
 

 

 

 

 

 

 

Қымбатты достар 

Сіздердің өмірлеріңізде 

Кім болам? Қандай болам? деген   

сұраққа жауап беретін жауапты кезең 
туды. 

Біздің колледжбен және оның 
дәстүрлерімен, біздің студенттер және 
оқытушылармен танысу сұрақтарға 

жауап береді деген сенімдеміз. 
Колледжде алған білімдеріңіз сіздің 
кәсіби мансабыңыздың  берік 

іргетасы болады деп сенеміз. 
 
 
 

Біз бұл өмірге қайдан келгеніміз 
емес, не үшін келгеніміз 

мыңызды. Біз махаббат пен 
сұлулық үшін келеміз, сондықтан  
біздің борышымыз – басқаларға 

қызмет ету.  
                                               Ричард Бах 

 

 

 

Колледжге тұсу  үшін келесі құжаттарды 

тапсыру қажет: 

1. Қабылдау туралы еркін түрдегі өтініш; 

2. Білімі туралы құжаттың түпнұсқасы; 

3. 3х4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;    

4  086-У үлгісіндегші медициналық анықтамама, 
флюросуретпен қоса; 

5 Тұлғаны куәлендіретін құжат (тұлғаны сәйкестендіру 
үшін).   

Колледжге қабылдау оқуға түсушінің  білімі 
туралы құжатында көрсетілген бағаларды ексере 

отырып конкурстық таңдау арқылы жасалады.  

 

Өндірістік оқыту мен оқу жоспарының басқа 
сабақтары бойынша қорытынды бағалардың 75%  

кем емесі «5» болса, басқа сабақтардан «4» болса, 
біліктілік емтихандарын «5» тапсырып, өздерін 
қоғамдық жұмыстиа белсінді көрсеткен колледж 
түлектеріне үздік диплом беріледі. Колледжде 
оқыған уақыт үздіксіз еңбек өтіліне қосылады. 
АИК сабақтарға арналған ғимараты, 
жабдықталған шеберханасы, спорт залы, 
асханасы, кеңсе техникасымен (ғаламтор, 
электронды пошта) жабдықалған компьютерлік 
сыныптармен, медициналық кабинетпен, 
жатақханамен жабдықталған.  Көптеген спорт 
секциялары, техникалық шығармашылық, кқркем 
өнерпаздар үйірмелері жұмыс істейді.  
 

Оқуға шақырамыз! 
Біздімекен-жайымыз: 

Қазақтан Республикасы,  Ақмола облысы, 
Атбасар қаласы, 1 шағын аудан, 12 үй, 

Рысқұлов  кқшесі 84 үй «АИК» 

тел. 8(71643)53882 

 «АИК»  аялдамасына дейін №5,6 маршруттық   
автобуспен жетуге болады  

E-mail: itk-1_atbasar@mail.ru

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 
 

2020-2021 оқу жылына 
білім алушылар қабылдау  

 

 

 

 

Өз таңдауыңды жаса
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Правильный             выбор          за вами!!! 
 

9-шы сынып негізінде 2 жыл, 10 ай мерзіммен орта 
білім  және келесі біліктіліктерді алумен тегін оқу: 
- Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді 
және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану 
(электргазбендәнекерлеуші) 
- Шаштараз өнері және сәндің косметитка (шаштараз-

модельер) 

- Тігін өндірісі мен киімдерді үлгілеу (модельер-пішуші) 
- Токарлық іс және металл өндеу (түрлері бойынша) (токарь) 

- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта (слесарь по ремонту автомобилей)  
-  Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 
(сылақшы) 

 - Тамақтандыруды ұйымдастыру ( кондитер) 

 - Ферма шаруашылығы (тракторшы) 

 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту (Цифрлық 
ақпаратты өндеу бойынша маман)    

-  Өндірістегі электрмеханикалық жабдықтар (түрлері 
бойынша)   (Электржабдықтарды жөндеу мен қызмет көрсету 
бойынша электромонтер) 

Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтау –
Бағдарламашы -    

математикалық негізінде 
алгоритмдар мен компьютерлік 
бағдарламалар құрастыратын 
маман. Есептеу үдерістерін 
бірегейлендіру мен 
тұрпаттандыру бойынша 
жұмыстарды атқарады.  

Өндірістегі электромеханикалық жабдықтар (түрлері 
бойынша)– біздің оқу орнындағы көпсанды әрі талап етілген 

мамандық. Бұл мамандықта ақылмен 
қол еңбегінің ұштасуы, орындалатын 
операциялардың көптүрлігі, 
тапқырлық пен бақылаушылықтың 
өзара бірігуі бағалы.  
 

