
 Студенттер  1  мезгіл
ыстық  тамақпен    тегін
қамтамасыз етіледі;

 Сырттан  келген
студенттерге
жатақханадан  тегін  орын
беріледі; 

 Студенттерге  спортпен
айналысуға спортзал,  шағын
футбол  алаңы,  тренажер
залы,  теннис  үстелі,  дойбы,
шахмат  бар   және  спорт
секциялары жұмыс істейді;

 Студенттерге  арналған
монша жұмыс істейді;

 Оқу  үлгерімі  “үздік”
студенттерге  25055 тенге,
үлгерімі  “жақсы”
студенттерге  21787 теңге
көлемінде  стипендия
төленеді.

 Студенттерге  жылына  бір
рет 11112 теңге көлемінде жол
ақысы төленеді.

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУҒА ҚАЖЕТТІ
ҚҰЖАТТАР:

1. Өтініш
2. Білім туралы құжат  /аттестат/
3. Медициналық анықтамалар 086-У   және  /

063/нысандарында
4. Фотосурет 3х4-6 дана
5. ЖСН көшірмесі

Карағанды облысы,
Шет ауданы,

Жапақов көшесі  № 14,
Шет агротехникалық колледжі

Тел.\8-71031\ 21-3-06, 21-3-07

     

Қазақстан Республикасы
Қарағанды облысы 
білім басқармасы 

Коммуналдық
мемлекеттік мекеме «Шет 

агротехникалық
колледжі»

Біздің  мамандықтарымыз
–  

Ертеңгі  сенімді
болашағың



Ақсу – Аюлы селосы
2020-2021 оқу жылы

 Колледж   Шет  ауданында  1965

жылы  құрылған.

 Колледж    кәсіби  білікті

мамандар дайындау орталығы.

Колледждегі  педагогикалық  

ұжым - жоғары білімді 

оқытушылар және өндірістік 

шеберлер.

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ /ақылы/
МАМАНДЫҚТАР:

1. «В,  С» категориялы автокөлік
жүргізуші.

Оқу мерзімі:
3 ай/ 11 сынып негізінде/

2. «В»  категориялы  автокөлік
жүргізуші.

Оқу мерзімі:
2 ай/ 11 сынып негізінде/

3. «А», «В» категориялы трактор
жүргізуші . 

Оқу мерзімі:
2 ай/ 11 сынып негізінде/

4. Электронды  есептеуіш
машинасының операторы.

Оқу мерзімі:  
2 ай/ 11 сынып негізінде/

                                                                               

5. Электр газымен  дәнекерлеуші. 
Оқу мерзімі:
3 ай/ 11 сынып негізінде/

Барлық   мамандықтар  бойынша 
оқыту  қазақ   тілінде  жүргізіледі.

АҚЫСЫЗ ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША

СТУДЕНТТЕРДІ ҚАБЫЛДАЙМЫЗ:

1. 1504000  - Фермер шаруашылығы   
(бейіндері бойынша):                           
- Бухгалтер; 
              Оқу мерзімі:
            10 ай /11 сынып негізінде/          

2.  1504000  - Фермер шаруашылығы   
(бейіндері бойынша):                           
- Ауыл шаруашылық өндірісіндегі 
тракторшы-машинист. 
              Оқу мерзімі:
          2жыл 10 ай /9 сынып негізінде/   

3. 1114000 – Пісіру ісі (түрлері бойынша):

 - Электр газымен дәнекерлеуші.
             Оқу мерзімі:

             2 жыл10 ай  /9 сынып негізінде/ 

4. 1201000 - Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану 
 –Көлікті жөндеу шебері:
              Оқу мерзімі:

             2 жыл10 ай  /9 сынып негізінде/ 
                 
 5. 1513000 –Ветеринария:
- Ветеринарлық техник.

                   Оқу мерзімі:                              
3 жыл 10 ай /9 сынып негізінде/  

6. 1304012 – Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз 
ету (түрлері бойынша) 

- Сандық ақпараттарды қайта өңдеу 
маманы.
Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай/9сынып нег./



                 
     





Шет агротехникалық колледжі 2020-2021 оқу
жылына төмендегі мамандықтар бойынша оқуға қабылдайды:

1.   1504000 – Фермер  шаруашылығы   (бейіндері бойынша):   
- Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист; 

              Оқу мерзімі:    1 жыл 10 ай /9 сынып негізінде/           

- Слесарь жөндеуші; 
              Оқу мерзімі:   1 жыл 10 ай /9 сынып негізінде/                  

- Автомобиль жүргізуші; 
              Оқу мерзімі:  2жыл 10 ай /9 сынып негізінде/                  

     2. 1114000 – Пісіру  ісі  (түрлері  бойынша):  - Электр газымен  дәнекерлеуші.
                Оқу мерзімі:     2 жыл10 ай  /9 сынып негізінде/      

3. 1201000 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану:
        - Көлікті  жөндеу шебері.

 Оқу мерзімі:  2 жыл10 ай  /9 сынып негізінде/             

      4. 1513000 –Ветеринария:
- Ветеринарлық техник.

                      Оқу мерзімі:2 жыл 10 ай /9 сынып негізінде/  

      5. 1304000 –Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша):
- Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы.

 Оқу мерзімі: 2жыл 10 ай /9 сынып негізінде/  

6.   1504000 – Фермер  шаруашылығы   (бейіндері бойынша):   -  Бухгалтер; 
                 10 ай /11 сынып негізінде/                  

    
 Аз  қамтылған  студенттер  1

мезгіл ыстық  тамақпен    тегін
қамтамасыз етіледі.

 Сырттан келген студенттерге
жатақханадан  орын  беріледі.
Жатақхана тегін. 

 Студенттерге  спортпен
айналысуға  спортзал,  шағын
футбол  алаңы,  тренажер  залы,
теннис үстелі  бар  және спорт
секциялары жұмыс істейді

 І-курсқа  келген  студенттер,  І-
семестр бойы  21787 тенге көлемінде
стипендия алады.

 Оқу  үлгерімі  “үздік”   студенттерге
25055  тенге,   үлгерімі  “жақсы”
студенттерге 21787 теңге көлемінде
стипендия төленеді.

 Студенттерге  жылына  бір  рет
11112 теңге  көлемінде  жол  ақысы
төленеді.

Біздің мекен жайымыз: Карағанды облысы,  
           Шет ауданы,Жапақов көшесі,  14,

Шет агротехникалық колледжі 
Тел.\8-71031\ 21-3-06, 21-3-07

87022967691, 87782843150












