
 
Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Щучинск қаласы, жоғары 
педагогикалық колледжі» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны 

Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного 

ведения "Высший педагогический 
колледж, город Щучинск" при управлении 

образования Акмолинской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

екі о
цехы, пішу учаскесі, компьютерлік кабинеттер, 
конференц зал, 
кабинеті, психолог кабинеті, 
лингафон кабинеті, кітапхана, тренажер залы, буфет, 
асхана.

Колледжде жақсы оқу-материалдық база  құрылған: 
екі оқу корпусы, жатақхана, 3 спорт залы, тігін өндірісі 
цехы, пішу учаскесі, компьютерлік кабинеттер, 
конференц зал, үлкен мәжіліс залы, кіші ассамблея 
кабинеті, психолог кабинеті, өзін-өзі тану кабинеті, 
лингафон кабинеті, кітапхана, тренажер залы, буфет, 
асхана. 
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мола облысы білім басқармасының жанындағы 
"Щучинск қаласы, жоғары педагогикалық колледжі" 

Қ МКК-ның мамандарын 90 жыл бойы 
дайындайды. Осы уақыт ішінде колледж 20 мыңнан 
астам маман даярлады. Колледж келесі мамандықтар 
бойынша оқытады: колледжде "Бірлік" педотряды, 

астар ісі жөніндегі комитет, жедел-жастар жасағы 
Б), жатақхананың студенттік кеңесі, "Таным" 

ушылардың ғылыми қоғамы, тарихи костюм 
ражайы жұмыс істейді. Барлық идеялар мен 

қтардың орталығы колледждің әдістемелік 
кабинеті болып табылады. Оқытушылар жаңа 

дарламаларды, оқу-әдістемелік кешендер мен 
ралдарды әзірлейді. Колледж базасында жаңа 

тарды сынақтан өткізу жүргізілуде. Білім 
алушылардың кәсіби дайындығында сабақтан тыс 

мыстар маңызды рөл атқарады: практиканың 
рлі түрлері, пәндік онкүндік, конкурстар, "Ғылым 

қтар", "Әдістемелік идеялар фестивальдері" 
. Жастардың патриоттық, құқықтық, рухани-

адамгершілік тәрбиесіне, әр түрлі іс-шаралар: кештер, 
кураторлық сағаттар, "Денсаулық күндерін" өткізу, 
спорттық жарыстар, дәрігерлермен кездесу-әңгімелесу, 

рлі акцияларға қатысу арқылы оқушылардың 
салауатты өмір салтын қалыптастыруға үлкен көңіл 

лінеді. 

ға түсу үшін құжаттар тізімі: 
Білім туралы құжаттың түпнұсқасы; 
№086-У нысанындағы медициналық анықтама, I 
не II топтағы мүгедектер мен бала жасынан 
гедектер үшін №088-У нысанындағы 

медициналық-әлеуметтік сараптаманың 
орытындысы; 

4 фотосурет (өлшемі 3 * 4); 
Жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын 
йкестендіру үшін). 
жаттарды қабылдау күндізгі бөлімге 20 

маусымнан 25 тамызға дейін, сырттай бөлімге 20 
маусымнан 20 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады. 

 

Балалар – біздің болашағымыз 
ЖПК – сенің колледжің!!!!. 



Қабылдау емтихандары: 
9 сынып негізінде: 

0105000 Бастауыш білім 
беру 
0105013 Мемлекеттік 
тілде оқытылатын 
бастауыш білім беру 
мұғалімі 
0104000 Кәсіптік оқыту 
(салалар бойынша) 
0104023 Өндірістік оқыту 
шебері, техник-технолог 

1. Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2. Математика ауызша 
3. Арнайы емтихан 

0103000 Дене шынықтыру 
және спорт 
0108000 Музыкалық білім 
беру   

1Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2.Шығармашыл емтихан 
3.Арнайы емтихан 

0111000 Негізгі орта білім 
беру 
0111083 Шетел тілі 
мұғалімі 

1.Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2.Ағылшын тілі ауызша 
3.Арнайы емтихан 

0101000 Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 
0101013 Мектепке дейінгі 
ұйымдардың тәрбиешісі 

1. Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2. Әдебиет (оқыту тілі 
бойынша) ауызша 
3. Арнайы емтихан 

0111000 Негізгі орта білім 
беру 
0111013 Қазақ тілі және 
әдебиеті мұғалімі 

1.Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2.Қазақ әдебиеті ауызша 
3. Арнайы емтихан 

