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Колледж түлектеріне арналған ақпарат 

      Оқу мерзімі: 3 жыл 
 

Жоғарғы кәсіптік 

білім мамандықтары 

(Тандау пәні) 
Техникалық және кәсіптік білім мамандықтары 

5В010100 
Мектепке дейінгі білім 

беру және тәрбиелеу 
  

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі, Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі), Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі 
бар тәрбиешісі, Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-педагог, Білім беру ұйымының тәрбиешісі, Білім беруді 
ұйымдастыру бастауышы, Ӛндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша), Ӛндірістік оқыту шебері, техник-
технолог (барлық аталымдар бойынша), Бастауыш білім беру мұғалімі, Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі, Мектепке 
дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі,  

5В010200 
Бастауыш білім берудің 

педагогикасы мен 
әдістемесі  

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі, Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі), Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-
педагог, Білім беру ұйымының тәрбиешісі, Білім беруді ұйымдастыру бастауышы, Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі, 
Ӛндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша), Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар 
бойынша), Бастауыш білім беру мұғалімі, Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Шетел тілінен бастауыш білім 
беру мұғалімі, Ұйғыр тілі мен әдебиеті мұғалім,  Ӛзбек тілі мен әдебиеті мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Бейнелеу ӛнері және 
сызу пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі, Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің 
мұғалімі, Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Математика мұғалімі, Физика мұғалімі, Ағылшынша 
білімі бар ӛзін-ӛзі тану пәні мұғалімі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі, 
Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, 
эстрадалық әндер орындау әртісі, Хор әртісі,  

5В010300 
Педагогика және 

психология  

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі, Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі), Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-

педагог, Білім беру ұйымының тәрбиешісі,  Білім беруді ұйымдастыру бастауышы, Бастауыш білім беру мұғалімі, Информатика 
пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі, Ұйғыр тілі мен әдебиеті мұғалімі, Ӛзбек тілі 

мен әдебиеті мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Бейнелеу ӛнері және сызу пәнінің негізгі орта білім беру 

мұғалімі, Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі, Ӛмір қауіпсіздігі және 
валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі, Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Математика 

мұғалімі, Физика мұғалімі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі), Массажист, 

Жалпы практикадағы медбике, Маманданған медбике, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер, Балалар музыка 
мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі), Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар 

оркестрінің әртісі (жетекшісі), Оқытушы, хормейстер, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, Балалар музыка мектебінің 

оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін 
орындау әртісі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі, Хор әртісі, Әлеуметтік жұмыс 

жӛніндегі маман, Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман. 

5В010400 
Бастауыш әскери 

дайындық  

Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-педагог, Білім беру ұйымының тәрбиешісі, Білім беруді ұйымдастыру 
бастауышы, Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы, Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі, Спорт жаттықтырушысы-

оқытушы, Түзету дене тәрбиесі мұғалімі, Бастауыш білім беру мұғалімі, Ӛмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта 

білім беру мұғалімі. 

5В010500 
Дефектология  

Бастауыш білім беру мұғалімі, Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Фельдшер, Массажист, Жалпы 
практикадағы медбике, Маманданған медбике, Стоматолог-дәрігердің кӛмекшісі, Дантист, Стоматологиялық гигиенашы, 

Фармацевт, Әлеуметтік жұмыс жӛніндегі маман, Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман. 

5В010600 
Музыкалық білім  

 

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, 
халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі), Ұйымдастырушы-педагог, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, 
концертмейстер, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі), Балалар музыка мектебінің 
оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі), Оқытушы, хормейстер, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, 
Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, 
домбырамен халық әндерін орындау әртісі, Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі, Хор әртісі, 
Драма театр әртісі, Музыка театрының әртісі, Қуыршақ театры әртісі,Сӛйлеу жанрының әртісі,Эстрада жанрының әртісі. 

5В010800 
Дене шынықтыру 

мәдениеті және спорт 
(шығ. емтихан) 

Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы,  Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі,  Спорт жаттықтырушысы-оқытушы, Түзету 

дене тәрбиесі мұғалімі, Ӛмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі.  

5В010900 Математика 
(Физика) 

Бастауыш білім беру мұғалімі, Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Математика мұғалімі, Физика мұғалімі, 

Ағылшынша білімі бар математика пәні мұғалімі, Ағылшынша білімі бар физика пәні мұғалімі, Математика мұғалімі. 

