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Қазақстан Республикасы колледждері рейтингінің нәтижелері туралы 

ақпараттық-талдамалық анықтама 

 

«Talap» КЕАҚ (бұдан әрі – Қоғам) 2017 жылдан бастап колледждердің 

білім алушыларды жоғары білім сапасымен қамтамасыз ету қабілетін бағалау, 

олардың нәтижелерін салыстыру және ТжКБ ұсынатын білім беру 

қызметтерінің сапасын арттыру үшін қосымша ынталандыру жасау 

мақсатында жыл сайын еліміздің колледждерінің рейтингін жүргізеді. 

Кең мағынада рейтингті қалыптастыру мен жариялаудың мақсаты ата-

аналардың, жұртшылықтың, кәсіпкерлер қоғамдастығының және білім беру 

органдарының назарын ҚР колледждері көрсететін білім беру қызметтерінің 

сапасы проблемасына, жұртшылықпен ақпараттық өзара іс-қимылға, ТжКБ-

ны дамыту перспективаларына тарту, сондай-ақ білім беру процесіне 

қатысушылардың, жұмыс берушілер мен қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мүмкіндіктерін бағалау, колледждер қызметінің тиімділігін 

арттыру болып табылады. 

2021 жылы Қоғам Президентінің 11.03.2021ж. бекіткен Қазақстан 

Республикасы ТжКБ ұйымдары рейтингісінің әдістемесіне сәйкес 2019-2020 

оқу жылының қорытындысы бойынша колледждердің рейтингі өткізілді: 

1) қызмет сапасы, 25 балл (негізгі критерийлер: институционалдық және 

мамандандырылған аккредиттеудің болуы, жаңа білім беру бағдарламаларын 

енгізу, электрондық оқулықтар, ҚБТ үшін қосымша материалдар, сапа 

менеджменті жүйесі және т. б.); 

2) кәсіби кадрлар, 15 балл (ӨК курсынан өткен педагогтер, PhD 

докторларының, ғылым кандидаттарының болуы, сапалық құрамы және т. б.); 

3) бизнес-қоғамдастықпен өзара іс-қимыл, 30 балл (түлектердің 

жұмысқа орналасуы туралы деректер, дуальді оқыту және т. б.); 

4) WorldSkills жобасына және басқа да инновациялық жобаларға қатысу, 

15 балл; 

5) студенттер контингенті, 15 балл (контингенттің сақталуы, үлгерімнің 

сапасы, іс-шараларға қатысу және т.б.).  

Рейтинг нәтижелері онлайн-платформада растайтын құжаттармен 

(басшының қолымен) ұсынылған колледждердің деректері негізінде 

дайындалды https://kasipkor.kz/prod/rating21/rating.php.  

Ағымдағы жылы рейтингке 131 колледж (102 мемлекеттік және 29 

мемлекеттік емес) қатысты. Елдегі колледждердің жалпы саны 16,4% - ды 

құрайды. Рейтингке қатысқан колледждердің ең көп саны өңірдегі 

колледждердің жалпы санынан Маңғыстау (44%), Ақмола (42%), Ақтөбе 

(37%) облыстарында, ең азы - Қарағанды облысында (6%), Қостанай 

облысында (8%) және Алматы қаласында (9%) байқалады. 

Рейтинг ерікті негізде өткізілді. 

Белгіленген көрсеткіштер бойынша қызметті бағалау негізінде әрбір 

колледжге рейтинг берілді. 



