
     «Бекітемін» 

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық - педагогтік  

  колледж  директоры _________ Меңдгазиева М.Т. 

«   25   »      маусым      2021 жыл 

 
       № 1  АЛМАТЫ  ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ- ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ 

                                                                              2021- 2022  ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША  АРНАЙЫ ЕМТИХАН  КЕСТЕСІ  

                                                                                                                                     І -  поток    

№ Мамандықтар Білім 

көлемі 

Арнайы емтихан Күні Уақыты 

І- поток    ІІ поток 
1 01140100– «Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі» 

4S01140101 – «Бастауыш білім беру мұғалімі» 

9 сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 
 

26.07 02.08. 9.00 

14.00 

2 01120100– «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

4S01120102 – «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

ұйымдарының тәрбиешісі» 

9-сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 
 

27.07 03.08. 9.00 

14.00 

3 01140600 – «Негізгі орта білім берудегі тіл мен 

әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» 

4S01140605- «Шетел тілі мұғалімі» 

9-сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 

Тест: ағылшын тілін білудің базалық деңгейін 

анықтау. 
 

28.07 04.08. 9.00 

14.00 

5 01140600 – «Негізгі орта білім берудегі тіл мен 

әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» 

4S01140602 - «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» 

9-сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 
 

29.07 05.08. 9.00 

14.00 

6 01140700 –«Информатика» 

4S01140701- «Бастауыш және негізгі орта білім 

берудің информатика мұғалімі» 

9-сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 
 

30.07 06.08. 9.00 

14.00 

7 01140100– «Бастауыш білім беру педагогикасы мен 

әдістемесі» 

4S01140101 – «Бастауыш білім беру мұғалімі» 

11 сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, 

оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. 
 

31.07. 07.08 9.00 

14.00 

 

                                                                                                                                        Қабылдау комиссиясының  жауапты хатшысы:                          Б.К.Онгарова 

 



«Бекітемін» 

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық - педагогтік  

 колледж  директоры_________ Меңдгазиева М.Т. 

«   25    »      маусым      2021 жыл 

 
       № 1  АЛМАТЫ  ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ- ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ 

                                                                              2021- 2022 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША  АРНАЙЫ ЕМТИХАН  КЕСТЕСІ  

 

І -  поток, ІІ – поток, ІII - поток   ІV -поток 

 

 

№ Мамандықтар Білім 

көлемі 

Шығармашылық  емтихан Күні 

 

Уақыты 

І 

поток    

ІI 

поток    

ІII 

поток    

ІV 

поток    

1 01140500 -  «Дене тәрбиесі және 

спорт» 

4S01140501- «Дене тәрбиесі 

мұғалімі» 

9-сынып Мамандандыру бойынша нормативтерді 

тапсыру (спортттық көрсеткіштер және 

жетістіктер бойынша портфолио) 

21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 900  

1400 

2 01140500 -  «Дене тәрбиесі және 

спорт» 

4S01140501- «Дене тәрбиесі 

мұғалімі» 

(ақылы  бөлім) 

9-сынып Мамандандыру бойынша нормативтерді 

тапсыру (спортттық көрсеткіштер және 

жетістіктер бойынша портфолио) 

21.07. 22.07.   900  

1400 

 

 

 

 

                                                 Қабылдау комиссиясының  жауапты хатшысы:                          Б.К.Онгарова 

 

 

 

 

 



«Бекітемін» 

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық - педагогтік  

 колледж  директоры_________ Меңдгазиева М.Т. 

«   20    »      маусым      2020 жыл 

 
       № 1  АЛМАТЫ  ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ- ПЕДАГОГТІК КОЛЛЕДЖІ 

                                                                              2020- 2021 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША  АРНАЙЫ ЕМТИХАН  КЕСТЕСІ (ақылы бөлім) 

 

 

 

 

№ Мамандықтар Білім көлемі Арнайы емтихан Күні Уақыты 

1 01140100– «Бастауыш білім беру педагогикасы 

мен әдістемесі» 

4S01140101 – «Бастауыш білім беру мұғалімі» 

9 сынып Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін 

әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық 

жағдайды шешу 
 

09.08. 900 -1600 

2 01140600 – «Негізгі орта білім берудегі тіл 

мен әдебиетті оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

4S01140605- «Шетел тілі мұғалімі» 

9 сынып 

 
Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін 

әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық 

жағдайды шешу. Тест: ағылшын тілін 

білудің базалық деңгейін анықтау. 

 
 

09.08. 900 -1600 

4 01140600 – «Негізгі орта білім берудегі тіл мен 

әдебиетті оқытудың педагогикасы мен  

4S01140601- Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

әдістемесі» 

 

9 сынып 

 
Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін 

әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық 

жағдайды шешу 
 

09.08. 900 -1600 

 01140600 – «Негізгі орта білім берудегі тіл 

мен әдебиетті оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

4S01140605- «Шетел тілі мұғалімі» 

11 сынып 

 
Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін 

әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық 

жағдайды шешу 
 

09.08. 900 -1600 

 

 

 

 

Қабылдау комиссиясының  жауапты хатшысы:                          Б.К.Онгарова 

 


