне орындауын
баќылауды жїзеге асырады. Педагогтердіѕ біліктілігін арттыру курстарыныѕ
деѕгейлік баєдарламаларына ќатысты саралыќ есептер мен сўраќтар бойынша
аќпараттыќ аныќтамалар јзірлейді. Курсаралыќ кезеѕде сертификатталєан
педагогтерге консультациялыќ кґмек кґрсетеді. Тренерлердіѕ оќу жїктемесі мен
аудиторлыќ ќорды ўтымды ќолдануы бойынша ўсынымдамалар, баєдарламалар мен оќутаќырыптыќ жоспарлар јзірлеу жўмысын ўйымдастырады. Деѕгейлік баєдарламаларына
ќажетті оќу ќўжаттамасын јзірлеу, оќу процесін ішкі нормативтік ќўжаттар
талаптарына сјйкес ўйымдастыру бойынша филиал ќызметіне ќатысады. Педагогтер
біліктілігін арттыру курстарыныѕ деѕгейлік баєдарламары бойынша оќу процесін
ўйымдастыруєа ќатысты Басќарма бўйрыќтары мен шешімдерін орындауды ќамтамасыз
етеді. Орталыќтыѕ жабдыќтарєа, материалдарєа жјне Орталыќќа жїктелеген міндеттер
мен функцияларды орындауєа ќажетті басќа да ресурстарєа мўќтаждыєын айќындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын, білім беру мјселелері
бойынша Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулылары мен шешімдерін жјне
нормативтік ќўжаттарды. Филиал ќызметін айќындайтын нормативтік актілерді.
Кембридж университетімен бірге дайындалєан «НЗМ» ДББЎ-ныѕ оќу баєдарламасыныѕ
жеті модулініѕ тўжырымдамалыќ идеяларын. Ересектерді оќытудыѕ заманауи формалары

мен јдістерін. Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасыныѕ негіздерін. Еѕбек
ќорєау нормалары мен ережелерін, ќауіпсіздік техникасы жјне ґртке ќарсы кїрес
ережелерін.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, тренер
сертификаты жјне оќытушы ретінде жўмыс ґтілі кемінде 5 (бес) жыл.
Деѕгейлік баєдарламалар орталыєыныѕ тренері
Лауазымдыќ міндеттері: Деѕгейлік баєдарлама бойынша біліктілікті арттыру
курстарын тиісті деѕгейде ґткізу. Тындаушылармен бекітілген кесте бойынша дјріс
ґткізу. Деѕгейлік баєдарламалар курстарыныѕ талабына сай оќу-таќырыптыќ жоспар
мен курс баєдарламасын јзірлеу. Тыѕдаушылардыѕ сабаќќа ќатысуын тўраќты тїрде
баќылау. Куратор функциясын жїзеге асыру. Ќажетті оќу ќўжаттарын (журналдар,
табельдер, кесте жјне т.б.) ресімдеу. Ґзініѕ ќызметі туралы басшылыќќа ќажетті
аќпарат беру. Аќпараттыќ брошюра, маќала дайындау. Семинар, кґрме,
конференцияларєа ќатысу. Тындаушыларєа портфолионы дайындау жјне біліктілік
емтиханын тапсыру бойынша консультация беру. Біліктілік емтихан нјтижелеріне
сараптама жїргізу. Оќу процесінде аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды
ќолдану. WOIP-технологияны ќолдана отырып, бейнеконференция арќылы біліктілікті
арттыру денгейлік курстарыныѕ он-лайн кезеѕін ґткізу кезінде жеке
консультациялар жїргізу. Тыѕдаушылардыѕ аудиториялардаєы жўмыс ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету. Тренер жўмысын реттейтін Ішкі тјртіп ережелерін жјне филиал
ќўжаттарын саќтау. Филиал іс-шараларына, оныѕ ішінде орталыќтыѕ отырыстарына, ґз
ќызметініѕ барлыќ тїрлерін жоспарлауєа жјне атќарылєан жўмыс туралы есеп беруге
ќатысу. Сертификатталєан мўєалімдердіѕ кейінгі кјсіби ќызметіне мониторинг
жїргізу. Тыѕдаушыларєа демалыс іс-шараларын ўйымдастыру. Курсаралыќ кезеѕде
бекітілген базалыќ (тірек) жјне басќа мектептерде: мастер-кластар ґткізу; топтыќ
консультациялар жїргізу; мўєалімдердіѕ коучингін жјне тјлімгерлігін жїзеге
асыру; басшылыќтыѕ басќа да тапсырмаларын орындау.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын, білім беру мјселелері
бойынша Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулылары мен шешімдерін жјне
нормативтік ќўжаттарды. Филиал ќызметін айќындайтын нормативтік актілерді.