2 
 

Рейтинг ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышына 

сәйкес аумақтық орналасуы (қала, ауыл) және даярлық бейіні бойынша 

өткізілді: 

1. «Білім» бейіні бойынша колледждердің рейтингі 

2. «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бейіні бойынша колледждердің 

рейтингі. Бейіні бойынша облыстың мамандануы ескерілді: 

- «Бейнелеу өнері» 

- «Музыка және театр өнері» 

- «Дін және теология, тілдер» 

3. «Бизнес, басқару және құқық» бейіні бойынша колледждердің 

рейтингі; 

4. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бейіні бойынша 

колледждердің рейтингі; 

5. «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары» бейіні бойынша 

колледждердің рейтингі; 

6. «Ауыл, орман, балық шаруашылығы және ветеринария» бейіні 

бойынша колледждердің рейтингі; 

7. «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету» бейіні бойынша 

колледждердің рейтингі; 

8. «Қызмет» бейіні бойынша колледждердің рейтингі. 

 

Проблемалық аймақтар: 

- жекелеген колледждерде ішкі және сыртқы сапа менеджменті жүйесі 

жоқ; 

- көптеген колледждерде жұмыс берушілер немесе әлеуметтік 

серіктестер есебінен білім алушылардың төмен үлесі байқалады; 

- модульдік-құзыреттілік бағдарламаларын енгізу көрсеткіші төмен 

колледждер бар; 

- ауылдық колледждерде жоғары және бірінші санаттағы, сондай-ақ 

магистр дәрежесі бар педагогтар үлесінің төмендігі байқалуда; 

- кадрларды даярлаудың көп бейінділігі байқалады. Мысалы, 

«Азаматтық қорғау жоғары көпсалалы колледжі» мекемесі: «Мектепке дейінгі 

білім беру», «Дене шынықтыру және спорт» мамандықтары бойынша, 

«Талдықорған жоғары политехникалық колледжі» КМҚК: «Дене шынықтыру 

және спорт», «Кәсіптік оқыту» мамандықтары бойынша және «Анвар 

Исмаилов атындағы кәсіптік колледж» ЖШС: «Білім», «Дизайн, сервис» 

мамандықтары бойынша мамандар даярлайды. 

Колледждерге ұсыныстар: 

1. Колледждерде сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша 

қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру. 

2. Жұмыс берушілер есебінен білім алушылардың үлесін арттыру үшін 

әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимылды күшейту. 

3. Барлық мамандықтар бойынша модульдік-құзыреттілік 

бағдарламаларын енгізу бойынша жұмысты күшейту. 
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4. Педагогтардың сапалық құрамын арттыру бойынша жұмыс жүргізу 

(біліктілікті арттыру курстарынан өту, біліктілік санатын жоғарылату, 

Жарияланымдар). 

 

2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша колледждер 

рейтингінің нәтижелері «Talap» КЕАҚ сайтында жарияланды 

(http://kasipkor.kz/) және әлеуметтік желілерде жарияланды.  
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Колледж рейтингісінің нәтижелері 

 

№ Аймақ Аймақтағы 

колледждер 

желісі 

Оның ішінде рейтингке 

қатысты 

1.  Ақмола облысы 33 14 (42%) 

2.  Ақтөбе облысы 43 16 (37%) 

3.  Алматы облысы 71 9 (13%) 

4.  Атырау облысы 24 5 (21%) 

5.  Батыс Қазақстан облысы 34 4 (11%) 

6.  Жамбыл облысы 46 7 (15%) 

7.  Қарағанды облысы 70 5 (7%) 

8.  Қостанай облысы 35 3 (8%) 

9.  Қызылорда облысы 30 7 (23%) 

10.  Маңғыстау облысы 27 12 (44%) 

11.  Павлодар облысы 45 6 (13%) 

12.  Солтүстік Қазақстан облысы 25 4 (16%) 

13.  Түркістан облысы 66 7 (11%) 

14.  Батыс Қазақстан облысы 84 12 (14%) 

15.  Шымкент қаласы 31 3 (10%) 

16.  Нұр-Сұлтан қаласы 38 9 (24%) 

17.  Алматы қаласы 93 8 (9%) 

 Жиыны 795 16,4% 
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Рейтингке қатысқандардың жалпы санынан 10 үздік колледж 

(131 колледждің ішінде) 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Бағыты Балл 

