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Гуманитарлық
колледжде оқудың 

артықшылығы
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Оқу мерзімі 2 жыл 10ай;
2-курстан бастап дуальды оқыту 
жүйесі бойынша жұмыс жасай 
аласыз;
Мемлекеттік грантпен оқу 
мүмкіндігі;
Сұранысқа ие мамандық иесі 
боласыз;
Колледж бітірген соң ЖОО 2-
курстан жалғастыра аласыз;
"Педагогика мамандықтарының 
мәртебесін көтеру үшін болашақ 
педагогтардың стипендиясын 26 000 
теңгеден 42 000 теңгеге дейін арттыру 
қажет", - деді мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Срок обучения 2 года 10 месяцев;
Дуальное образование (возможность 
работать по специальности со 2-
курса)
Государственные  гранты;

Востребованная  специалность;
Возможность продолжения учебы 
после окончания в ВУЗе
Касым-Жомарт Токаев поручил 
повысить стипендии для 
педагогических специальностей с 26 
тысяч до 42 тысяч тенге.

Преимущество обучения в 
Гуманитарном колледже



Мүмкіншіліктер/Возможности
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Колледж түлектеріне шет елге оқуға 
түсуге көмек береміз (IELTS);

Колледж түлектеріне ҰБТ-ға 
дайындыққа көмек көрсетеміз;
Жұмысқа орналасуға көмек 
көрсетеміз;
Шәкіртақы айына 20949т,
жоғарғы шәкіртақы 24949т;
Жатақхана және хостел ақысы айына 
5000т;
Жол ақысы жылына 10000т;
Күндізгі оқудың бағасы жылына-

195 000 тенге;
Сырттай оқудың бағасы жылына-

170 000 тенге;
Муз. білім беру мамандығына
күндізгі оқудың бағасы жылына-

250 000 тенге;

Помощь при трудоустройстве;
Помощь при поступление в 
зарубежные вузы (IELTS); 

Подготовка к ЕНТ,КТА.
Стипендия -20949т,
повышенная стипендия -24949т;
Общежитие и хостел 5000 т в месяц;
Проездной билет 10000т в год;
Цена за год по очной форме обучения 
-195 000 тенге;

Цена за год по заочной форме 
обучения -170 000 тенге;

Цена за год по очной форме обучения 
«музыкальное образования» - 250 000 
тенге;
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Мамандықтар / Специальности
Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту (мем.грант 100 
орын)

Бастауыш білім беру (мем.грант 75 
орын)

Қазақ тілі мен әдебиеті (мем.грант 
25 орын)

Ағылшын тілі (мем.грант 50 орын)

Информатика (мем.грант 25 орын)

Дене тәрбиесі және 
спорть(мем.грант 50 орын)

Музыкалық білім беру (мем.грант 15 
орын)

Дошкольное воспитание и 
обучение (гос.грант 100 мест)

Начальное образование 
(гос.грант 75 мест)

Казахский язык и лит-ра 
(гос.грант 25  мест)

Английский язык (гос.грант 50 
мест)

Информатика (гос.грант 25 мест)

Физкультура и спорт (гос.грант 50 
мест)

Муз. Образование (гос.грант 15 
мест)

340 мест гос. гранта за 2020/2021



Оқыту жүйесі / Система обучения
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Кредиттік жүйе бойынша оқыту;
Дуальді оқыту ( 2-курстан бастап оқып 
жүріп жұмыс істеу мүмкіндігі);
Оқу мерзімінде 60% пед. Практика;
Оқу үрдісін электронды қадағалау 
жүйесі Edupage (бағалау, сабақ кестесі, 
үй жұмысы...);
Құжат қабылдау 20.06-31.07.2020;

Емтихандар 1.08-25.08.2020 күндері
аралығында болады;

Нақты емтихан уақытын құжат 
тапсырған кезде хабарлаймыз;
Музыкалық білім беру мамандығына 
құжат қабылдау 20.06 – 20.07.2020,

емтиханы 21.07–28.07 болады.
Оқудың сырттай нысанына
20.06-20.09.2020;

Емтихандар 1.08-25.09.2020 күндері
аралығында болады;

Кредитная система;
Дуальное образование (возможность 
работать по специальности со 2-курса);
60% времени обучение  педагогическая 
практика;
Электронная система наблюдения за 
учебным процессом Edupage
(оценивание, расписание, дом.задание …);
Прием документов 20.06-31.07.20;

Вступительные экзамены 1.08-25.08.20;

