Тарих беттерінен
Ақсу қара металлургия колледжінің тарихы Ақсу қаласында алғашқылардың бірі
болып 1963 жылдан басталады.
Ұзақ 50 жыл ішінде колледж көптеген кезеңдерден өтті, алайда колледждің басты
миссиясы «Металлургия индустриясы үшін жоғары білікті жұмысшының әлеуметтік
бейімделген тұлғасын дайындау» болып табылады.
Ермак қалалық атқару комитетінің 1963 жылғы 15 мамырдағы № 7/45
шешімімен 600 орындық кәсіптік училище (кәсіптік техникалық училище)
құрылысына жер учаскесі бөлінді. 1966 жылы КСРО қара
металлургиясы Министрлігі шотынан бөлінген
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кәсіптік техникалық училище кешеннің
металлургия
ПТЛ 19 атауы
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1984
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№164
техникалық
ашылуы жатақхана,
1963
құрамына 515 орындық
оқу корпусы және
өндірістік шеберханалар
1967 жылы 30 қазанда
құрылыс үшін жер кірді.
учаскесінің бөлінуі училище кешені пайдалануға берілді.
кәсіптік-техникалық
Лицей
жұмысының
бірінші
жылында
зауыт
құрылысын
жалғастыру
үшін
құрылыс бейініндегі мамандықтар бойынша дайындық бір
жыл бойы жүргізілді. Эксперименттік кәсіптік-техникалық училищенің ашылуы Ермак
ферроқорытпа зауытының бірінші кезегін іске қосуға байланысты көптеген білікті
жұмысшы кадрлардың қажеттілігінен туындады. Болашақта оның қалыптасуы мен
дамуы барысында оқу орнының
мәртебесі бірнеше рет өзгерді.
1967 ж. 30 қазан. – Қазақ
КСР Министрлер Кеңесінің
кәсіптік – техникалық білім беру
жөніндегі мемлекеттік комитеті
Павлодар облыстық кәсіптік –
техникалық білім беру
басқармасының № 164 Ермак
қалалық кәсіптік – техникалық
училищесі (МПТУ – 164)
1979 жыл – Қазақ КСР
кәсіптік – техникалық білім беру жөніндегі мемлекеттік комитеті Павлодар облыстық
кәсіптік – техникалық білім беру басқармасының № 164 Ермак қалалық кәсіптік –
техникалық училищесі (МПТУ – 164)
1984 ж. 6 қыркүйек Қазақ КСР халыққа білім беру министрлігінің – Павлодар
облыстық кәсіптік – техникалық білім беру басқармасының № 19 Ермак орта кәсіптік –
техникалық училищесі. (ОПТУ – 19)

1991 ж. 10 желтоқсан
– Қазақстан Республикасы
Халықтық білім беру Министрлігі
Павлодар облыстық кәсіптік –
техникалық білім беру
басқармасының № 19 Ермак орта
кәсіптік – техникалық училищесі
(ОПТУ – 19)
1993 ж. 4 мамыр. –
Қазақстан
Республикасы
Білім
Министрлігінің № 19 Ақсу орта
кәсіптік – техникалық училищесі
(ОПТУ – 19)
1995 ж. 23 наурыз. – Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің Ақсу жоғары
кәсіптік – техникалық училищесі – № 19 техникалық – металлургиялық лицейі (ЖПУ – 19)
1996 жыл 27 мамыр. — Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің Ақсу № 19
кәсіптік – техникалық лицейі (ПТЛ-19)
2000 жыл 14 наурыз. — Павлодар облысы Білім беру департаментінің 2000 жылғы
14 наурыздағы № 2-02/63 бұйрығы негізінде Ақсу ӨТЛ-19 Ақсу № 19 кәсіптік лицейі болып
қайта аталды. 2013 жылдан бастап оқу орнына колледж мәртебесі берілді. 1967 жылы
Ермак қалалық № I64 кәсіптік – техникалық мектебі ретінде құрылған лицей өзінің
алғашқы беттерінде жазылған даңқты тарихымен мақтана алады: П.С. Вольф, Ш.Ж.
Тыртыкаева, В.П. Зимогляд, Ф.И. Кисенков
№
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Ақсу қара металлургия колледжі басшыларының тізімі
Қай уақыттан
Қай уақытқа дейін
ТӘА
бастап
(жылы, айы)
(жылы, айы)
08.1967ж.
04.1968ж.
А. Арзуманян
04.1968ж.
07.1968ж.
С.И. Михальченко
07.1968ж.
02.1977ж.
П.С. Вольф
04.1977ж.
06.1977ж.
Н.М. Каипов
06.1977ж.
02.1985ж.
Ш.В. Зарипов
10.1985ж.
09.1989ж.
М.М. Каипов
09.1989ж.
06.2016.
Ф.И. Кисенков
Осы уақытқа дейін
04.2017ж
Р.К. Дуйсекенов