1 Алматы 

облысы 

«Талдықорған жоғары 

политехникалық 

колледжі» КМҚК 

мем Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

92,12 

2 Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Көлік және 

коммуникациялар 

жоғары колледжі»ШЖҚ 

МКК  

мем Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

84,04 

3 Атырау 

облысы 

«С.Мұқашева Атырау 

жоғары политехникалық 

колледжі» КМҚК  

мем Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

81,43 

4 Қостанай 

облысы 

«Қостанай жоғары 

политехникалық 

колледжі» КМҚК 

мем Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

80,025 

5 Қызылорда 

облысы 

«Текей батыр Қарпықұлы 

жоғары колледжі 

«мекемесі  

мем.

емес 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

79,39 

6 Ақмола 

облысы 

«Ж.Мусин атындағы 

Көкшетау жоғары қазақ 

педагогикалық колледжі 

«МКҚК  

мем Білім 78,33 

7 Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«ASTANA 

POLYTECHNIC» жоғары 

колледжі» ШЖҚ МКК 

мем Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

76,33 

8 Павлодар 

облысы 

«Б.Ахметов атындағы 

педагогикалық жоғары 

колледж» ШЖҚ МКК 

мем Білім 75,93 

9 Ақтөбе 

облысы 

«Хромтау тау-кен 

техникалық жоғары 

колледжі» МКҚК 

мем Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

74,38 

10 Қарағанды 

облысы 

«Қазақмыс 

Корпорациясының 

политехникалық 

колледжі» ЖМ 

мем.

емес 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

72,68 
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«Білім» бейіні бойынша колледждер рейтингінің нәтижелері 

  

«Білім» бейіні бойынша 16 колледж қатысты, оның ішінде (15-қала, 1-

ауыл). 

Келесі колледждер ең жоғары балл жинады:  

- «Ж.Муса атындағы Көкшетау жоғары Қазақ педагогикалық 

колледжі» МКҚК; 

- «Б.Ахметов атындағы педагогикалық жоғары колледжі» ШЖҚ КМК; 

- «Қайнар» колледжі» мекемесі.  

 

№ 

Аймақ Колледж атауы Қала/ 

ауыл 

Ф/С Балл 

1.  Ақмола облысы «Ж.Мусин атындағы 

Көкшетау жоғары Қазақ 

педагогикалық колледжі» 

МКҚК 

қала мем 78,33 

2.  Павлодар облысы «Б.Ахметов атындағы 

педагогикалық жоғары 

колледжі» ШЖҚ КМК 

қала мем 75,93 

3.  Маңғыстау 

облысы 

«Қайнар» колледжі» 

мекемесі 

қала мем.емес 71,64 

4.  Батыс Қазақстан 

облысы 

«М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжі» 

КМҚК 

қала мем 69,63 

5.  Солтүстік 

Қазақстан облысы 

«Мағжан Жұмабаев 

атындағы жоғары 

колледжі» КМҚК 

қала мем 65,63 

6.   Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Еуразия гуманитарлық 

институты колледжі» 

мекемесі 

қала мем.емес 58,68 

7.  Түркістан облысы «Анвар Исмаилов 

атындағы кәсіптік 

колледжі» ЖШС 

ауыл мем.емес 58,50 

8.  Маңғыстау облысы «Каспий» педагогика және 

салалық технологиялар 

колледжі» ЖШС 

қала мем.емес 55,59 

9.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе гуманитарлық 

колледжі» МКҚК 

қала мем 53,18 

10.  Алматы облысы «Жаркент Жоғары 

гуманитарлық-техникалық 

колледжі» КМҚК 

қала мем 51,56 

11.  Алматы қаласы «Халықаралық қазақ-қытай 

тіл колледжі» ЖМ 

қала мем.емес 51,55 

12.  Қостанай облысы    «Қостанай педагогикалық 

колледжі» КМҚК 

қала мем 51,42 
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13.  Алматы облысы «Талдықорған 