Кембридж университетімен бірге дайындалєан «НЗМ» ДББЎ-ныѕ оќу баєдарламасыныѕ
жеті модулініѕ тўжырымдамалыќ идеяларын. Ересектерді оќытудыѕ заманауи формалары
мен јдістерін. Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасыныѕ негіздерін. Еѕбек
ќорєау нормалары мен ережелерін, ќауіпсіздік техникасы жјне ґртке ќарсы кїрес
ережелерін.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, білім беру
саласындаєы жўмыс ґтілі кемінде 1 (бір) жыл, біліктілікті арттыру курстарыныѕ
тренері сертификатыныѕ болуы.
Кафедра меѕгерушісі
Лауазымдыќ міндеттері: Кафедраныѕ даму стратегиясын жасайды, сыртќы
байланыстарды ныєайтады жјне дамытады.
Тыѕдаушыларды курстыќ даярлау сапасыныѕ кафедраішілік жїйесін јзірлейді.
Оќытудыѕ педагогикалыќ јдістері мен ќўралдарын, єылыми-зерттеу, тјжірибелікэксперименттік жўмыс даєдыларын меѕгереді. Профессорлыќ-оќытушылыќ ќўрамды
оќытуды ўйымдастырады. Оќу, єылыми, јдістемелік жўмыс мјселелері бойынша кафедра
отырыстарын ґткізеді.
Кафедра жўмысын жоспарлайды, кафедра оќытушыларыныѕ жеке жўмыс жоспарларын
бекітеді. Кафедра оќытушылары арасындаєы педагогикалыќ жїктеме мен лауазымдыќ
міндеттерді бґлуді жїзеге асырады, олардыѕ уаќытылы жјне сапалы орындалуына
баќылау жасайды.
Кафедрада єылыми-зерттеу жўмыстарын жїргізуді ўйымдастырады. Аяќталєан
єылыми-зерттеу жўмыстары мен оларды енгізу мїмкіндіктерініѕ нјтижелерін
талќылауды ўйымдастырады. Ќол жеткізілген єылыми нјтижелерді жариялау
мїмкіндігін ќамтамасыз етеді.
Оќу жјне оќу-јдістемелік ќўралдарєа сараптама жїргізуді ќамтамасыз етеді.
Кґрнекі ќўралдар мен кафедраныѕ оќу-јдістемелік материалдарыныѕ дайындалуын
ўйымдастырады жјне тікелей ґзі ќатысады.
Кафедрадаєы оќытушылардыѕ жеке жўмыс жоспарларыныѕ сапасы мен орындалуына
баќылау жасайды. Кафедраныѕ педагогикалыќ жјне єылыми-зерттеу жўмыстарына

ќатысады. Кафедра оќытушыларыныѕ жўмыс тјжірибесін зерттейді, жинаќтайды жјне
таратады. Жўмысты жаѕа бастаєан оќытушыларєа оќу жјне јдістемелік тўрєыдан кґмек
кґрсетеді. Кафедра оќытушыларыныѕ біліктіліктерін арттыруды жоспарлайды.
Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді.
Єылыми кеѕес жўмысына ќатысады. Єылыми-јдістемелік кґмек кґрсету маќсатында
білім беру ўйымдарымен жјне басќа да ўйымдармен байланыс орнатады.
Кафедраныѕ, институттыѕ халыќаралыќ ќызметіне ќатысады жјне ќамтамасыз
етеді. Кафедраныѕ барлыќ ќўжаттарыныѕ жјне есептерініѕ дайындалуын жјне
саќталуын ќамтамасыз етеді.