2012 ж. 3 қазан - Павлодар облысы әкімдігінің 2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№258/9 қаулысы негізінде және Павлодар облысы Білім Басқармасының 2012 жылғы 3
қазандағы №253 бұйрығының №19 кәсіптік лицейі ММ. Павлодар облысы Ақсу қаласының
"№19 Ақсу колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақсу деп есептелсін.
2013 ж. 20 желтоқсан. - Павлодар облысы әкімдігінің 2013 жылғы 25 қарашадағы
№401/13 қаулысы және Павлодар облысы Білім Басқармасының 2013 жылғы 20
желтоқсандағы №261 бұйрығы негізінде «Ақсу қара металлургия колледжі» КММ «Ақсу
қара металлургия колледжі» КМҚК деп саналсын.
2019 ж. 04 ақпан - Павлодар облысы әкімдігінің 2019 жылғы 04 ақпандағы № 23/1
Қаулысы негізінде «Ақсу қара металлургия колледжі » КМҚК «Ақсу қара металлургия
колледжі» ШЖҚ КМК болып есептелсін.

Оқу орны Ақсу ферроқорытпа зауыты үшін мына мамандықтар бойынша
мамандар даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды жүзеге асырады:
Қара металл металлургиясы (түрлері бойынша)
Дәнекерлеу ісі
Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)
Өнеркәсіпте машиналар мен жабдықтарды пайдалану
Өнеркәсіптегі электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша)
Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері
бойынша)
Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика.
Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану.
Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту ).

Жұмыс істеген жылдары лицей Ақсу қаласы мен облыстың кәсіпорындары үшін 19
000-нан астам маман даярлады: «Қазхром» ТҰК ААҚ филиалы Ақсу ферроқорытпа
зауыты, «Кастинг» ЖШС, Электролиз зауыты, «ПЗМК Истальком», ЕЭК АҚ. 400-ден
астам түлек әр уақытта оқу орнын үздік бітірді. Біздің түлектер қиын да табанды
еңбектерімен туған колледжінің дәстүрлерін лайықты арттыра түседі. АФЗ-да жұмыс
істейтін алты мың адамның 53% - ы колледж түлектері, оның 0,9% - ы басшылық қызмет
атқарады.