гуманитарлық-техникалық 

колледжі» МКҚК 

қала мем 48,23 

14.  Маңғыстау облысы «Бейнеу гуманитарлық-

экономикалық колледжі» 

МКҚК 

қала мем 43,58 

15.  Ақмола облысы «Щучинск қаласы, жоғары 

педагогикалық колледжі» 

ШЖҚ МКК 

қала мем 36,18 

16.  Ақтөбе облысы «Дүние колледжі» жеке 

мекемесі 

қала мем.емес 35,8 
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«Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бейіні бойынша колледждер 

рейтингінің нәтижелері 

  

«Өнер және гуманитарлық ғылымдар» бейіні бойынша 13 колледж 

қатысты, оның ішінде бағыттар бойынша:  

- «Музыка және театр өнері» - 6 колледж, олардың барлығы қалайда 

орналасқан; 

- «Дін және теология, тілдер» - 7 колледж, оның ішінде (4 - қала, 3 - 

ауыл). 

«Музыка және театр өнері» бағыты бойынша келесі колледждер ең 

жоғары балл жинады: 

- «А.Құнанбаев атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжі» 

МКҚК; 

- «Ақана сері атындағы жоғары мәдениет колледжі.  Көкшетау 

қаласы» МКҚК. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

«Музыка және театр өнері» 

1 Жамбыл облысы «А.Құнанбаев атындағы 

Жамбыл гуманитарлық 

жоғары колледжі» МКҚК 

мем 63,08 

2 Ақмола облысы «Ақана сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі.  Көкшетау 

қаласы» МКҚК 

мем 56,25 

3 Батыс Қазақстан 

облысы 

«Халық әртістері ағайынды 

Абдуллиндер атындағы Шығыс 

Қазақстан өнер училищесі» 

КМҚК 

мем 47,7 

4 Атырау облысы «Дина Нұрпейісова атындағы 

халық музыка академиясы» 

Атырау музыкалық колледжі 

мем 47,15 

5 Батыс Қазақстан 

облысы 

«Мұқан Төлебаев атындағы 

музыкалық училище» КМҚК  

мем 33,35 

6 Ақтөбе облысы «А.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

музыкалық колледжі» МКҚК 

мем 14,5 
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«Дін және теология, тілдер» бағыты бойынша келесі колледждер ең жоғары 

балл жинады: 

- «Ақтөбе медресе колледжі» ЖМ; 

- «Астана медресе колледжі»; 

- «Әбу Ханифа медресе колледжі» ЖМ. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл Қала/ауыл 

Дін және теология, тілдер 

1 Ақтөбе 

облысы 

«Ақтөбе медресе 

колледжі» ЖМ 

мем.емес 64,74 ауыл 

2 Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Астана медресе 

колледжі» 

мем.емес 59,43 қала 

3 Алматы 

қаласы 

«Әбу Ханифа медресе 

колледжі» ЖМ 

мем.емес 54,45 қала 

4 Түркістан 

облысы 

«Сарыагаш медресе 

колледжі» ЖМ 

мем.емес 43,28 ауыл 

5 Павлодар 

облысы 

«Абу Бакр Сыддык 

медресе колледжі» ЖМ 

мем.емес 28,7 ауыл 

6 Шымкент 

қаласы 

«Шымкент медресе 

колледжі» 

мем.емес 28 қала 

7 Жамбыл 

облысы 

«Һибатулла Тарази медресе 

колледжі» 

мем.емес 21,5 қала 
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«Бизнес, басқару және құқық» бейіні бойынша колледждер 

рейтингінің нәтижелері 

 

«Бизнес, басқару және құқық» бейіні бойынша 5 колледж қатысты, 

олардың барлығы қалайда орналасқан. 

