
База колледжей УМО по профилю «Геология и разведка МПИ» 

2022-2023 учебный год 
 
 

№ 

п/п 
Колледж 

Специальность / 

квалификация 
Адрес 

1 
Учреждение «Максат» 

 

«Мақсат» мекемесі 

05320100 Геологиялық суретке түсіру, 

пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау (түрлері бойынша) 

 

4S05320103 Техник-геолог 

Акмолинская область 

г.Степногорск 

8(71645)65007 приемная 

директора 

8(71645)61718 учебная часть 

kolledzhmaksat_2006@mail.ru 

2 

ЧУО «Атырауский колледж 

бизнеса и права»                                          

                                                    

«Атырау бизнес және құқық 

колледжі» ЖБМ 

05320100 Геологиялық суретке түсіру, 

пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау (түрлері бойынша) 

 

4S05320103 Техник-геолог 

Атырауская обл. 

 

г. Атырау                                                                    

8(7122) 361722                                                                   

Akbip2003@mail.ru 

3 

«Таразский гуманитарно-

технический колледж»  

 

"Тараз гуманитарлық-

техникалық колледжі" 

05320100 Геологиялық суретке түсіру, 

пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау (түрлері бойынша) 

 

4S05320103 Техник-геолог 

Жамбыльская область 

 

г.Тараз 

43-54-66, 43-54-67 

tgtk@mail.ru 

4 

«Кызылдординский аграрно-

технический высший  колледж 

им. Исатай Әбдікәрімов» КГКП 

 

"Исатай Әбдікәрімов атындағы 

Қызылорда аграрлық 

техникалық жоғары колледжі" 

КМҚК 

05320100 Геологиялық суретке түсіру, 

пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау (түрлері бойынша) 

 

4S05320103 Техник-геолог 

Кызылординская обл. 

 

г. Кызылорда 

8(7242)261956 

8(7242)261956 

 

ivcn@mail.ru 

5 

КГКП «Мангистауский 

индустриально-технический 

колледж им. Оразмагамбет 

Турмаганбетулы» 

 

«О. Тұрмағанбетұлы атындағы 

Маңғыстау индустриалды-

техникалық колледжі» КМҚК 

05320100 Геологиялық суретке түсіру, 

пайдалы қазба кен орындарын іздеу 

мен барлау (түрлері бойынша) 

 

3 W05320101, 3W05320102 

4S05320103 Техник-геолог 

Мангистауская обл. 

 

г.Жанаозень 

8(72934)72873 

6 
ЧУ “Технологический колледж 

корпорации “Казахмыс” 

05320100 Геологическая съемка, поиск 

и разведка месторождений полезных 

ископаемых (по видам) 

 

4S05320103 Техник-геолог 

Улытауская область 

 

Адрес: г. Сатпаев, Абая, здание 

корпуса теоретических занятий, 

ПТШ  №1 

Адрес электронной почты: 

tkksatpaev@edu.kz 

Приемная директора:  

8 71063 23156,  

8 71063 23149 уч часть 

автоответчик 8 71063 22434 

 

7 
Частное учреждение 

«Технический колледж» 

05320300 «Гидрогеология және 

инженерлік геология»  

 

4S05320303 - 

Техник-гидрогеолог 
2022-2023 выпуск 

г. Шымкент  

8(7252) 95-28-81 

8(7252) 95-66-00 

Tehkolledj2004@mail.ru 



8 

КГКП «Экибастузский горно-

технический колледж им. К. 

Пшенбаева» 

 

«Қ. Пішенбаев атындағы 

Екібастұз тау-кен техникалық 

колледжі» КМҚК 

05320200 «Пайдалы қазба кен 

орындарын іздеу мен барлаудың 

технологиясы мен техникасы» 

 

3W05320202  Бұрғылау 

қондырғысының машинисі 

Павлодарская область 

 

г.Экибастуз 

 

8(7187)754276 приемная 

8(7187)7754351 

Egtk_k.pshenbaeva@mail.ru 

9 

ГККП «Хромтауский горно-

технический высший колледж» 

 

"Хромтау тау-кен-техникалық 

жоғары колледжі" МКҚК 

05320200 «Пайдалы қазба кен 

орындарын іздеу мен барлаудың 

технологиясы мен техникасы» 

 

3W05320202  Бұрғылау 

қондырғысының машинисі 

Актюбинская обл. 

 

г.Хромтау 

8(7313)362104 

khromtau_hgtk@mail.ru 

bagdash_pl@ mail.ru 

10 

«Жанатасский 

многопрофильный колледж» 

КГКП 

Жамбыл облысы ӘББ «Жаңатас 

көпсалалы колледжі» МКҚК 

05320200 «Пайдалы қазба кен 

орындарын іздеу мен барлаудың 

технологиясы мен техникасы» 

 

3W05320202  Бұрғылау 

қондырғысының машинисі 

Жамбыльская обл.  

 

г.Жанатас 

Сарысуйский р-н 

 

8(726-34) 62614, 61798 

kolledzh@mail.ru 

11 

КГКП «Шиелийский 

индустриально-аграрный 

колледж» 

 

«Шиелі индустриалды-

аграрлық колледжі» КМҚК 

05320200 «Пайдалы қазба кен 

орындарын іздеу мен барлаудың 

технологиясы мен техникасы» 

 

3W05320202  Бұрғылау 

қондырғысының машинисі 

Кызылординская обл. 

 

п.Шиелі 

8(7243)244640 

 

Pl1109@mail.ru 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


