
ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

2022 - 2023 оқу жылына талапкерлер қабылдайды 

Мемлекеттік лицензия № KZ53LAA00014088 

КҮНДІЗГІ БӨЛІМ 

Бюджеттік және ақылы негізде жалпы білім беретін орта мектептің 9 және 11 сыныбын бітіргендер 

үшін мына мамандықтар бойынша: 

Мамандықтар 9 сыныпты 

бітіргендер 

11 сыныпты 

бітіргендер 

06120100 –«Есептеу техникасы және ақпараттық желілер»  
4S06120102 желілік және жүйелік әкімшілендіру технигі   

 

3 жыл 10 ай 
 

2 жыл 10 ай 
06120200 –«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»  
4S06120202 ақпараттық қауіпсіздік технигі   

 

3 жыл 10 ай 
 

2 жыл 10 ай 
06130100 – «Бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) 

4S06130103 бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы; 

4S06130105 ақпараттық жүйелер технигі  

 

3 жыл 10 ай 

3 жыл 10 ай 

 

2 жыл 10 ай 

2 жыл 10 ай 
07110500–«Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы» 

4S07110502 техник-технолог 

 

3 жыл 10 ай 

 

2 жыл 10 ай 

07130200 – «Электрмен қамтамасыз ету» 
4S07130202 техник-электрик 

 

3 жыл 10 ай 
 

2 жыл 10 ай 
07130300– «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық 

қондырғылары»   

4S07130303 техник-жылуэнергетигі 

 

 

3 жыл 10 ай 

 

 

2 жыл 10 ай 
07130700– «Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану»  

4S07130704 техник-электромеханик 

 

 

3 жыл 10 ай 

 

 

2 жыл 10 ай 

07140100– «Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару»  

4S07140102 техник-электромеханик 

 

3 жыл 10 ай 

 

2 жыл 10 ай 

07140500 –«Сандық техника»  
4S07140504 техник-электронщик   

 

3 жыл 10 ай 

 

2 жыл 10 ай 

07140900–«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

3W0714901 телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын 

электромонтаждаушы-реттеуші 

4S07140902 телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі 

 

 

2 жыл 10 ай 

3 жыл 10 ай 

 

 

2 жыл 10 ай 

07310100–«Архитектура» 

4S07310102 техник – жобалаушы 

 

3 жыл 10 ай 

 

2 жыл 10 ай 

 

СЫРТҚЫ БӨЛІМ 

Жалпы білім беретін орта мектептің, гимназияның, лицейдің 11 сыныбын және КТМ-ді бітірген 

талапкерлер жоғарыда аталған мамандықтар бойынша қабылданады. 

 

ӨТІНІШ ҚАБЫЛДАУ 

КҮНДІЗГІ БӨЛІМ: 

9 сынып бітіргендер - 2022 жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, 11 сыныпты 

бітіргендер – 2022 жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, 07310100–Архитектура 

мамандығы бойынша 2022 жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында; 

 

СЫРТҚЫ БӨЛІМ: 

11 сыныпты бітіргендер – 2022 жылдың 25 маусымынан 20 қыркүйегіне дейін. 

Өтінішке қосымша: 

1. Білімі туралы құжаттың түп нұсқасы. 

2. №075-Уүлгідегі флюросуреті бар медициналық анықтама (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала 

жасынан мүгедектер үшін 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама 

қорытындысы). 

3. Фотосурет 3x4 см көлеміндегі 4 дана. 

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

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды 

өкілдері ұсынады. 

 

Колледждің мекен-жайы: Шымкент қаласы, Желтоқсан көшесі, 30. Тел.: 21-44-11, 21-38-54 

сайт: ukpk.kz, E-mail: ukpk_politech@mail.ru 

 