Келесі колледждер ең жоғары балл жинады:  

- «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК; 

- Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің экономика және құқық 

бизнес колледжі. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1 Батыс 

Қазақстан 

облысы 

«Бизнес және сервис колледжі» 

КМҚК 

мем 65,23 

2 Қарағанды 

облысы 

Қазтұтынуодағы Қарағанды 

университетінің экономика және 

құқық бизнес колледжі 

мем.емес 60,71 

3 Ақтөбе облысы «Ақтөбе сервис колледжі» МКҚК мем 52,15 

4 Батыс Қазақстан 

облысы 

«Өскемен экономика және қаржы 

колледжі» ЖШС 

мем.емес 51,7 

5 Батыс Қазақстан 

облысы 

«Р.Байсейітов атындағы Семей 

қаржы-экономикалық колледжі» 

КМҚК 

мем 47,43 

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бейіні бойынша 

колледждер рейтингінің нәтижелері 

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бейіні бойынша 4 

колледж қатысты, олардың барлығы қалайда орналасқан. 

Келесі колледждер ең жоғары балл жинады:  

- «Талдықорған жоғары политехникалық колледжі» КМҚК; 

- «Радиотехника және байланыс колледжі» КМҚК. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1 Алматы 

облысы 

«Талдықорған жоғары 

политехникалық колледжі» 

КМҚК 

мем 92,12 

2 Батыс 

Қазақстан 

облысы 

«Радиотехника және байланыс 

колледжі» КМҚК 

мем 68,62 

3 Ақтөбе облысы «Ақтөбе байланыс және 

электротехника колледжі» МКҚК 

мем 58,17 

4 Алматы қаласы «Алматы қаласының инновациялық 

техникалық колледжі» ЖШС 

мем.емес 52,54 
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«Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары» бейіні бойынша 

колледждер рейтингінің нәтижелері 

 

 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары» бейіні бойынша 49 

колледж қатысты, олардың ішінде (45- қала, 4 – ауыл). 

Қалайда орналасқан колледждерден ең жоғары балл жинаған келесі 

колледждер:  

- «Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі» ШЖҚ МКК; 

- «Көлік және коммуникация жоғары колледжі» ШЖҚ МКК; 

- «С.Мұқашев атындағы Атырау жоғары политехникалық колледжі» 

КМҚК; 

- «Қостанай жоғары политехникалық колледжі» КМҚК; 

- «Текей батыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледж» мекеме. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе жоғары политехникалық 

колледжі» ШЖҚ МКК 

мем  89,23 

2.  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Көлік және коммуникациялар 

жоғары колледжі» ШЖҚ МКК  

мем 84,04 

3.  Атырау облысы «С.Мұқашев атындағы Атырау 

жоғары политехникалық колледжі» 

КМҚК 

мем 81,43 

4.  Қостанай 

облысы 

«Қостанай жоғары политехникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 80,025 

5.  Қызылорда 

облысы 

«Текей батыр Қарпықұлы атындағы 

жоғары колледж» мекеме 

мем.емес 79,39 

6.  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«ASTANA POLYTECHNIC «жоғары 

колледжі» ШЖҚ МКК 

мем 76,33 

7.  Ақтөбе облысы «Хромтау тау-кен техникалық жоғары 

колледжі» МКҚК 

мем 74,38 

8.  Қарағанды 

облысы 

 «Қазақмыс Корпорациясының 

политехникалық колледжі» ЖМ 

мем.емес 72,68 

9.  Маңғыстау 

облысы 

«Халел Өзбекғалиев атындағы 

Маңғыстау политехникалық колледжі» 

МКҚК 

мем 72,61 

10.  Батыс Қазақстан 

облысы 

«Электротехникалық колледжі» КМҚК мем 68,65 

11.  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Құрылыс-техникалық колледжі» 

КМҚК 

мем 67,76 

12.  Қарағанды 

облысы 

«Қарағанды жоғары политехникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 66,63 

13.  Павлодар облысы «Павлодар техникалық сервис 

колледжі» ШЖҚ КМК 

мем 66,14 

14.  Ақмола облысы «Степногорск қаласы, индустриалды-

техникалық колледжі» МКҚК 

мем 65,3 
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15.  Батыс Қазақстан 