Кафедра ќызметініѕ ќорытындысы бойынша есеп береді. Кафедра оќытушыларыныѕ
еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы, санитария жјне ґрт ќауіпсіздігі
ережелерін саќтауына баќылау жасайды. Еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы, ґрт
ќауіпсіздігі ќаєидалары мен нормаларын орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Єылым
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне біліктілікті арттыру жїйесініѕ ќызметі мен
дамуын реттейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, оќу жоспарлары мен
баєдарламаларын дайындау жјне бекіту тјртібін, білім беру жїйесін басќарудыѕ
теориясы мен јдістерін, оќу жоспарларын жасау тјртібін, оќу жўмысы бойынша
ќўжаттамаларды жїргізу тјртібін, педагогика, физиология, психология жјне
кјсіптік оќыту беру јдістемесін, ќазіргі заманєы оќыту мен тјрбиелеу нысандары
жјне јдістерін; экономика негіздерін, еѕбек туралы заѕнаманы, еѕбекті ќорєау,
ќауіпсіздік техникасы жјне ґрттен ќорєау ережелері мен нормаларын.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, єылыми немесе
академиялыќ дјрежесініѕ болуы жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 7 жыл, оныѕ
ішінде біліктілікті арттыру жїйесінде кемінде 3 жыл.
Аєа оќытушы
Лауазымдыќ міндеттері: Оќу жјне оќу-јдістемелік жўмыстарды ўйымдастырады
жјне ґткізеді. Кафедрадаєы єылыми-зерттеу жўмыстарыныѕ бір баєытына ќатысады.
Барлыќ оќу жўмысыныѕ тїрлерін жїргізеді. Оќытатын пјндер бойынша оќу
баєдарламаларын, оќу-таќырыптыќ жоспарларын јзірлейді. Оќитын пјндері немесе
жекелеген оќу сабаќтары, оќу жўмыстары бойынша јдістемелік ќамтамасыз ету їшін
еѕбектер жинаќтайды жјне јзірлейді.
Тыѕдаушылардыѕ єылыми-зерттеу жўмыстарына ќатысады. Оќитын пјндері немесе
жекелеген оќу бойынша студенттердіѕ ґзіндік жўмыстарына басшылыќ жасайды.
Біліктілікті арттыруды јдістемелік ќамтамасыз етеді. Кафедраныѕ,
институттыѕ єылыми-јдістемелік жўмыстарына ќатысады.
Сабаќтарды, зертханалыќ жўмыстар мен практикалыќ сабаќтарды ґткізуде
тыѕдаушылардыѕ еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы, ґрт ќауіпсіздігі
ережелерініѕ саќтауына баќылау жасайды.
Кафедрадаєы оќулыќтарды, оќу жјне оќу-јдістемелік ќўралдарды,
јзірлемелерді, жўмыс баєдарламаларын жјне басќа да оќу-јдістемелік жўмыстардыѕ
тїрлерін дайындауєа ќатысады. Жеке жоспардыѕ орындалуы туралы есепті дайындайды
жјне ўсынады. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќ-коммуникациялыќ
технологияларды меѕгереді.
Еѕбекті ќорєау жјне ќауіпсіздік техникасы, ґрт ќауіпсіздігі нормалары мен
ережелерін орындайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Єылым
туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы кїрес туралы» заѕдарын жјне біліктілікті арттыру жїйесініѕ ќызметі мен
дамуын реттейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, білім беру жїйесін
басќарудыѕ теориясы мен јдістерін, оќу жоспарларын жасау тјртібін, оќу жўмысы
бойынша ќўжаттамаларды жїргізу тјртібін, педагогика, физиология, психология,
андрогогика, кјсіптік оќыту беру јдістемесін, ќазіргі заманєы оќыту мен
тјрбиелеу нысандары жјне јдістерін, экономика негіздерін, еѕбек туралы
заѕнаманы, еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрттен ќорєау ережелері
мен нормаларын.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогикалыќ
жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.

Бґлім басшысы
Лауазымдыќ міндеттері. Нормативтік, ќўќыќтыќ актілер мен біліктілікті
арттыру институты туралы ережеге сјйкес бґлім ќызметіне басшылыќ жасайды.