0511000 – «Туризм 
(салалар бойынша)», 
біліктілік: 0511043 – 
«Менеджер» 

1. Қазақ тілі және  орыс 
тілі диктант 
2. География 
 

11 сынып негізінде: 
0103000 Физическая 
культура и спорт 
0108000 

1. Қазақ тілі және  орыс 
тілі 
2. Қазақстан тарихы 
3. Шығармашыл емтихан 
4. Арнайы емтихан 

0101000 Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 
0101013 Мектепке дейінгі 
ұйымдардың тәрбиешісі 

1.Қазақ тілі және  орыс 
тілі 
2.Биология 
3.Қазақстан тарихы 
1. Биология 
2. Арнайы емтихан 

*Арнайы емтихан – Педагогикалық жағдаяттарды 
шешу арқылы, кәсіби жарамдығын анықтауға сөйлесу. 
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Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқыту. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
мамандығы қазіргі уақытта еңбек биржасында 
арнайы оқу курсынан өткен және кіші жастағы 
балалармен жұмыс жасау дағдыларына ие мектепке 
дейінгі мекемелердің педагогтары, тәрбиешілері мен 
бала күтушілер үшін бос орындар жеткілікті. 
Балабақша тәрбиешісі мамандығы-лайықты құрмет. 
Өйткені балаларға көмектескен адам-бүкіл 
адамзатқа көмектеседі! 

 
Негізгі орта білім беру 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі еңбек нарығында , әсіресе білікті кадрлар 
жетіспейтін ауылдық жерлерде сұранысқа ие. Білім 
алушылар "мемлекеттік емес тілде оқытатын 
мектептердегі  қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі" 
қосымша біліктілігін алады».  

 
Шет тілінің мұғалімі-оқушыларға, 

студенттерге және халықтың басқа да 
санаттарына ағылшын тілінің негіздерін үйрететін 
маман. Бұл мамандық ана және шет тілдерінде 
қажетті білімі бар және балалармен жұмыс істеуге 
бейімділігі бар адамдарға қолайлы. 

 
Бастауыш білім беру 
Бастауыш сынып мұғалімі адамның 

барлық болашақ білімінің негізін 
қалайды,оның дүниетанымын 

қалыптастырады. Бастауыш мектепте алған 
білімдерін адам өзінің саналы өмірінде пайдаланады. 

 
Музыкалық білім беру 
Білім, мәдениет және өнер саласында 

одан әрі қызмет ету үшін кең мүмкіндіктер. Қызметі: 
оқытушылық, музыкалық-орындаушылық қызметі, 
дыбыс режиссурасы. 
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Кәсіптік оқыту (салалар 
бойынша) 

н бағыттарында түсінуді үйренуге мүмкіндік 
; жұмысқа орналасудың кеңейтілген спектрі 

(техникалық және педагогикалық бағыты). Қызмет: 
з ательесін ұйымдастыра алады, кез келген тігін 
сіпорнында жұмыс істей алады, киім 

технологиясын оқыта алады, шығармашылық 
йірмелерін жүргізе алады. 

Дене тәрбиесі және спорт 
Дене шынықтыру-денсаулықты 

нығайтуға және дене қабілеттерін 
дамытуға бағытталған адамның қызметі. Ол ағзаны 

йлесімді дамытады және ұзақ жылдарға тамаша 
дене жағдайын сақтайды.Дене шынықтыру мұғалімі 
мамандығының артықшылықтары: балалармен 

ты, шығармашылық жұмыс, өзін жақсы дене 
рінде ұстау мүмкіндігі, екі айлық ақылы демалыс 
не тағы басқалар. 

Туризм 
Туризм жөніндегі менеджер - клиенттер 

туристік сапарларын ұйымдастырумен 
айналысатын туризм саласындағы маман. Қазіргі 

ытта бұл демалыс және ойын-сауық 
индустриясында сұранысқа ие мамандықтардың бірі. 
Мамандық шетел тілдерін, география мен қоғамтану 

тыратындарға сәйкес келеді 
 
 

Байланыстар: 
Мекен-жайымыз  - 021700, Қазақстан 

Республикасы, Ақмола облысы, Бурабай  
ауданы, Щучинск қаласы, Едомский көшесі, 

23 үй 
Телефон - 8 (71636) 2-30-33, 2-39-75 

Электрондық пошта - vpk@aqmoedu.gov.kz 
Ресми сайт - http://pt0005.burabay.aqmoedu.kz 