облысы 

«Жоғары инженерлік-технологиялық 

колледжі» ОҒҚ 

мем.емес 64,83 

16.  Қызылорда 

облысы 

«Қазалы көлік-техникалық жоғары 

колледжі» КМҚК 

мем 64 

17.  Шымкент қаласы «Жеңіл өнеркәсіп және сервис 

колледжі» МКҚК 

мем 62,81 

18.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе көлік, коммуникация және 

жаңа технологиялар колледжі» МКҚК 

мем 62,2 

19.   Ақмола облысы «Степногорск қ. тау-кен техникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 62,03 

20.  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Кәсіптік - техникалық колледжі» 

КММ 

мем 59,47 

21.  Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Техникалық колледжі» МКҚК мем 58,6 

22.  Алматы қаласы «Алматы электромеханикалық 

колледжі» КМҚК 

мем 58,38 

23.  Қызылорда 

облысы 

«Арал индустриалды-техникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 57,89 

24.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе автомобиль-жол колледжі» 

МКҚК 

мем 57,5 

25.  
Маңғыстау 

облысы 

«О. Тұрмағанбетұлы атындағы 

Маңғыстау индустриалды техникалық 

колледжі» МКҚК  

мем 55,14 

26.  Қостанай облысы «Қостанай автомобиль көлігі колледжі» 

КМҚК 

мем 54,31 

27.  Жамбыл облысы «Жаңатас көпсалалы колледжі» мем 53,79 

28.  Атырау облысы «Атырау көлік және коммуникация 

колледжі» КМҚК 

мем 52,46 

29.  Маңғыстау 

облысы 

«Маңғыстау энергетикалық колледжі» 

МКҚК 

мем 52,25 

30.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе Құрылыс және бизнес 

колледжі» МКҚК 

мем 51,48 

31.  Маңғыстау 

облысы 

«Болашақ» Каспий маңы колледжі» 

ЖШС 

мем.емес 51 

32.   Солтүстік 

Қазақстан облысы 

«Петропавл қаласының машина жасау 

колледжі» КММ 

мем 50,48 

33.  Алматы облысы «Текелі кәсіптік колледжі» МКҚК мем 49,47 

34.  Алматы облысы «С.Жандосов атындағы Қаскелең 

атындағы кәсіптік-техникалық 

колледжі» МКҚК  

мем 47,21 

35.  Алматы қаласы «Азаматтық Авиация Академиясы» 

Авиациялық колледжі» АҚ  

мем.емес 46,5 

36.  Алматы қаласы «Алматы мемлекеттік жаңа 

технологиялар колледжі» МКҚК 

мем 45,96 
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37.  Қарағанды 

облысы 

«Сәтбаев индустриалдық колледжі» 

КММ 

мем 43,75 

38.  Қарағанды 

облысы 

«Теміртау жоғары политехникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 42,79 

39.  Атырау облысы «Атырау индустриалды колледжі» 

КМҚК 

мем 41,97 

40.  Жамбыл облысы «Қаратау құрылыс-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 41,07 

41.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар 

және басқару колледжі» КМҚК 

мем 41,04 

42.  Ақтөбе облысы  «Алға индустриалды-техникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 39,94 

43.  Солтүстік 

Қазақстан облысы 

«Солтүстік Қазақстан кәсіптік-

педагогикалық колледжі» КМҚК 

мем 38,88 

44.  Ақтөбе облысы «Ақтөбе индустриалды-кәсіптік 

колледжі» ЖМ 

мем.емес 31,85 

45.  Батыс Қазақстан 

облысы 

«Көлік және тіршілік қауіпсіздігі 

колледжі» КЕМ 

мем.емес 30,7 
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Ауылда орналасқан колледждерден ең жоғары балл жинады  

«Бөкей ордасы колледжі» МКҚК.  