Бґлімніѕ даму стратегиясын јзірлейді. Бґлімніѕ жўмыс жоспарын жјне бґлім
мамандарыныѕ жеке жўмыс жоспарларын бекітеді. Бґлім мамандарыныѕ арасында
функционалдыќ міндеттерін бґлуді, олардыѕ уыќытылы жјне сапалы орындалуын
баќылайды.
Бґлім ќызметініѕ нјтижесін талдайды. Бґлім мамандарыныѕ кјсіби
ќўзыреттілігін арттыруєа кґмек кґрсетеді. Компьютерлік сауаттылыќты, аќпараттыќкоммуникациялыќ технологияларды меѕгереді.
Ішкі тјртіп ережесін саќтайды жјне бґлімніѕ жўмыс регламентіне сјйкес
ќўжаттардыѕ орындалуын ќамтамасыз етеді.
Бґлімніѕ барлыќ тїрлердегі ќўжаттамаларын, есебін жасауды жјне саќтауды
ќамтамасыз етеді.
Институттыѕ іс-шараларына ќатысады, бґлімніѕ барлыќ тїрдегі ќызметін
жоспарлайды жјне талдайды. Ќажетті есепті, бґлім ќызметі туралы аќпаратты
дайындауды жјне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы», «Єылым
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
тілдер туралы» заѕдарын жјне білім беру ўйымдары ќызметініѕ мјселелері бойынша
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, дидактика принциптерін, педагогика жјне
жас ерекшеліктері психологиясы негіздерін, басќарудыѕ инновациялыќ јдістерін,
јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдарды жїйелендіру принциптерін, баспалармен
жўмыс істеу негіздерін, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттамаларды јзірлеу принциптері мен
тјртібін, пјндер бойынша жаѕа жјне балама оќулыќтардыѕ мазмўнын, алдыѕєы ќатарлы
білім беру технологиялары бойынша жўмыс тјжірибесін жалпылау жјне тарату
јдістемесін, еѕбек туралы заѕнама негіздерін, еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік
техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі ережелері мен нормаларын, санитариялыќ ережелер
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білім (бґлім бейіні бойынша) жјне
білім беру ўйымдарындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Бас (жетекші) маман
Лауазымдыќ міндеттері. Курстарды, семинарларды, конференцияларды,
педагогикалыќ оќуларды, конкурстарды, кґрмелерді ўйымдастырады. Педагогикалыќ
диагностиканы, тїзетуді, білім беру ќызметкерлерініѕ біліктілігін їздіксіз
арттыру бойынша курстыќ даярлыќтыѕ тиімділігін аныќтаудыѕ педагогикалыќ
инструментарийін іске асыру јдістерін жетілдіру, јдістемелік жўмысты їлгілеудіѕ
ќазіргі заманєы јдістерін енгізу жўмыстарын їйлестіреді. Ўйымдар мен білім беру
ќызметкерлерініѕ білім беру жјне кјсіптік ќажеттіліктерін талдайды. Біліктілікті
арттыру курстарын јдістемелік ќамтамасыз етуді їйлестіреді. Біліктілікті арттыру
жоспарын іске асыруды ќамтамасыз етеді, кабинет бейіні бойынша педагог
кадрлардыѕ сапалыќ ќўрамына мониторингті жїзеге асырады. Авторлардыѕ оќулыќтары
мен оќу-јдістемелік кешендерін сынаќтан ґткізуге, авторлыќ курстарды,
семинарларды ўйымдастыруєа жјне ґткізуге кґмек кґрсетеді. Тјжірибелікэксперименталдыќ жўмыс нјтижелерін талдайды жјне жалпылайды. Білім беру ўйымы
педагогтерініѕ, јдіскерлерініѕ, басшыларыныѕ нјтижелі жўмыс тјжірибелерін
зерделейді, жалпылайды жјне таратады. Білім беру ќызметкерлеріне, аудандыќ
јдістемелік кабинеттерге консультативтік, јдістемелік, практикалыќ кґмек
кґрсетеді. Курсаралыќ жўмыстар мен јртїрлі байќауларды, конкурстарды, слеттерді,
олимпиадаларды ґткізеді. Педагогикалыќ жјне басќарушылыќ инновацияларды
зерделейді жјне насихаттайды. Ќазіргі заманєы педагогикалыќ єылым жетістіктерін,
педагогика јдебиеттерініѕ жаѕалыќтарын зерделейді жјне олар туралы білім беру
ўйымдарына, јдістемелік кабинеттерге хабарлайды. Компьютерлік сауаттылыќты,
аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды меѕгереді. Біліктілікті арттыру
жїйесіндегі маркетингтік зерттеулерді жјне баспа ќызметін жїзеге асырады.