 

 

Тігін өндірісі мен киімдерді 
үлгілеу – Модельер-пішуші 
мамандығы шығармашылық пен 
шеберліктің мамандығы, 
клиенттің жақсы көңіл-күйі, 
шебердің беделі, бұл 
мамандықтағы маңызды қасиеттің 
бірі адамдармен қарым-қатынас  
құра білу және жұмыс істей алу.  

Шаштараз өнері мен сәндік 
декоративная косметика – Шаштараз 
мамандығы – шығармашылық пен 
шеберліктің мамандығы, клиенттің 
жақсы көңіл-күйі, шебердің беделі, бұл 
мамандықтағы маңызды қасиеттің бірі 
адамдармен қарым-қатынас  құра білу 
және жұмыс істей алу.  
 

Токарлық іс және металл  өндеу (түрлері бойынша) – 

қарапайым бөлшектерді 
дәлдіктің 5-7 сыныбы 
бойынша қалыпты кесу 
құралдар мен әмбебап 
құрылғыларды қолданумен 
әмбебап токарлық станоктар 
мен терең бұрғылау 
станоктарында өндеу. 
Біліктілігі жоғары токардың 
басшылығымен шпинделдің диаметрі 200мм жететін  
токарлық басқару 

  

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану  — 

автомобиль көлігіне жөндеу 
және техникалық қызмет  
көрсететін, сонымен қатар 
заманауи диагностикалық 
жабдықтар мен құралдардың 
көмегімен автомобильдердің 
техникалық жағдайына бақылау 
жасайтын маман. Автомеханик-

ке тиянақтылық, ойлылық, сынудың себебін 
шыдамдылықпен анықтай алу қажет. Оның зейінділігінен 
көп ждағдайда адамдардың өмірі байланысты.   

Тамақтандыруды ұйымдастыру  
Кондитер — мамандығы 
тамақ дайындау және 
тамақтандыру кәсіпорын-

дарында лауазымдар, 
мысалы аға аспаз, аспаз-

кондитер және басқа 
лауазымдарды атқаратын 
адам. Кондитер түрлі 
рецептер бойынша тағам-

дар (десерттер, суық және ыстық шайнамалар, онымен қатар 
сусындар) дайындап, дайындалған тағамдарды безендіре 
алады.  
 

Ферма шаруашылығы.  

Ауылшар ашылық 
саласының тракторшы-

машинисі.  
Мамандық«Адам-Техника» 

түріне жатады. Бұл 
мамандық түрі 
жұмыскерден көрнекік-

бейнелік ойлауды, кеңістік түсінудің,  техникалық хабардарлық 
пен ақылдылықтың, жақсы қозғалыс әдеттерінің, ептіліктің 
дамуының жоғары деңгейін талап етеді. Техникамен жұмыс 
адамдардан шығармашылық пен жаңашылдықты талап етеді.   

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану — 

заманауи құрылыс еңбекті ұйымдастырудың озық түрлері мен 
әдістерін одан әрі енгізуді, кешенді құрылыс бригадаларының 
дамуын дамауын талап етеді. Құрылыс шебері негізгі 
геодезиялық саймандарды 
пайдалана алуды, оларды 
құрылыста пайдалана алуды, 
жұмыс сызбалар мен монтажды 
сызбаларды оқи алуы, техникалық 
жағдайлар негізінде құрылыс 
жұмыстарының белгіленген 

өндіріс технологиясын қатаң сақтауға, еңбек пен еңбекақыны  
есепке алу бойынша  бастапқы құжаттаманы жүргізе алуы тиіс.   

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-

технических устройств, вентиляции и инженерных систем  

Заманауи әлемде барлық жерде металдан жасалған бұйымдар 
мен құрылымдар кездеседі. Сондықтан металл өндіру мен 
металл құрылымдарын жасаумен байланысты мамандықтар 
маңызды мамандықтарға жататыны ешқандай күмән 
келтірмейді. 
Осындай  
мамандықтар 
қатарына 
дәнекерлеу 
арқылы металл 
бөлшектерін 
бірыңғай тұтас 
құрылымға 
айналдыратын 
элеткргазбендә-

некерлеуші 
мамандығы жатады. Электрдәнекерлеумен айналысатын адам 
әрқашан және әржерде қажет болған және бола да береді.   
 


