«Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым
орындарына конкурс жариялайды.
1. Факультеттің декандары: мәдениет және өнер, филология, табиғи географиялық.
Біліктілік талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім беру, академиялық немесе
академиялық (жақсырақ) дәрежесі бар, білім беру ұйымдарында немесе мамандығы бойынша кемінде
5 жыл жұмыс тәжірибесі, білімді басқарудағы біліктілікті арттыру курстарының сертификаты (куәлік).
2. Кафедра меңгерушілері: дене шынықтыруды оқытудың теориясы мен әдістемесі; дене тәрбиесі;
мектепке дейінгі және бастауыш білім; педагогика және психология, орыс филологиясы; Қазақ
филологиясы, шет тілдері, биология және экология, химия (бала күтіміне байланысты демалысы
кезеңінде); физика; математика; бейнелеу өнері және дизайн; дәстүрлі музыкалық және
орындаушылық өнер; Қазақстан Республикасының тарихы.
Біліктілік талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, академиялық немесе
академиялық (жақсырақ) дәрежесі, оқытушылық лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
Қажетті құжаттар тізімі:
- университет ректорының атына жазылған өтініш;
- кадрларды есепке алу бойынша жеке парағы;
- өмірбаян;
- жоғары білімі мен академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, ғылыми атағы туралы
құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары;
- қайта даярлау және біліктілік арттыруы туралы сертификаттардың көшірмесі (болған жағдайда) және
салыстыру үшін түпнұсқалары;
- ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі;
- № 086 нысандағы медициналық анықтама, 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық
актінің мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6697 тіркелген);
- Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің есептері бойынша тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасауы туралы
мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі
№272 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11304 тіркелген)
(бұдан әрі - №272 бұйрық) бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының
тіркеуде тұрмайтыны туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы;
- №272 бұйрықпен бекітілген «Психоневорологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының
тіркеуде тұрмайтыны туралы психоневорологиялық ұйымның анықтамасы.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (ғылыми
жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнындағы басшылық берген ұсынымдар), сондай-ақ
жұмыс тәжірибесін және біліктілігін растайтын құжаттар бере алады.
Бос лауазымдарға арналған конкурсқа өтініштер хабарландыру жарияланған күнінен бастап күнтізбелік
отыз күннен кешіктірмей беріледі.
Құжаттарды мына мекен-жайда қабылданады:
Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Достық даңғылы, 162, 107-бөлме, 23 қаңтар 2019 ж. сағат 18.00-ге
дейін.
Байланыс телефоны: 8 (7112) 50-86-11.

РГП на ПХВ «Западно – Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова» объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей:
1. Деканов факультетов: культура и искусство, филологический, естественно-географический.
Требования к квалификации: высшее (или послевузовское)образование, наличие академической или
учёной степени (предпочтительно), стаж работы на руководящих должностях в организациях
образования или по специальности не менее 5 лет, наличие сертификата (свидетельства) о
прохождении курсов повышения квалификации по менеджменту образования.
2. Заведующих кафедрами: теория и методика преподавания физического воспитания; физическое
воспитание; дошкольное и начальное образование; педагогика и психология, русская филология;
казахская филология, иностранные языки, биология и экология, химия (на период декретного отпуска);
физика; математика; изобразительное искусство и дизайн; традиционно-музыкальное и
исполнительское искусство; история Республики Казахстан.
Требования к квалификации:высшее (или послевузовское)образование, наличие академической или
учёной степени (предпочтительно), стаж работы не менее 3 лет на педагогических должностях.
Необходимый перечень документов:
- заявление на имя ректора университета;
- личный листок по учету кадров;
- автобиография;
- копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, документ об ученом звании
и подлинники для сверки;
- копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) и подлинники для
сверки;
- список научных работ и изобретений;
- медицинская справка по форме № 086, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 6697);
- справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая Комитетом правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного
правонарушения;
- справка наркологической организации о том, что участник конкурса на учете не состоит по форме
согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Выдача справки с наркологической
организации», утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 11304) (далее – Приказ №272);
- справка с психоневрологической организации о том, что участник конкурса на учете не состоит по
форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Выдача справки с
психоневрологической организации», утвержденной приказом №272.
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования,
опыта работы, профессионального уровня (список научных публикации, рекомендации от руководства
предыдущего места работы), а также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.
Заявление на конкурс вакантных должностей подается не позднее пятнадцати календарных дней со дня
опубликования объявления.
Прием документов производится по адресу:
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
г. Уральск, пр. Достык, 162, кабинет 107, до 18.00 часов 23 января 2019 г.
Контактный телефон: 8 (7112) 50-86-11