Педагогтердіѕ, білім беру ўйымдарыныѕ инновациялыќ, тјжірибелікэксперименталдыќ жўмыс нјтижелерін жјне ґзініѕ (ізденушілік) зерттеу ќызметін
жалпылау негізінде єылым мен практиканы интеграциялау идеяларын енгізу бойынша
ўсынымдамалар јзірлейді. Республикалыќ педагогикалыќ басылымдарда білім беру

проблемалары бойынша материалдар жариялайды.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Ќазаќстан Республикасында бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы»
заѕдары жјне білім беру ўйымдары ќызметініѕ мјселелері бойынша басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, дидактика принциптерін, педагогика жјне жас
ерекшеліктері психологиясы негіздерін, басќарудыѕ инновациялыќ јдістері,
јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдарды жїйелендіру принциптерін, баспалармен
жўмыс істеу негіздерін, оќу-баєдарламалыќ ќўжаттамаларды јзірлеу принциптері мен
тјртібін, пјндер бойынша жаѕа жјне балама оќулыќтардыѕ мазмўнын, алдыѕєы ќатарлы
білім беру технологияларын, єылыми-зерттеу жјне эксперименталды жўмыстар бойынша
жўмыс тјжірибесін жалпылау жјне тарату јдістемесін, еѕбек туралы заѕнама
негіздерін, еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі
ережелері мен нормаларын, санитариялыќ ережелер мен нормаларды.
Тиісті санатты алу їшін міндеттерді айќындаумен ќатар біліктілікке
ќойылатын талаптар:
Жетекші маман:
Єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-эксперименталды жўмыс јдістерін меѕгеру,
білім беру процесін јдістемелік ќамтамасыз ету бойынша шыєармашылыќ топтардыѕ
жўмысына ќатысу, аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияларды, педагогикалыќ
талдау јдістерін меѕгеру, оѕ педагогикалыќ тјжірибені зерделеу, жалпылау,
тарату.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білім (бґлім бейіні бойынша),
білім беру ўйымдарындаєы жўмыс ґтілі кемінде 3 жыл.
Бас маман: Єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-эксперименталды жўмыс істеу
јдістері мен даєдыларын меѕгеру; білім беру процесін психологиялыќ-јдістемелік
сїйемелдеу бойынша шыєармашылыќ топтарын басќару; аќпараттыќ-коммуникациялыќ
технологияларды, оныѕ ішінде аќпаратты компьютерлік ґѕдеу даєдыларын,
педагогикалыќ талдау јдістерін меѕгеру; жарияланєан јдістемелік материалдардыѕ,
авторлыќ јзірлемелердіѕ болуы.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары білім (бґлім бейіні бойынша),
білім беру ўйымдарындаєы жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Сертификатталєан тренер
Лауазымдыќ міндеттері. Деѕгейлік баєдарламалар бойынша біліктілікті
арттыру курстарын ўйымдастырады жјне ґткізеді, курстардыѕ баєдарламасын жјне
оќу-таќырыптыќ жоспарын јзірлейді, ќажетті ќўжаттарды (журнал, табель, сабаќ
кестесі жјне т.б.) ресімдейді, деѕгейлік баєдарламалар бойынша курстардыѕ
талаптарына сјйкес куратордыѕ функциясын жїзеге асырады. Аудиторияларда
тыѕдаушылардыѕ жўмыс істеу ќауіпсіздігін ќамтамасыз етеді. Тыѕдаушылардыѕ бос
уаќыттарындаєы ќызметін ўйымдастырады.