5В011100 
Информатика (Физика) 

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі, 

Физика мұғалімі, Математика мұғалімі, Электрондық есептеу машиналарының операторы, Байланыс құрастырушысы-кабельші, 

Техник, Техник-бағдарламашы, Ақпаратты қорғау технигі, Компьютерлік құрылғыларға қызмет кӛрсетуші техник, Техник-
электроник, Техник-бағдарламашы, Техник. 

5В011300 
Биология (Биология) 

Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы, Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі, Спорт жаттықтырушысы-оқытушы, Түзету 

дене тәрбиесі мұғалімі, Ӛндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша), Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог 

(барлық аталымдар бойынша), Бастауыш білім беру мұғалімі, Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Шетел тілінен 

бастауыш білім беру мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі, Ағылшынша білімі 
бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі, Технология пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі, Ӛмір қауіпсіздігі 

және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі, Зертханашы, Фельдшер, Акушер, Массажист, Жалпы практикадағы 

медбике, Маманданған медбике, Гигиенист-эпидемиолог, Медициналық зертханашы, Фармацевт. 

5В011700 
Қазақ тілі мен әдебиеті 

(Қазақ әдебиеті) 

Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-педагог, Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар 

бойынша), Бастауыш білім беру мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі. 

5В011800 Орыс тілі мен 
әдебиеті 

(Орыс әдебиеті) 

Қосымша білім беру педагогы, Бастауыш білім беру мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі. 

5В011900 
Шет тілі: екі шет тілі  

(Шет тілі) 

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі, Шетел тілі мұғалімі, Аудармашы, Гид-аудармашы. 



5В012000 
Кәсіптік оқыту  

(Физика) 

Ӛндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша), Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар 
бойынша), Технология пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі, Ағаштан кӛркем заттар дайындаушы, Кӛркем құю формасын 

жасаушы, Кӛркем заттарды шекуші, Металға кӛркем сәндік жазу жазушы, Дизайнер, Кӛркемдік-әсемдеу жұмыстарын 

орындаушы, Ұйымдастырушы-педагог, Бутафор, Сахна машинисі, Гримші-пастижер, Костюмер, Суретші-декоратор, Жарық 
аппараттары операторы, Костюмдер бойынша суретші, Металдан кӛркем заттар дайындаушы, Кескіндемеші, Қыштан кӛркем 

заттарды жасаушы, Маталар, гобелендер және кілемдерді қайта ӛңдеуші, Зергерлік және кӛркем заттарға детальдар мен 

материалдар дайындаушы, Тастан заттарды дайындаушы, Матаға сурет салушы, Кӛркем заттарды тері мен жүннен жасаушы, 
Музыкалық аспаптарды дайындаушы, Сүйектен, мүйізден заттар дайындаушы. 

5В012100 Қазақ тілінде  
оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі 
мен әдебиеті 

(Қазақ әдебиеті) 

Қосымша білім беру педагогы,  Ұйымдастырушы-педагог, Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар 

бойынша), Бастауыш білім беру мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі. 

5В030100 
Құқықтану  

(Дүние жүзі тарихы) 

Заңгер, Заңгер-кеңесші 

 
5В050300 

Психология 
(Биология) 

 

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі, Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі), Қосымша білім беру педагогы, Ұйымдастырушы-

педагог, Білім беру ұйымының тәрбиешісі, Білім беруді ұйымдастыру бастауышы, Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі, 
Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі, Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Шетел тілінен бастауыш білім беру 

мұғалімі, Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі, Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі, Қазақ 

тілі мен әдебиеті мұғалімі, Физика мұғалімі,Шетел тілі мұғалімі,  Математика мұғалімі, Фельдшер, Акушер. 

5В050600 
Экономика (География) 

Азық-түлік тауарларының сатушысы, Азық-түлік емес тауарлар сатушысы, Бақылаушы-кассир, Маркетолог, Тауартанушы, 
Мерчендайзер, Техник-бағалаушы, Менеджер, Сақтандыру агенті, Статистик, Бухгалтер-ревизор (аудитор), Экономист-бухгалтер, 

Экономист, Еңбек жӛніндегі экономист. 

