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Лицензия
03.02.2015 жыл

№ 0158789

Білім беру қызметі айналысуға
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Мақат мұнай және газ технологиялық колледжі"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны берiлдi
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор к.ә., Доссор к., БЕЗ НАЗВАНИЯ, №
улица Кадым Жандауова №5 үй., БСН/ЖСН: 850940000028
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)

Лицензия түрі

Бас лицензия
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)

Лицензия
қолданылуының ерекше
шарттары
Лицензиар

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Калуова Саним Уаповна
(Жетекшісінің (уәкілетті орган) тегі және аты-жөнiнiң бiрiншi әрiптерi)

Берілген орны

Атырау қ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

0158789

Лицензия берiлген күні

03.02.2015

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

1

140101 2

Тас қалаушы

2 жыл 10 ай;

2

140102 2

Ағаш ұстасы

2 жыл 10 ай;

3

140104 2

Сылақшы

2 жыл 10 ай;

4

140105 2

Бояушы

2 жыл 10 ай;

5

140117 2

Стропальші

2 жыл 10 ай; 10 ай;

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

051801 2

Бухгалтер

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)

1304012

Электрондық есептеу машиналарының операторы

0809000

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін
бойынша)

8

080905 2

Мұнай және газ өндіру операторы

2 жыл 10 ай; 10 ай;

9

080920 2

Скважиналарды жер асты жөндеу операторы

2 жыл 10 ай; 10 ай;

10

080922 3

Техник-технолог

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10
ай;

0801000

Мұнай және газ скважиналары және бұрғылау
жұмыстарының технологиясы» (бейін бойынша)

11

080105 2

12

080108 2

Мұнайға және газға скважиналарды пайдалану және барлау үшін
бұрғылаушының көмекшісі
Бұрғылау қондырғысының машинисі

0819000

Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

6

7

Оқу мерзімі

2 жыл 10 ай; 1 жыл 10
ай;

2 жыл 10 ай;

2 жыл 10 ай; 10 ай; 3 ай;
2 жыл 10 ай; 10 ай;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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№

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

13

081901 2

Технологиялық қондырғы операторы

2 жыл 10 ай; 10 ай

14

081905 2

Лаборант

2 жыл 10 ай; 10 ай;

1115000

Өндірістердегі электрлік-механикалық жабдықтар
(түрлері бойынша)

15

111504 2

16

111507 3

Электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін
электромонтер
Техник-механик

1114000

Пісіру ісі (түрлері бойынша)

17

111401 2

Пісіруші (барлық атауларымен)

18

111404 2

Электр газымен дәнекерлеуші

2 жыл 10 ай; 10 ай;
3 жыл 6 ай; 2 жыл 6 ай

2 жыл 10 ай; 1 жыл 10
ай;
2 жыл 10 ай; 10 ай;

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

19

050801 2

Аспаз

2 жыл 10 ай;

20

050802 2

Кондитер

2 жыл 10 ай;

1109000

Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

110901 2

Токарь

21

2 жыл 10 ай; 10 ай;

Беру үшін негіз
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Мақат мұнай және
газ технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны
Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат ауданы, Доссор к.ә.,
Доссор к., БЕЗ НАЗВАНИЯ, № улица Кадым Жандауова №5 үй.,
БСН/ЖСН: 850940000028
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Калуова Саним Уаповна
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

001

Қосымшаның берiлген күні

13.08.2012

Берілген орны

Атырау қ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

0158789

Лицензия берiлген күні

03.02.2015

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау құралдары және
өндірістегі автоматика

101305 2

Бақылау -өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші

1

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2 жыл 10 ай

Атырау облысы білім саласындағы бақылау департаментінің №173
бұйрығы 14.07.2015 ж
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Мақат мұнай және
газ технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны
060603, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат ауданы,
Доссор к.ә., Доссор к., БЕЗ НАЗВАНИЯ, № улица Кадым Жандауова
№5 үй., № 5 үй., БСН/ЖСН: 850940000028
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Бектұр Қали Асанханұлы
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

001

Қосымшаның берiлген күні

14.07.2015

Берілген орны

Атырау қ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

0158789

Лицензия берiлген күні

03.02.2015

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

Шифр

Мамандықтың атауы

1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

140126 2

Жалпы құрылыс жұмыстарының шеберi

1

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2 жыл 10 ай

Атырау облысы білім саласындағы бақылау департаментінің №174
бұйрығы 14.07.2015 ж
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Атырау облысы Білім беру басқармасының "Мақат мұнай және
газ технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны
060603, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Мақат ауданы,
Доссор к.ә., Доссор к., БЕЗ НАЗВАНИЯ, № улица Кадым Жандауова
№5 үй., № 5 үй., БСН/ЖСН: 850940000028
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Атырау облысының Білім
саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Бектұр Қали Асанханұлы
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Қосымшаның нөмірі

002

Қосымшаның берiлген күні

14.07.2015

Берілген орны

Атырау қ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