Тыѕдаушыларєа деѕгейлік курстардыѕ екінші кезеѕінде WOIP - технологиялар
арќылы, біліктілік емтиханын тапсыруєа портфолио дайындау, портфолионы
рецензиялау бойынша консультативтік жјне практикалыќ кґмек кґрсетуді ќамтамасыз
етеді.
Тыѕдаушылардыѕ біліктілік емтиханыныѕ нјтижелерін талдайды,
сертификатталєан мўєалімдердіѕ одан јрі кјсіби ќызмет етуіне мониторингті жїзеге
асырады. Сертификатталєан мўєалімдермен, базалыќ (тірек) мектептермен жўмыс
жїргізуді жоспарлайды жјне жїзеге асырады: мастер-кластар жїргізеді,
консалтингті кґмекті, топтыќ жјне жеке консультацияларды ќамтамасыз етеді,
коучинг жјне мўєалімдердіѕ тјлімгерлігін, сертификатталєан мўєалімдердіѕ оѕ
жўмыс тјжірибесін зерделеуді, жалпылауды жјне таратуды жїзеге асырады. Ќысќа
мерзімді курстарєа деѕгейлік баєдарламалар бойынша біліктілікті арттыру
курстарыныѕ идеяларын енгізу жўмысын жїзеге асырады.
Конференцияларєа, семинарларєа, кґрмелерге жјне т.б. ќатысады. Маќалалар
дайындауды, јдістемелік ўсынымдар, ќўралдар жјне т.б. јзірлеуді ќамтамасыз
етеді.
Ішкі тјртіп ережелерін саќтайды жјне тренердіѕ жўмысын реттейтін
ќўжаттардыѕ орындалуын ќамтамасыз етеді.
Білім беру ўйымыныѕ іс-шараларына, ќызметтіѕ барлыќ тїрлерін жоспарлауєа
жјне талдауєа ќатысады. Аќпаратты ўсынады, ќажетті есептілікті дайындауды жјне

беруді ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім
туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
тілдер туралы» заѕдарын жјне білім беру саласындаєы басќа да нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді, еѕбекті ќорєау, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі
ережелері мен нормаларын, санитариялыќ ережелер мен нормалар; Кембридж
университетімен бірлесіп јзірленген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБЎ оќу
баєдарламаларыныѕ тўжырымдамалыќ идеяларын, мемлекеттік білім беру
стандарттарын, педагогика жјне жас ерекшеліктері психологиясы, андрогогика
негіздерін, сертификатталєан мўєалімдердіѕ оѕ педагогикалыќ тјжірибесін
зерделеу, жалпылау жјне тарату јдістемесін, баєдарламалыќ-јдістемелік ќўралдарды
јзірлеу принциптерін, технологиясын.
Біліктілікке ќойылатын талаптар:
Жоєары педагогикалыќ білім. Педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл, оныѕ
ішінде біліктілікті арттыру жїйесінде жўмыс ґтілі кемінде 2 жыл. Біліктілікті
арттырудыѕ деѕгейлік курстары тренерініѕ сертификаты болуы.
Јдістемелік ќызмет
Оќу-јдістемелік орталыќтыѕ (кабинет) директоры (меѕгерушісі)
Лауазымдыќ міндеттері. Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ
актілеріне сјйкес орталыќ (кабинет) ќызметініѕ барлыќ баєыттарына жалпы басшылыќ
жасауды жїзеге асырады. Орталыќты (кабинет) басќару ќўрылымын, штаттыќ кестені
белгілеп, бекітеді.
Орталыќтыѕ (кабинет) стратегиясын, даму маќсаты мен міндеттерін
белгілейді, даму баєдарламаларыныѕ, ішкі тјртіп ережелерініѕ јзірленуін,
бекітілуін жјне орындалуын ўйымдастырады. Бюджеттік ќаржыны оѕтайлы пайдалануды
ќамтамасыз етеді. Заѕнамамен белгіленген шекте орталыќтыѕ (кабинет) мїлкіне жјне
ќаржысына иелік етеді. Оќу-материалдыќ базаныѕ есепке алынуын, саќталуын жјне
толыєуын ќамтамасыз етеді.