5В050700 Менеджмент 
(География) 

Әкімшілік кӛмекшісі, Әкімшілік, Қызмет кӛрсетуші менеджер, Менеджер, Зертханашы, Кӛкӛніс тұздаушы, Технолог, Техник-
технолог, Жартылай дайындалған тағам ӛнімдерін даярлаушы. 

5В050800 
Есеп және аудит 

(География) 

Техник-бағалаушы, Сақтандыру агенті, Қаржы жұмысы бойынша экономист, Статистик, Бухгалтер, Бухгалтер-ревизор (аудитор), 

Экономист-бухгалтер, Агент (барлық атаулары), Экономист, Еңбек жӛніндегі экономист, Сатушы, Бухгалтер. 

5В050900 
Қаржы (География) 

Сақтандыру агенті, Қаржы жұмысы бойынша экономист, Статистик, Бухгалтер, Бухгалтер-ревизор (аудитор), Экономист-
бухгалтер, Агент (барлық атаулары), Экономист, Еңбек жӛніндегі экономист,  Агент (бәрі атау бойынша), Сатушы, Бухгалтер. 

5В051000 
Мемлекеттік және 
жергілікті басқару 

(География) 

Референт-хатшы,  Іс қағаздарын жүргізуші,  Мұрағатшы,  Менеджер,  Сақтандыру агенті,  Қаржы жұмысы бойынша экономист,  
Экономист,  Бухгалтер,  Бухгалтер-ревизор (аудитор),  Экономист-бухгалтер,  Агент (барлық атаулары),  Экономист,  Еңбек 
жӛніндегі экономист. 

5В070300 
Ақпараттық жүйелер 

(Физика) 

Ӛндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша),  Ӛндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар 
бойынша), Техник-бағдарламашы, Техник, Есептеу техникасы және  бағдарламалық қамсыздандыру, электрондық-есептеу 

машина операторы, Байланыс  құрастырушысы-кабельші, Техник, Техник-бағдарламашы, Ақпарат қорғау технигі, Компьютерлік 

құралдар бойынша қызмет кӛрсету технигі, Техник-электроник. 

5В072800 Өңдеу 
өндірісінің технологиясы 

(Химия) 

Қант ӛндірісінде басқару пультінің операторы,  Техник-технолог,  Ұн тарту ӛндірісінің аппаратшысы,  Жармалық ӛндірістің 
аппаратшысы,  Техник-механик,  Темекі ӛнімін қайта ӛңдеудің ағынды-автоматты желілер машинисі,  Азық-түлік ӛнімдерін 

ӛндіруде жабдықтарды реттеуші,  Жабдықтарды пайдалану және жӛндеу технигі,  Кондитер,  Зертханашы. 

5В090200 
Туризм (География) 

Әкімшілік кӛмекшісі,  Әкімшілік,  Қызмет кӛрсетуші менеджер,  Туризм жӛніндегі нұсқаушы,  Саяхат жүргізушісі,  Туризм 

агенті, Менеджер, Маркетолог, Мерчендайзер, Аудармашы,  Гид-аудармашы. 

 

Қажетті құжаттар: 

1. Ӛтініш; 

2. Бастапқы кәсіби (техникалық және кәсіби) немесе орта кәсіби (ортадан кейінгі) оқу орнын бітіру туралы 

диплом (түпнұсқа мен кӛшірмесі); 

3. Жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқа мен кӛшірмесі); 

4.  3х4 пішініндегі 6 фотосурет; 

5. 086-У нысанындағы медициналық анықтама; 

6. ҰБТ немесе КТ бойынша сертификат; 

7. Еңбек кітапшасы; 

8. жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйымның мӛрімен (бар болса) расталған қызметтік тізім (жұмысшының 

жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі); 

9. жұмыскердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын архивтік анықтама; 

10. Қабылдау комиссиясының қызметіне тӛлем түбіртегі (1500тг) Казком банкі арқылы; 

11. Оқу тӛлемінің түбіртегі ( оқудың 10%); 

12. Кешенді тестілеу тӛлем түбіртегі (2242тг) Халық банкі арқылы; 

13. Қағаз тезтікпе мен конверт. 

 

Ксения
hkolhl


