
Лицензия

№ 006708026.12.2016 жыл

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КӨШЕCI
КАРМЕНОВА, № 11 "В" үй., -., БСН/ЖСН: 990340004770

Ерекше шарттары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан
облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Каербекова Асель КанатовнаБасшы (уәкілетті тұлға)

Өскемен қ.Берілген орны

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Геологиялық барлау колледжі"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны берiлдi

Білім беру қызметі айналысуға

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -
сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі /жеке тұлғаның толық
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

1 - 1

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сыныпЕскерту:
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Алғашқы берілген күні:

«____» __________ ______ ж.Лицензияның қолдану кезеңі:



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2009 жылғы 02 ақпан

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ақпараттық жүйелер  (қолдану саласы бойынша)1305000

Техник-бағдарламашы130502 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

1

Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу
және барлау

0704000

Техник-геофизик070406 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

2

Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану 
(салалар бойынша)

1514000

Эколог151409 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

3

Беру үшін негіз 05.07.2016 жылғы №392 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 05 шілде

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

Лицензиар

Лицензиат

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., КӨШЕCI КАРМЕНОВА, № 11 "В" үй., -., БСН/ЖСН:
990340004770

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы
"Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2009 жылғы 02 ақпан

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен
орындарын іздеу және барлау (түрлері бойынша)

0701000

Техник-геолог070107 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

1

Гидрогеология және инженерлік геология0703000

Техник-гидрогеолог070303 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

2

Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
технологиясы және  техникасы

0702000

Техник070207 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

3

Беру үшін негіз 05.07.2016 жылғы №392 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 05 шілде

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

Лицензиар

Лицензиат

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., КӨШЕCI КАРМЕНОВА, № 11 "В" үй., -., БСН/ЖСН:
990340004770

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы
"Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)



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.

2



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

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

0801000

Техник-технолог080114 3 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10
ай;

1

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

Басшы (уәкілетті тұлға) Каербекова Асель Канатовна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 0104832

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2011 жылғы 10 маусым

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

Лицензиар

Лицензиат

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., КӨШЕCI КАРМЕНОВА, № 11 "В" үй., -., БСН/ЖСН:
990340004770

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы
"Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)



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.

2



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен
орындарын іздеу және барлау (түрлері бойынша)

0701000

Сынаманы іріктеуші070103 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 31.07.2017 жылғы №487 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Каербекова Асель Канатовна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 003

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 31 шілде

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

Лицензиар

Лицензиат

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА КАРМЕНОВА, № 11 "В" үй., -., БСН/ЖСН:
990340004770

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы
"Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану
(салалар бойынша)

1514000

Сынама іріктеуші151407 2 10 ай, 1 жыл 10 ай1

2019 жылғы 06 тамыздағы №146 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә
., улица Жанибека Карменова, № 11В үй,, БСН/ЖСН: 990340004770

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 004

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 06 тамыз



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.

2



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды
іздеу және барлау

0704000

Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы*070404 2 10 ай, 1 жыл 10 ай1

2019 жылғы 06 тамыздағы №146 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә
., улица Жанибека Карменова, № 11В үй,, БСН/ЖСН: 990340004770

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 005

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 06 тамыз



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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1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Гидрогеология және инженерлік геология0703000

Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы070301 2 10 ай, 1 жыл 10 ай1

2019 жылғы 06 тамыздағы №146 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә
., улица Жанибека Карменова, № 11В үй,, БСН/ЖСН: 990340004770

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 006

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 06 тамыз



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067080

2016 жылғы 26 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау
технологиясы және техникасы

0702000

Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі070204 2 10 ай, 1 жыл 10 ай1

2019 жылғы 06 тамыздағы №146 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Геологиялық барлау колледжі" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны

071411, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә
., Семей қ., улица Жанибека Карменова, № 11В үй,, БСН/ЖСН:
990340004770

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 007

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 06 тамыз



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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