Республикадаєы жјне шетелдегі ќоєамдыќ ўйымдардыѕ (ќауымдастыќтар,
кеѕестер жјне т.б.) ґзара јрекеттесуін ўйымдастырады.
Єылыми-педагогикалыќ жјне тјрбие процесін тиісті деѕгейде ќамтамасыз етуші
кадрларды іріктеуді жјне орналастыруды жїзеге асырады. Ќызметкерлердіѕ
лауазымдыќ міндеттерін белгілейді, олардыѕ кјсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай
жасайды. Ќызметкерлердіѕ творчестволыќ бастамашылдыєын марапаттайды жјне
ынталандырады.
Орталыќтыѕ (кабинет) єылыми-јдістемелік кеѕесініѕ жўмысына басшылыќ
жасайды. Ќажетті есептілікті дайындап, жіберуді ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы балалар ќўќыєы туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќ туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын жјне білім берудіѕ даму
баєыттары мен перспективасын белгілеуші басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді,
педагогика жјне психология негіздерін, білім берудіѕ жалпыєа міндетті
мемлекеттік стандарттарын, педагогика, педагогикалыќ психология, педагогикалыќ
єылым мен практика жетістіктерін, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызмет, еѕбек туралы
заѕнамалар негізін, еѕбек ќорєау ережелері мен нормаларын, ќауіпсіздік жјне ґрт
ќауіпсіздігі техникасын, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, єылыми немесе
академиялыќ дјрежесініѕ болуы, педагогикалыќ жўмыс ґтілі кемінде 7 жыл.
Оќу-јдістемелік орталыќ (кабинет) директорыныѕ орынбасары
Лауазымдыќ міндеттері. Орталыќ (кабинет) жарєысына жјне басќа да
нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сјйкес ќўрылымдыќ бґлімшелер ќызметіне басшылыќ
жасайды. Орталыќтаєы оќу, єылыми, јдістемелік ќызметті жоспарлайды,
ўйымдастырады жјне баќылайды. Ґткізілетін іс-шаралардыѕ оќу, баєдарламалыќјдістемелік жјне єылыми ілеспесін јзірлеуге басшылыќ жасауды жјне баќылауды
жїзеге асырады. Баспа ќызметіне басшылыќ етеді. Ќўрылымдыќ бґлімшелер їшін кадр
іріктеуді жїзеге асырады жјне орталыќ басшысына ўсынады. Ґѕірлік ќўрылым

ќызметкерлеріне консультация беруді, орталыќ зертханаларыныѕ ќызметін
їйлестіруді жїзеге асырады. Јдістемелік ќўрамды аттестаттауєа дайындауды
ўйымдастырады. Орталыќты (кабинет) јдістемелік ќамтамасыз ету тиімділігін
арттыру бойынша ўсыныс јзірлейді, аќпараттыќ материалдарды жїйелендіреді жјне
жасайды, балалармен жўмыс жґніндегі білім беру баєдарламаларын јзірлеуді,
рецензиялауды жјне бекітуге дайындауды ўйымдастырады, аудандыќ, ќалалыќ
јдістемелік кабинеттердіѕ, тјжірибелік-эксперименттік алаѕ ќызметініѕ нјтижесін
зерделеп, топтастырады. Ќажетті есептемелерді дайындап, жіберуді ќамтамасыз
етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексін, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы балалар ќўќыєы туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќ туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын жјне білім берудіѕ даму
баєыттары мен перспективасын белгілейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, педагогика жјне психология негіздерін, білім берудіѕ жалпыєа міндетті
мемлекеттік стандарттарын, педагогика, педагогикалыќ психологияны, педагогикалыќ
єылым мен практика жетістіктерін, ќаржылыќ-шаруашылыќ ќызмет, еѕбек туралы
заѕнамалар негізін, санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогикалыќ
жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл.
