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  Құрметті ата-аналар (заңды өкілдер), болашақ талапкерлер! 

Біз сіздер үшін қашықтан оқыту форматында жұмыс істеуді жалғастырамыз. 

 

  Түскен сұрақтар бойынша ақпаратты нақтылау үшін сіз хабарласа аласыз: 

телефон: 8-72774-3-12-61 (ДС.- ЖМ. 10.00-ден 18.00-ге дейін) 

      электрондық пошта арқылы: pl4_talgar@mail.ru 

Біздің ресми сайтта қабылдау бойынша өзекті ақпарат орналастырылған. 

Біз сізді колледжде шектеу шараларын алып тастағаннан кейін күтеміз! 

Сіздерге денсаулық, өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз! 

 

Талапкерлерге арналған ақпарат 

Талғар политехникалық колледжі күндізгі оқу бөлімінде негізгі мектеп 

базасында (аяқталмаған орта білім 9кл), оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. 

мамандықтар бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде: 

-1201000" Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану", біліктілігі - 

1201072" автомобиль жөндеу слесары " (оқыту тілі-орыс тілі))   

 

-1201000" Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану", біліктілігі - 1201062" автомобиль электр жабдықтарын жөндеу 

бойынша Электрик " ((оқыту тілі-мемлекеттік тіл )                                                                                                                                                                                                                          

 

-1504000" Фермер шаруашылығы", біліктілігі-1504092" электр жабдықтарын 

жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері "электр жабдықтарын жөндеу 

және қызмет көрсету жөніндегі" (оқыту тілі-орыс тілі))   

-1114000 "Дәнекерлеу ісі", біліктілігі "- 1114042 "Электргазымен Дәнекерлеуші" 

((оқыту тілі-мемлекеттік тіл )                                                                                                                                                                                                                          

 

-1304000" Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша)", біліктілігі-1304082 "сандық және электронды аппаратураның 

компьютерлік желілерін реттеуші" ((оқыту тілі-мемлекеттік тіл )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-0508000 "тамақтандыруды ұйымдастыру", біліктілігі-0508012" Аспаз-кондитер " 

(мемлекеттік, орыс тілі) )    

 

-1211000" Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу", біліктілігі-1211062 "Тігінші" (оқыту 

тілі-орыс тілі) 

https://youtu.be/rU9VZy0ge7U


-1504000" Фермер шаруашылығы", біліктілігі-1504042 "Аспаз" ((оқыту тілі-

мемлекеттік тіл )                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Мамандықтар біліктілігі, оқу түрі мен мерзімі 

Шифр Мамандық Шифр Біліктілігі Оқыту тілі Базалық 

деңгей 

Оқу мерзімі 

1201000 Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 

пайдалану 

1201072 "Автомобильдерді 

жөндеу жөніндегі 

Слесарь"» 

орыс тілі 9кл 2ж.10 ай 

1201000 

Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 

пайдалану 

1201062 

Автомобиль электр 

жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі Электрик 
мемлекеттік 

9кл 2ж.10ай. 

1504000  Фермер 

шаруашылығы 
1504092 

Электр жабдықтарын 

жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі 

электр монтері 

орыс тілі 9кл 2ж.10ай. 

1114000 Дәнекерлеу ісі 
1114042 Электр газымен 

дәнекерлеуші 

мемлекеттік 9кл 2ж.10ай. 

1304000    

Есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша) 

1304082 

Цифрлық және 

электрондық 

аппаратураның 

компьютерлік 

желілерін баптаушы 

мемлекеттік 

9кл 2ж.10ай. 

0508000  
Тамақтануды 

ұйымдастыру 

0508012          Аспаз мемлекеттік

орыс тілі 

9кл 2ж.10ай. 

0508022 Кондитер  

1211000                                    
Тігін өндірісі және 

киімді үлгілеу 
1211062 Тігінші орыс тілі 9кл 2ж.10ай. 

1504000   
Фермер 

шаруашылығы 
1504042 Аспаз мемлекеттік 11кл 10 ай. 

 

Білім алушыларға шәкіртақы, жол жүру ақысы төленеді және тегін, ыстық 

тамақпен қамтамасыз етіледі. 

 

 



Қабылдау шарттары 

         

Құжаттарды қабылдау ТжКБ ұйымының қабылдау Ережесіне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Өтініштерді қабылдау: 1 маусымнан 20 тамызға дейін. 

Қабылдау комиссиясы жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс 

істейді, жексенбі –демалыс. 

Қабылдау комиссиясына ұсынылатын құжаттар тізімі: 

- Білімі туралы құжат: 9 және 11 сынып үшін аттестат қосымшасымен 

(түпнұсқа)); 

- Туу туралы куәлік немесе жеке куәлік (түпнұсқа және көшірме); 

- 3х4 көлеміндегі 4 фотосурет; 

- Медициналық анықтама Ф 086-У; 

 

((МКҚК "Талғар политехникалық колледжі"  жатақханасы жоқ) 

 

Барлық сұрақтар бойынша 8-72774-3-12-61 нөміріне хабарласуға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