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1 

Батыс Қазақстан 

облысы 

«Бөкей ордасы колледжі» 

МКҚК 

мем 61,7 

2 

Алматы облысы «Шелек политехникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 48,8 

3 

Маңғыстау облысы «Қарақия кәсіптік колледжі» 

МКҚК 

мем 46 

4 

Батыс Қазақстан 

облысы 

«Бөрлі колледжі» МКҚК мем 35,92 

 

 

«Ауыл, орман, балық шаруашылығы және ветеринария» бейіні 

бойынша колледждер рейтингінің нәтижелері 

 

«Ауыл, орман, балық шаруашылығы және ветеринария» бейіні бойынша 

22 колледж қатысты, олардың ішінде (6- қала, 16 – ауыл). 

Қалайда орналасқан колледждерден ең жоғары балл жинаған 

колледждер:  

- «О.Көшеков атындағы Атырау аграрлық-техникалық колледжі» 

КМҚК;  

- «Талдықорған агро-техникалық колледжі» МКҚК. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1 

Атырау облысы «О.Көшеков атындағы Атырау 

аграрлық-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 65,8 

2 

Алматы облысы «Талдықорған агро-

техникалық колледжі» МКҚК 

мем 65,25 

3 

Ақмола облысы «Ақкөл қ. агротехникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 56,39 

4 

Ақмола облысы «Орман шаруашылығы, экология 

және туризм жоғары колледжі» 

МКҚК 

мем 55,65 

5 

Қызылорда облысы «Қазалы аграрлық-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 48,9 

6 

Ақмола облысы «Агротехникалық колледжі, Есіл 

қаласы» 

мем 48,82 
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Ауылда орналасқан колледждерден ең жоғары балл жинаған 

колледждер:  

- «№7 Бетқайнар колледжі» КМҚК; 

- «№9 Меркі колледжі» КМҚК; 

- «Красный Яр ауылы, агротехникалық колледжі» МКҚК; 

- «Шиелі индустриалды-аграрлық колледжі» МКҚК; 

- «Мақтаарал аграрлық колледжі» МКҚК. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1.  Жамбыл облысы «№7 Бетқайнар колледжі» КМҚК мем 54,78 

2.  Жамбыл облысы «№9 Меркі колледжі» КМҚК мем 54,13 

3.  

Ақмола облысы «Красный Яр ауылы, 

агротехникалық колледжі» 

МКҚК 

мем 53,4 

4.  

Қызылорда 

облысы 

«Шиелі индустриалды-аграрлық 

колледжі» МКҚК 

мем 53,31 

5.  

Түркістан облысы «Мақтаарал аграрлық колледжі» 

МКҚК 

мем 52,54 

6.  

Павлодар облысы «Успен аграрлық-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 51,8 

7.  

Алматы облысы «Ж.Жабаев атындағы Ұзынағаш 

кәсіптік колледжі» МКҚК 

мем 51,49 

8.  

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

«Ж.Қизатов атындағы жоғарғы 

ауылшаруашылық колледжі» 

КМҚК 

мем 49,85 

9.  

Ақмола облысы «Астраханка ауылының 

агротехникалық колледжі» МКҚК 

мем 49,4 

10.  Ақтөбе облысы «Ойыл аграрлық колледжі» МКҚК мем 49,24 

11.  Түркістан облысы «№13 колледж» МКҚК мем 48,67 

12.  
Батыс Қазақстан 

облысы 

«Шыңғырлау колледжі» МКҚК мем 48,24 

13.  
Павлодар облысы «Ертіс аграрлық-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 47,8 

14.  
Ақмола облысы «Егіндікөл ауылы, агротехникалық 

колледжі» МКҚК 

мем 46,6 

15.  
Қызылорда облысы «Қармақшы аграрлы-техникалық 

колледжі» КМҚК 

мем 44,91 

16.  

Ақмола облысы «Қатаркөл ауылы. 

