
  

Қабылдау кезіндегі құжаттар тізімі: 

 

 Білім туралы құжат (тұпнұсқа) 

 № 86/у нысандағы медициналық 

анықтама (1 және 2 топтағы мүшедектер мен 

мүгедектерге для инвалидов 1 и 2 групп и 

мүгедек балалар үшін – халықты әлеуметтік 

қорғау саласындағы орталық атқарушы 

органның аумақтық бөлімшесінің 

қорытындысы) 

 3х4 см көлеміндегі 4 фотосурет 

 Жеке куәлік немесе туу туралы куәлік, 

ЖСН (тұпнұсқасы, көшірмесі) 

 

Материалдық-техникалық база 

4-оқу ғимарат, шеберханалар, спорт.мектеп, ТЖ 

топтарға арналған оқу-жаттығу полигон, 

Интернетке шығу жолу бар оқу залы, асхана, басқа 

қаланың тұрғындарына жатақхана. 

Біздің колледж студенттеріне: 

 

 Жұмыс кәсібіне оқитын студенттер үшін тегін 

ыстық тамақ;  

 басқа қаланың тұрғындарына жатақхана;  

 1 семестр стипендия барлық 1 курс 

студенттеріне беріледі. Келесі семестрлерде жақсы  

және өте жақсы оқитын студенттерге беріледі; 

 Жылына 2 рет – жол жүру ақысы төленеді; 

 Тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардан 

шыққан  басқа қаланың студенттеріне – жол жүру 

билеттер беріледі. 
  

Біз сізді күтеміз! 
 

 

Әлеуметтік серіктестер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 

Шахтинск қ., Московская көш 30 

тел. 8(72156) 52222 

e-mail: shah-tehn@krg-edu.kz 

сайт: http://shtk.com.kz/ 
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Қымбатты талапкер!                     

«Шахтинск 

технологиялық колледжі» КМҚК Сізді 

келесі мамандықтар бойынша сапалы білім 

алуға шақырады (9 сынып негізінде): 
       

Азаматтар мен меншікті қорғау 

10320200 «Төтенше жағдайда қорғау (салалар 

бойынша)» 

  - 3W10320201 «Құтқарушы» 

     Электроника және автоматтандыру 

17140500 Сандық техника (түрлері бойынша) 

    - 4S07140504  «Техник-электронщик» 

17140900 «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» 

    -3W07140901 «Телекоммуникациялық жабдықтар 

мен байланыс арналарын электромонтаждаушы-

реттеуші»    

17150500  «Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)*» 

     - 3W07150501  «Электргазымен дәнекерлеуші»    

17161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану» 

      - 3W07161301  «Автомобиль жөндеу слесарі»        

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық 

желілер (түрлері бойынша)» 

        -4S06120102     «Желілік және жүйелік 

әкімшілендіру технигі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Құрылыс жұмыстары және азаматтық 

құрылыс 

07321000 «Лифт шаруашылығы және эскалаторлар 

(түрлері бойынша)» 

       - 3W07321001 «Лифт және эскалатор 

электрмеханигі» 

07321200  «Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен 

жүйелерін құрастыру және пайдалану» 

     - 3W07321201 «Газ құбырларын пайдалану 

және жөндеу слесарі» 

 07320100 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және 

пайдалану» 

      - 3W07320105 «Құрылыс-әрлеу жұмыстарының 

шебері» 

 

     Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

07130700 «Электромеханикалық жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және 

салалары бойынша)» 

     - 3W07130703 «Жер асты электрослесарі»         

Қонақ үй қызметі, мейрамханалар және тамақтану 

саласы  

10130300 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

  - 3W10130302 «Аспазшы» 

 

Мектепке дейінгі мекемелерге тәрбиешілерді 

даярлау  
01140800 «Кәсіптік оқыту» (салалар бойынша) 

    - 4S01140802 «Өндірістік оқыту шебері, техник-

технолог» (барлық атаулар)  

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу мерзімі: 

 2 жыл 10 ай, 3 жыл 6 ай және 

      3 жыл 10 ай  
 

Оқыту тілі: 
 қазақ, орыс 

 

Оқыту нысандары: 

 күндізгі, сырттай, қашықтықтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біздің колледж базасында WorldSkills 

чемпионаты аясында 

«Электроника» құзыреттілік орталығы 

жұмыс істейді 

 

 


