
О Қ У Ғ А  Ш А Қ Ы Р А М Ы З! 

 

Т А Л А П К Е Р – 2022 
 

М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі   

2022-2023 оқу жылына талапкерлерді күндізгі оқу нысаны бойынша 

мемлекеттік білім беру тапсырысы және ақылы негізде оқуға 

қабылдайды 
 

Мемлекеттік лицензия 20.02.2018 жылғы № KZ67LAA00011120 

Мамандығы Біліктілігі Оқу мерзімі Оқу 

нысаны 

01120100 - Мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту 

4S01120102 -Мектепке дейінгі тәрбие 

және оқыту ұйымдарының 

тәрбиешісі 

3 жыл 10 ай 9- сынып 

5АВ01120101 -Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың қолданбалы 

бакалавры 

2 жыл 10 ай 11-сынып 

01140100 - Бастауыш білім 

беру педагогикасы мен 

әдістемесі 

4S01140101 - Бастауыш білім беру 

мұғалімі 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

01140200 - Музыкалық 

білім беру 

4S01140201 - Мектепке дейінгі, 

бастауыш және негізгі орта білім 

берудің музыка мұғалімі 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

01140300 - Көркем еңбек 4S01140301 - Көркем еңбек мұғалімі 3 жыл 10 ай 9-сынып 

01140500 - Дене тәрбиесі 

және спорт 

4S01140501 - Дене тәрбиесі мұғалімі 3 жыл 10 ай 9-сынып 

4S01140503 -Спорт 

жаттықтырушысы - оқытушы 

2 жыл 10 ай 11-сынып 

4S01140504 - Дене тәрбиесі және 

спорт нұсқаушысы 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

01140600 - Негізгі орта 

білім берудегі тіл мен 

әдебиетті  оқытудың 

педагогикасы мен 

әдістемесі 

4S01140601 - Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

4S01140602 - Орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

4S01140605 - Шетел тілі мұғалімі 3 жыл 10 ай 9-сынып 

01140700 - Информатика 4S01140701 - Бастауыш және негізгі 

орта білім берудің информатика 

мұғалімі 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

02151000 – Халықтық 

көркем шығармашылығы 

(түрлері бойынша) 

4S02151001 -Көркемөнерпаздар 

хореографиялық ұжымының 

жетекшісі, оқытушы 

3 жыл 10 ай 9-сынып 

06120200 - Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері 

4S06120202 - Ақпараттық қауіпсіздік 

технигі 

3 жыл 10 ай 

2 жыл 10 ай 

9-сынып 

11-сынып 

07140500 - Сандық техника 

(түрлері бойынша) 

4S07140504 - Техник-электронщик 2 жыл 10 ай 11- сынып 

 

 

 

 

 



 

 

 

Құжаттар тізбесі мен мерзімі: 

 

1. Құжаттарды қабылдау туралы өтініш  

2. Білімі туралы құжаттың тұпнұсқасы  

3. 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет  

4. 075-У формадағы медициналық анықтама 

5. № 031-У нысаны бойынша І және ІІ топтағы мүгедектер  мен бала  

жасынан мүгедектер үшін медициналық - әлеуметтік сараптама 

қорытындысы. 

6. Жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). 

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды 

жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады. 
 

                            Талапкерлердің құжаттарын қабылдау: 

     Құжаттар  колледждің  қабылдау  комиссиясында (тікелей келу арқылы),  Еgov.kz 

немесе College SmartNation электронды порталы  арқылы қабылданады.  

Білім беру ұйымдарына қабылдауға өтініш беру үшін ата-анасының немесе оның 

заңды өкілдерінің ЭЦҚ кілті қажет.  

Құжат тапсыру мерзімі 2022 жылдың 25 маусымынан басталады. 

 

Колледждің мекен-жайы: 

Қызылорда қаласы. Қорқыт Ата көшесі №9. Телефон: 26-12-90. 

                                                 Колледж сайты:  manshuk. kz. 

 