Оќу-јдістемелік орталыќ (кабинет) јдіскері
Лауазымдыќ міндеттері. Аудан (ќала) педагогтерімен бірлесіп јдістемелік
жўмысты ўйымдастырады, курсаралыќ кезеѕдегі јдістемелік жўмыстыѕ тиімділігін
зерделейді. Білім беру ўйымдарын жетекшілік ететін мјселелері бойынша
јдістемелік ќамтамасыз етуді жїзеге асырады. Мамандыќтар бойынша педагогтердіѕ
біліктілігін арттыруды болжайды жјне жоспарлайды. Семинарлар, алдыѕєы ќатарлы
тјжірибе мектебініѕ отырыстары, педагог ќызметкерлердіѕ конкурстары,
олимпиадаларыныѕ оќыту-јдістемелік ќўжаттамасын (дидактикалыќ материалдар,
жабдыќтардыѕ типтік тізбесі) јзірлеу, рецензиялау жјне бекітуге дайындауды
ўйымдастырады. Педагогтердіѕ жјне білім беру ўйымдарыныѕ инновациялыќ жјне
тјжірибелік-эксперименттік жўмысыныѕ ќорытындысын зерделейді жјне топтастырады.
Білім беру ўйымдарыныѕ басшылары мен педагог ќызметкерлеріне оќујдістемелік жјне тјрбие жўмыстарын ўйымдастыруєа консультативтік жјне
практикалыќ кґмек кґрсетеді. Педагогтерге кґмек ретінде библиографиялыќ
аныќтамалар, јзірлемелер, тестік жјне басќа да материалдар жасайды, оларды білім
беру ўйымдарыныѕ оќу-јдістемелік кабинеттеріне, аудан (ќала) педагогтерініѕ
назарына жеткізеді. Алдыѕєы ќатарлы оќыту жјне тјрбие технологиялары бойынша
аќпараттарды топтастырады жјне таратады. Педагогтердіѕ, білім беру ўйымдары
басшыларыныѕ мейлінше нјтижелі тјжірибелерін зерделейді, жїйелендіреді,
топтастырады, мониторинг жїргізеді жјне таратады. Педагог ќызметкерлердіѕ
јдістемелік бірлестік жўмысын ўйымдастырады жјне їйлестіреді. Оќушылар
конкурсын, кґрмелерін, олимпиадаларын, слеттерін, жарыстарын ґткізу бойынша
тиісті ќўжаттамаларды ўйымдастырады жјне јзірлейді. Ќажетті есептіліктерді
дайындап, ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Білуге міндетті: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы, Ќазаќстан
Республикасыныѕ Еѕбек кодексі, «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы
тілдер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы балалар ќўќыєы туралы», «Сыбайлас
жемќорлыќ туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын жјне білім берудіѕ даму
баєыттары мен перспективасын белгілейтін басќа да нормативтік ќўќыќтыќ
актілерді, мемлекеттік білім беру стандарттарын, педагогика жјне жас ерекшелігі
психологиясы негіздерін, дидактика принциптерін, жалпы жјне жеке оќыту
јдістерін, білім беру ўйымдарындаєы білім беру процесін ўйымдастыру жїйесі,
јдістемелік бірлестік, білім беру ўйымдары педагогтері жўмыстарыныѕ тиімді
формалары мен јдістерін аныќтау, топтастыру жјне тарату јдістемесін, оќубаєдарламалыќ ќўжаттама јзірлеу принциптері мен тјртібін, педагогикалыќ єылым
мен практика жетістіктерін, јдістемелік жјне аќпараттыќ материалдарды
жїйелендіру принципін, еѕбек туралы заѕнамалар негізін, еѕбекті ќорєау ережелері
мен нормаларын, ќауіпсіздік техникасы жјне ґрт ќауіпсіздігі ережелерін,
санитарлыќ ережелер мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: жоєары педагогикалыќ білім, педагогикалыќ
жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл, тиісті бейіні бойынша бірінші немесе жоєары

біліктілік санатыныѕ болуы тиіс.».
2. Мектепке дейінгі жјне орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева):
1) осы бўйрыќтыѕ белгіленген заѕнамалыќ тјртіппен Ќазаќстан Республикасы
Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін ќамтамасыз етсін;
2) осы бўйрыќты мемлекеттік тіркеуден ґткеннен кейін бўќаралыќ аќпарат
ќўралдарында жарияласын.
3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау білім жјне єылым вице-министрі Е.Н.
Иманєалиевке жїктелсін.
4. Осы бўйрыќ алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн
ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
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