Дату сдачи экзаменов сообщим при 
приеме документов;
На специальность Муз. Обр.- прием док-в  
20.06-20.07.2020,

экзамены 21.07–28.07.2020

Прием документов на заочную формы 
обучения – 20.06-20.09.2020;

Вступительные экзамены  1.08-28.09.2020;



Түсу емтихандарын өткізу формасы /
Форма проведения вступительных экзаменов

Мамандықтың атауы Негізгі пән атауы Бейiндiк пән атауы

Бастауыш білім беру Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Математика 
(тест 25 сұрақ)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту (9-
сынып) базасында

Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Қазақ әдебиеті 
(тест 25 сұрақ)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 
(11-сынып) базасында

Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Биология 
(тест 25 сұрақ)

Қазақстан тарихы 
(тест 25 сұрақ)

«Қазақ тілі мен 
әдебиеті»

Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Қазақ әдебиеті
(тест 25 сұрақ)

«Ағылшын тілі» Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Ағылшын тілі 
(тест 25 сұрақ)

«Информатика» Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Математика 
(тест 25 сұрақ)

Дене тәрбиесі және 
спорт

Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Шығармашылық 
емтихан 

Музыкалық білім беру Қазақ тілі 
(тест 25 сұрақ)

Шығармашылық 
емтихан 

Наименование 
специальности

Наименование основного 
предмета

Наименование 
профильного 

предмета
Начальное образование Русский язык

(тест 25 вопросов)
Математика

(тест 25 вопросов)

Дошкольное воспитание и 
обучение

(На базе 9 класса)

Русский язык
(тест 25 вопросов)

Русская литература
(тест 25 вопросов)

Дошкольное воспитание и 
обучение

(На базе 11 класса)
Русский язык

(тест 25 вопросов)

Биология
(тест 25 вопросов)
История Казахстана
(тест 25 вопросов)

Казахский язык и 
литература Русский язык

(тест 25 вопросов)
Русская литература
(тест 25 вопросов)

Иностранный язык Русский язык
(тест 25 вопросов)

Английский язык 
(тест 25 вопросов)

Информатика Русский язык
(тест 25 вопросов)

Математика
(тест 25 вопросов)

Физическая культура и 
спорт

Русский язык
(тест 25 вопросов)

Творческий экзамен

Музыкальное образование Русский язык
(тест 25 вопросов)

Творческий экзамен



Құжаттар / Документы
Құжаттарды 2 түрлі  тәсілмен тапсыруға болады:
1) Қабылдау комиссиясына қағаз түрінде тапсыру;
2) www.egov.kz порталы арқылы тапсыру;

Оқуға қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш;
Білімі туралы құжаттың төлнұсқасы;
3x4 см көлеміндегі фотосуреттің 4 данасы; 
Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
№ 086-У нысаны бойынша медициналық 
анықтама (I және II топтағы мүгедектер мен бала 
жасынан мүгедектер үшін - № 088-У нысаны 
бойынша медициналық анықтама);
Құжаттарды EGOV.KZ сайты арқылы тапсыратын 
болсаңыз, жоғарыдағы құжаттардың электронды 
нұсқаларын(сканерленген) сайтқа жүктейсіз.
EGOV.KZ сайтында басты бетте 
БІЛІМ      ЖОҒАРҒЫ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ
Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі 
білімі бар кадрларды даярлауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 
бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау

Способы подачи документов:
1) Сдать в приемную комиссию в бумажном виде;
2) Через веб-портал "электронного 
правительства": www.egov.kz

Заявление о приеме документов;

подлинник документа об образовании;

фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х 
штук ;

ксерокопия документа удостоверяющий личность;
медицинская справка по форме № 086-У (для 
инвалидов І и II группы и инвалидов с детства 
заключение медико-социальной экспертизы по 
форме 088-У);
В главной странице перейдете в раздел 
Образование        Высшее и проф.образование
Прием документов на конкурс по размещению 
государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с техническим, 
профессиональным и послесредним 
образованием

https://egov.kz/cms/kk/services/professional_education/pass73-2_mon
http://www.egov.kz/
https://egov.kz/cms/ru/services/professional_education/pass73-2_mon


Контакты

ул. И.Жансугурова 4, Нур-Султан

+7 7172 50 16 13, +7 7172 56 00 23 

+7 747 788 80 85, +7 708 205 15 40

www.agk-astana.kz

@student_life_agk

qabyldau@nsagk.org
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Алдын ала тіркелу үшін мына сілтемеге өтіңіз
для предрегистрации:

http://www.agk-astana.kz/

