
БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

Білім беру ұйымының паспорты 

Білім беру ұйымының толық  атауы «Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі» ЖШС 

Білім беру ұйымының меншік түрі Жеке меншік/ мемлекеттік емес 

Білім беру ұйымының орналасқан жері Түркістан облысы, Сайрам ауданы  Ақсукент ауылы, 

Н.Юлдашева көшесі 1В.  

Сайт:www.pkai.kz  

Электрондық почта: oko_aksukent_gpk@mail.ru 

Байланыс телефондары: 

Қабылдау бөлімі: 8 (725 31) 24-809 

Директор: 8 (725 31) 24-819 

Білім беру ұйымының құрылған жылы 2004 жылы құрылған. 

Жарғы: 07.06.2017 жылы тіркелген 

БИН: 040340007014  07.06.2017 жылы 

Директор (Ф.И.О. толық), байланыс 

деректері 

 

Исмаилова Гулчехра Камиловна,  

Білімі жоғары «Тарих және әлеуметтік зерттеулер» 

мамандығы, ЖСН №621225402503, жеке куәлік 

№042634615,  директор лауазымына № 04/01 

23.04.2004ж. тағайындалған, жалпы еңбек өтілі 36 жыл 

11 ай, оның іішінде директор ретіндегі 18 жыл 7 ай. 

Оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу - 

өндірістік шеберханалардың, 

зертханалардың, полигондардың, оқу - 

өндірістік базалардың болуы 

Жалпы білім беретін 

кабинеттер саны  

17 

Жалпы кәсіптік және арнайы 

пән бойынша кабинеттер саны  

38 

Зертханалар саны  9 

Шеберханалар саны  17 

Оқу полигондарының саны  2 

Спорт залы  1 

Спорт алаңының саны  2 

Акт залы  1/120 орын 

Жатақхана  50 орын 

Асхана 1/120 орын 

Кітапхана  бар 

Мед.пункт 1 

Колледж негізгі жұмыс орны болып 

табылатын жоғары және бірінші санатты 

педагогтердің, педагог-сарапшылардың, 

педагог-зерттеушілердің, педагог-

шеберлердің және (немесе) 

магистрлердің үлесі 

Жалпы педагогтар саны  110 

Оның ішінде Колледж негізгі 

жұмыс орны болып 

табылатын 

88 / 80 % 

Жоғары санатты, педагог-

зерттеушілердің, педагог-

шеберлердің саны 

18 

Бірінші санатты, педагог-

сарапшылардың саны 

19 

Магистрлер саны 12 

Сапалық құрам 45 педагог / 51% 

Институционалдық және 

мамандандырылған аккредитациядан 

сертификаттары  

Институционалдық  № VET-IA-00024, 

30.05.2019 

0105000 Бастауыш білім беру  № VET-SA-000119, 

30.05.2019 

0101000 Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 

№ VET-SA-000116, 

30.05.2019 

0103000 Дене тәрбиесі және 

спорт 

№ VET-SA-000117, 

30.05.2019 
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0104000 Кәсіптік білім беру  № VET-SA-000118, 

30.05.2019 

0111000 Негізгі орта білім № VET-SA-000120, 

30.05.2019 

0402000 Дизайн № VET-SA-000121, 

30.05.2019 

0413000 Сәндік қолданбалы 

өнер және халықтық 

кәсіптілікөнері 

№ VET-SA-000122, 

30.05.2019 

0518000 Есеп және аудит № VET-SA-000123, 

30.05.2019 

Білім алушылар контингенті туралы Жалпы білім алушылар саны  2299 білім алушы  

Мемлекеттік тапсырыс 

бойынша  

611 білім алушы 

Ақылы негізде  1688 білім алушы 

Дуалдық оқыту негізінде  50 білім алушы 

Білім беру ұйымына арналған веб -

сайттың болуы, әлеуметтік желілер 

Телеграм  https://t.me/pkai_kz 

Домен сайт  pkai.edu.kz 

Эл.почта oko_aksukent_gpk@

mail.ru 

Youtube www.youtube.com/c/

pkai_kz 

Facebook https://facebook.com

/pkai.kz 

ВКонтакте https://vk.com/pkaik

z 

Twitter https://twitter.com/pk

ai_kz 
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