Ауылшаруашылық колледжі» 

МКҚК 

мем 44,17 
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«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету» бейіні бойынша 

колледждер рейтингінің нәтижелері 

  

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету» бейіні бойынша 9 

колледж қатысты, олардың барлығы қалайда орналасқан  

Келесі колледждер ең жоғары балл жинады:  

- «Талдықорған жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ МКК; 

- «Мейір-Бейсе» жоғары колледжі ЖШС; 

- «Республикалық жоғары медициналық колледжі» ЖШС. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1.  

Алматы 

облысы 

«Талдықорған жоғары 

медициналық колледжі» ШЖҚ 

МКК 

мем 67,15 

2.  

Түркістан 

облысы 

«Мейір-Бейсе» жоғары колледжі 

ЖШС 

мем.емес 66,13 

3.  

Алматы 

қаласы 

«Республикалық жоғары 

медициналық колледжі» ЖШС 

мем.емес 64,44 

4.  

Жамбыл облысы «Жамбыл жоғары медициналық 

колледжі» ШЖҚ КМК 

мем 63,97 

5.  

Түркістан 

облысы 

«Түркістан жоғары медициналық 

колледжі» ШЖҚ МКК 

мем 60,61 

6.  

Шымкент 

қаласы 

«Жоғары медициналық колледж» 

ШЖҚ МКК 

мем 58,05 

7.  

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

 «Жоғары медициналық колледж» 

ШЖҚ МКК 

мем 57,32 

8.  

Батыс Қазақстан 

облысы 

«Өскемен жоғары медициналық 

колледжі» ШЖҚ КМК 

мем 54,7 

9.  

Маңғыстау 

облысы 

«Маңғыстау облыстық медициналық 

колледжі» ШЖҚ МКК 

мем 46,87 
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«Қызмет» бейіні бойынша колледждер рейтингінің нәтижелері 

  

«Қызмет» бейіні бойынша 13 колледж қатысты, олардың барлығы 

қалайда орналасқан. 

Келесі колледждер ең жоғары балл жинады:  

- «Алматы технологиялық-экономикалық колледжі» ЖШС; 

- «Қоғамдық тамақтану және сервис колледжі» МКҚК. 

 

№ Аймақ Колледж атауы Ф/С Балл 

1.  

Алматы қаласы «Алматы технологиялық-

экономикалық колледжі» ЖШС 

мем.емес 68,69 

2.  

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

«Қоғамдық тамақтану және сервис 

колледжі» МКҚК 

мем 61.38 

3.  

Ақтөбе облысы «Ақтөбе техникалық-технологиялық 

колледжі» ЖМ 

мем.емес 56,16 

4.  

Қызылорда 

облысы 

«Арал көпсалалы колледжі» мем 55,45 

5.  

Ақмола облысы «Азаматтық қорғау жоғары көпсалалы 

колледжі» мекемесі 

мем.емес 54,8 

6.  

Маңғыстау облысы «Жаңаөзен сервис және жаңа 

технологиялар колледжі» МКҚК 

мем 49,93 

7.  

Батыс Қазақстан 

облысы 

«Өскемен қызмет көрсету саласы 

колледжі» КММ 

мем 49,15 

8.  

Ақмола облысы «Щучинск қаласы. Жоғары 

техникалық колледжі» МКҚК 

мем 47,73 

9.  Маңғыстау облысы «Есенов колледжі» ЖШС мем.емес 43,79 

10.  
Маңғыстау облысы «Ақтау технологиялық сервис 

колледжі» МКҚК 

мем 43,37 

11.  Түркістан облысы «№7 колледж» МКҚК мем 41,8 

12.  
Павлодар облысы «Павлодар қызмет көрсету саласы 

колледжі» КМҚК 

мем 36,71 

13.  
Батыс Қазақстан 

облысы 

«Алтай қаласының технологиялық 

колледжі» КММ 

мем 35,63 

 