По страницам истории
История Аксуского колледжа черной металлургии как одного из первых в городе
Аксу начинается с 1963 года.
За долгие 50 лет колледж прошел множество этапов, однако главной миссией
колледжа являлось и является «Подготовка социально адаптированной
личности
высококвалифицированного
рабочего,
для
металлургической индустрии».
Решением Ермаковского горисполкома от 15 мая 1963
года № 7/45 был отведен земельный участок под
2014
строительство
профессионального
училища
2000
Аксуский колледж
(профтехучилища) на 600 мест. В 1966
черной
металлургии
переименован в
году в городе Ермаке было начато
1984
ПТЛ 19
строительство комплекса
переименован
профтехучилища на 600 мест
за
1967 в СПТУ 19
счет средств выделенных
Открытие ГПТУ
Министерством черной
164
1963
металлургии СССР. В
Отведение
комплекс Ермаковского
земельного участка
городского
настроительство
профессионально –
технического училища
№ 164 (ГПТУ-164) входили общежитие на 515 мест,
учебный корпус и производственные мастерские. 30 октября 1967 года комплекс
профтехучилища был введен в эксплуатацию. В первый год работы лицея подготовка
проводилась в течении одного года по профессиям строительного профиля для
продолжавшего
строительства
завода.
Открытие
экспериментального
профессионально-технического училища было вызвано необходимостью большого
количества квалифицированных рабочих кадров, в связи с пуском первой очереди
Ермаковского завода ферросплавов. В дальнейшем, в процессе своего становления и
развития,
статус
учебного
заведения неоднократно менялся.
30 октября 1967 г. –
Ермаковское
городское
профессионально – техническое
училище № 164 Павлодарского
областного
управления
профессионально – технического
образования
Государственного
комитета Совета Министров
Казахской
ССР
по
профессионально – техническому
образованию (ГПТУ – 164)
1979 год – Ермаковское городское профессионально – техническое училище № 164
Павлодарского областного управления профессионально – технического образования
Государственного комитета Казахской ССР по профессионально – техническому
образованию (ГПТУ – 164)
6 сентября 1984 г – Ермаковское среднее профессионально – техническое училище
№ 19 Павлодарского областного управления профессионально – технического образования.
Министерства народного образования Казахской ССР (СПТУ – 19)
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декабря
1991
г.
–
Ермаковское
среднее
профессионально – техническое
училище № 19 Павлодарского
областного
управления
профессионально – технического
образования
Министерства
народного образования Республики
Казахстан (СПТУ – 19)
4 мая 1993 г. – Аксуское
среднее
профессионально
–
техническое
училище
№
19
Министерства
образования
Республики Казахстан (СПТУ – 19)
23 марта 1995 г. – Аксуское высшее профессионально – техническое училище –
технико – металлургический лицей № 19 Министерства образования Республики
Казахстан (ВПУ – 19)
27 мая 1996 г. — Аксуский профессионально – технический лицей № 19
Министерства образования Республики Казахстан (ПТЛ-19)
14 марта 2000 г. — На основании приказа № 2-02/63 от 14 марта 2000 года
Департамента образования Павлодарской области, Аксуский ПТЛ-19 переименован в
Аксуский профессиональный лицей № 19. С 2013 года учебному заведению присвоен статус
колледжа. Созданный в 1967 году как Ермаковское городское профессионально –
техническое училище № I64, лицей по праву может гордиться своей славной историей,
первые страницы которой вписали: П.С. Вольф, Ш.Ж. Тыртыкаева, В.П. Зимогляд, Ф.И.
Кисенков
Список руководителей Аксуского колледжа черной металлургии
№ С какой даты
По какую дату
ФИО
(месяц, год)
(месяц, год)
1
08.1967г.
04.1968г.
А. Арзуманян
2
04.1968г.
07.1968г.
С.И. Михальченко
3
07.1968г.
02.1977г.
П.С. Вольф
4
04.1977г.
06.1977г.
Н.М. Каипов
5
06.1977г.
02.1985г.
Ш.В. Зарипов
6
10.1985г.
09.1989г.
М.М. Каипов
7
09.1989г.
06.2016.
Ф.И. Кисенков
8
04.2017г
по н.в
Р.К. Дуйсекенов
3 октября 2012 г. - На основании постановления акимата Павлодарской области
за №258/9 от 12 сентября 2012 года и приказа №253 от 3 октября 2012 года Управления
образования Павлодарской области ГУ Профессиональный лицей №19 г. Аксу считать
Коммунальным государственным учреждение «Аксуский колледж №19» г. Аксу
Павлодарской области
20 декабря 2013 г. - На основании постановления акимата Павлодарской области
за №401/13 от 25 ноября 2013 года и приказа №261 от 20 декабря 2013 года Управления
образования Павлодарской области КГУ «Аксуский колледж №19» считать КГКП
«Аксуский колледж черной металлургии»

04 февраля 2019 года - На основании постановления акимата Павлодарской
области за № 23/1 от 04 февраля 2019 года КГКП «Аксуский колледж черной металлургии»
считать КГП на ПХВ «Аксуский колледж черной металлургии»
Учебное заведение осуществляет подготовку, переподготовку, повышение
квалификации специалистов для Аксуского завода ферросплавов по специальностям:
Металлургия черных металлов (по видам)
Сварочное дело
Токарное дело и металлообработка (по видам)
Эксплуатация машин и оборудования промышленности
Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности.
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта.
Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение ).

За годы своей работы лицей подготовил более 19 000 специалистов для предприятий
г.Аксу и области: филиал ОАО ТНК «Казхром» Аксуский завод ферросплавов,
ТОО»Кастинг», Электролизный завод, ТОО»ПЗМК Истальком», АО ЕЭК. Более 400
выпускников закончили в разное время учебное заведение с отличием. Наши выпускники
своей нелегкой и настойчивой работой достойно приумножают славные традиции
родного колледжа. Из шести тысяч работающих на АЗФ, 53% выпускники колледжа, из
них 0,9% занимают руководящую должность.

