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Меншік түрі Жекеменшік 

Мекен жайы Ақтау қаласы, 11 шағын аудан, 46 ғимарат 

Ғимараттың 

сипаттамасы 

Ғимарат 3 корпустан тұрады.  

№ 1 оқу ғимараты. Қаңқалы блокты құрылыс түрі, жеке жоба, 923,7 м2, Салынған 

жылы 2009 ж. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, № 1 ғимарат. 

Ғимараттың жалпы ауданы 23325 м2, пайдалы алаңы 10385 м2 

№ 2 оқу ғимараты. Қаңқалы блокты құрылыс түрі, жеке жоба, 11635 м2, салынған 

жылы 1976ж. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 24 шағынауданы, № 2 ғимарат 

№ 3 оқу корпусы Құрылыс түрі: тас қабырғалар - ракушеблок, жеке жоба, 3821 м2, 

1812 м2, салынған жылы 1978ж. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 11 шағын аудан, 

№ 46 ғимарат 

Педагогикалық  

құрам 

Оқытушылардың саны - 105,  

Оның ішінде әйелдер - 77(73%),  

Жас оқытушылардың үлесі 19 (18%). 

Жоғары санатты -10 (9,5%) 

Бірінші санат - 6 (6%) 

Екінші санат - 1 (1%) 

Санаты жоқ - 57 (54%) 

Ғылым кандидаты -7 (6,6%),  

Магистр - 19. (18%) 

P. h. D.- 0 

Доктор – 1 (1%) 

Педагог-шебер - 0 

Педагог-зерттеуші – 4 (4%) 

Педагог-сарапшы – 4 (4%) 

Педагог-модератор – 19 (18%) 

Контингент Студенттер саны - 1506, 

оның ішінде күндізгі бөлімде - 1417  

сырттай бөлімде – 89  

Кадрларды даярлау Кадрлар даярлау 22 мамандық бойынша жүргізіледі 

06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 

04110100 - Есеп және аудит 

04210100 – Құқықтану 

07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) 

07161300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану 



07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша) 

01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі 

07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану  

0110800 - Дене тәрбиесі және спорт 

07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану 

01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі 

07140100 -Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін 

бойынша) 

07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 

01140600 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі 

10410500 - Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) 

07161500 - Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық 

қызмет көрсету 

07130100 - Электржабдықтары (түрлері және салалары бойынша)                                                                                                                

07310100 - Архитектура                                                                                                      

0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту                                                                                                                                              

07141000 - Пошта байланысы                                                                                                                            

Дуальды оқыту  

 

Білім беру 

бағдарламалары 

Дуальды оқыту колледж бойынша 9 мамандық бойынша 301 студентті қамти 

отырып жүргізіледі, 24 кәсіпорынмен келісім-шарттар жасалған. 

Әлеуметтік әріптестермен бірлесіп жасақталған 16 білім беру бағдарламалары Талап 

КЕАҚ реестрінде тіркелген. 

Шефтік қамқорлық «СМК-Атамекен» ЖШС, «Қазпошта» АҚ, «Ақтау электр желілері басқармасы» 

МКК 

Түлек шығарылды, 

барлығы 

 

Жұмысқа 

орналасқан және 

жұмыспен 

қамтылған түлектер 

2021-2022 оқу жылында барлығы 331 түлек шығарылды,  

оның барлығы күндізгі оқу бөлімінде оқып бітірді. 

Жұмысқа орналасқан және жұмыспен қамтылғандар - 191;   

ЖОО-на түскені - 121;  

Жұмысқа орналасуы тиіс - 11,                    

Бала күтімінде - 8;  

2022-2023 оқу жылында колледжді 499 студент бітіреді деп жоспарланып отыр. 

Қауіпсіздік 

шаралары 

Бейнекамералар 

 

Өрт қауіпсіздігі 

 

Ақпараттандыру 

Ғимаратқа  бейнекамера орнатылған;  

сыртқы-5,  

ішкі-17 

Өрт сөндіргіштер саны-10,  

гидрант-6,  

өрт сөндіру щиті-4,              

авариялық шығу-6; 

Құрылғылар саны – 60,  

оның ішінде компьютер-60,  

Интернет желісі жылдамдығы – 95 Мбит/сек 

Қызмет көрсету мекемесі – Казахтелеком мекемесі 

 

 

  

 


