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                              Колледж миссиясы: 
       «Аймағымыздың индустриялық -

инновациялық дамуын жүзеге асыру үшін 
еңбек нарығында талап етілетін бәсекеге 

қабілетті кәсіптік мамандықтарды 
дайындау» 

Талғар 2020 жыл 

Оқуға түсуге қажетті құжаттар: 

біліктілігі бойынша 
ЭЕМ-ның барлық 

қазіргі заманғы 
сыртқы және желілік 
құрылғыларын қосу, 

ЕТ аппараттық   
құралдарының  

ақауларын 
болдырмау және диагностикалық 

бағдарламаларды қолдануды үйренеді. 
Операциялық жүйелерді орнату және баптауды; 

қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеуді 
меңгереді. 

Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: қазақша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 
 

біліктілігі бойынша 
бітіруші түлек  

автокөліктердің 
электр құралдарының 

қосылуын тексеруді, 
автомобильдің 

айналмалы және 
тұрақты ток 

генераторының, 
микропроцессорлы оталдыруд жүйесінің 

жұмысын, электрлі оталдыру, желісі жұмысын, 
электрлі оталдыру желісі жұмысының түзулігін, 

автомобиль сервис құралдарының жұмысын,  
дыбыс және жарық беру құралдарының дұрыс 

жұмыс істеуін тексеруді меңгереді.  
Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: қазақша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 
                             

«Автокөліктердің электр құрылғыларын 
жөндеуші электрик»  

Талапкер - 2020 

 Өтініш 

 9 – 11 сынып бітіргені туралы аттестат 

(түпнұсқа) 

 Туу туралы куәлік немесе төлқұжат  

    (көшірмесі) 

 3x4 көлеміндегі 6 фотосурет  

  086 - У үлгідегі дәрігерлік анықтама  

 

Мекенжай және байланыс ақпараттры: 

АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ БІЛІМ 
БАСҚАРМАСЫ 

ТАЛҒАР ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ 

ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ 
 

 

talgar_politeh 

talgarpoliteh 

kdm_talgarpoliteh 

«Сандық және электронды құрылғыларды, 
компьютерлік  желілерді жөндеуші»    

Талғар политехникалық колледжі 
Сіздерді оқуға шақырады. 

Тегін тамақтану,  
шәкіртақы және  

 әлеуметтік пакеттер  



 

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР! 

Егер Сіз сапалы білім мен кәсіби дағды тәжірибесін 
алғыңыз келсе, онда Талғар политехникалық 

колледжіне қош келдіңіз! 
Қазақстан Республикасының Президенті    

Н. Назарбаевтың  2018 жылғы 10 қаңтардағы  
Қазақстан халқына Жолдауы:  

  «Жұмыс берушілерді тарту арқылы және 
халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды 

ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру 
бағдарламаларын жаңарту керек. «Баршаға тегін 
кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын  жүзеге  

асыруды  жалғастыру  қажет».   
Бүгінгі таңда колледждегі оқыту, тәрбие және 

әдістемелік жұмыстар жоғары білікті, білімді 
оқытушылардың бірлестігінің қатысуымен іске 

асырыла отырып, болашақ жас маманды 
тәрбиелеуде оқытудың жаңа әдіс-тәсілдеріне, жаңа 

технологиялар түрлеріне көп көңіл бөледі.  
Егер дарыныңыз, кәсіби және өмірлік мақсат-
мұратыңыз болса, өз қабілетіңізді танытып, 

жарқырай көрінгіңіз келсе, Талғар политехникалық 
колледжі сізді күтеді!  

2020 - 2021 оқу жылына білім алушыларды 
қабылдаймыз! 

 
 

біліктілігі бойынша 
бітіруші түлек 

автокөліктердің 
қарапайым тораптары 

мен агрегаттарын 
бөлшектеуді, 

қарапайым слесарлық 
операцияларды 

орындауды, автокөліктерге техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу кезінде қолданылатын қосалқы 

бөлшектердің жарамдылығын анықтауды, 
агрегаттар мен механизмдерге жөндеу жүргізуді, 

біліктілігі жоғары слесардың құралдарымен  күрделі 
жұмыстарды жүргізуді меңгереді. 

Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: орысша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 

«Автокөлік жөндеуші слесары» 

 

біліктілігі 
бойынша бітіруші 

түлек жеке 
тапсырыстар 

бойынша киім-
кешектерді тігуді 

және киімдерді 
жөндеуді, қолмен 

және машиналық операциялар, тораптар мен 
ұсақ бөлшектерді өңдеу жұмыстарын 

орындауды  меңгереді.  
Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: орысша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 

біліктілігінің 
түлектері азық-

түлік тауарлары
-ның сапасын, 

аспаздық 
өнімнің 

дайындық     
дәрежесі 

бойынша 
сипаттамасын анықтауды және бақылауды, 

рецептура негізінде технологиялық карталар 
жасауды, тағам дайындаудың технологиялық 
процессінің кезеңдерін бөлуді, қолданылатын 
шикі заттың ерекшеліктерін ескере отырып, 

алғашқы аспаздық өңдеуді  орындауды, ыстық 
аспаздық өңдеуді орындауды, дайын өнімді 

рәсімдеуді және жіберуді меңгереді. 
Оқу түрі: күндізгі 

Оқу тілі: қазақша, орысша 
Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 

                            11 сынып, 10 ай 

 

«Аспаз»  

«Арнайы тігінші»  

біліктілігі 
бойынша бітіруші 

түлек 
конструкциялық 

болаттан, түсті 
металдар мен 

қорытпалардан 
жасалған металл 
құрылымдарын 

доғалық дәнекерлеу және кесу жұмыстарын 
орындауды, күрделі бөлшектерді балқытуды, 

берілген режимді сақтай отырып бөлшектерді 
дәнекерлеу кезінде алдын ала және ілеспе 

қыздыруды, металл құрылымдарын газбен 
дәнекерлеу жөніндегі жұмыстарды орындауды, 

дәнекерлеу кезінде ақаулардың пайда болуының 
алдын алуды және оларды жоюды меңгереді.  

Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: қазақша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 

біліктілігі 
бойынша бітіруші 

түлек әртүрлі 
электр монтаждау 

жұмыстарын 
орындауды және 

электр 
жабдықтарын 

жөндеуді, ауыл шаруашылық жабдықтарын, 
аспаптарды, аппаратураларды, механизмдерді, 

машиналар мен қозғалтқыштарды пайдалануды 
және техникалық қызмет көрсетуді меңгереді. 

Оқу түрі: күндізгі 
Оқу тілі: орысша 

Оқуға түсуі: 9 сынып,  2 жыл 10 ай 

«Электр жабдықтарына қызмет  
көрсету жөніндегі электромонтері»   

«Электргазымен дәнекерлеуші»   


