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12.09.2017 жыл До ВД6О1ААОР01РП9

БІЛІМ беру кызметі айналысуға
(«Рұқсаттар жэне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сэйкес лицензияланатын қызмет гүрінің атауы)

”;і>ПОҮй(ІҮУ $урідді
071410. Казакстан Республикасы- ТТТығыс Казакстан облысы. Семей К.Ә.. Семей к .. УЛИЦА 
ДЖАМБУЛА. №  20 уй.. БСН/ЖСН: 030240002672
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлганың) толық атауы, мекенжайы, бизнсс-сэйксстсндіру нөмірі, занды тұлғаның бизнес- 
сэйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетелдік заңды тулға фюіиалыиың немссе өкілдігінің бизнсс-сәйксстсндіру нөмірі/жскс тұлғаның толық 
тегі, аты, зкесінің аты (болған жағдайда), жекв сэйксстендіру нвмірі)

Брекше шарттары

Ескерту:

Лицензиар

(«Рұқсаттар жзне хабарламалар турапы» Қазақстан Рсспубликасы Заңының 36-бабына сэйкес)

Ңудіктун шьу^рьідм^йтьщ, 1=<і;ыңь.ш
(иеліктен шыгарылатындыгы, р^қсаттың класы)

Казакстан Рсспубликасы Білім жэне гылым министрлігтін__Білім 
жэне гылым саласындагы бакылау комитет! Шығыс Казакстан 
облысынын Білім саласьпідм^ы бакылау департамент!
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға) Рамазанов Ришат Сагибекович
(тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «02» акпан 2009 ж. 

Лицензияның қолдану кезеңі: «  ж. 

Берілген орны О ш еж н . Кг

Бұл ҚР 2003 жылдың 7 каңіарьшдагы «Элекгронды кужат жэне электронды оандык кол кою» туралы заннын 7 бабы, 1 тармағына оайкес қағаз бстіндегі занмен тең, Элекгрондык кұжа
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Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның иөмірі К260ЬАА00010179

Лицензияның берілген күні 2017 жылғы 12 қьфкүйек 

Лицензияланатьш қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұқсаттар жэне хабарламаііар іуралы» Қазақсган Республикасының Заңына сэйкес днцснзияланатыв қызмсггің кіші түрініц атауы)

№ Шифр Мамандыктын атауы Оку мерзімі
1201000 Автомобиль көлігіне теш икалы қ қызмет көрсету, 

жөндеу және пайдалану
1 120112 3 Техник-механик 3 жыл 10 ай

1305000 Ақпаратгық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
2 130501 1 Дизайнер

3 130502 3 Техник-бағдарламашы 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

0512000 Аударма ісі (түрлері бойынша)
4 051202 3 Гид-аудармашы 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 

ай

0518000 Ёсеп және аудит (салалар бойьшша)
5 0518012 Бухгалтер 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 

ай, 10 ай
6 051802 3 Бухгалтер-ревизор (аудитор) 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 

ай

1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету (түрлері бойьгаша)

7 130401 2 Электрондық есептеу машиналарының операторы

8 130402 2 Байланыс қурастырчапысы-кабельші 10 ай, 2 жыл 10 ай

9 130403 3 Техник 3 жыл 6 ай, 2 жыл 6 ай

10 130404 3 Техник-бағдар ламашы 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

11 130405 3 Ақпаратты қорғау технигі 3 жыл 10 ай, 2 жыл Ю 
ай

12 130406 3 Компьютерлік қ^рылғыларга қызмет көрсет>'ші техник

13 130407 3 Техник-электроник 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

0501000 Ә леум епік  жұмыс
14 0501013 Әлеуметтік ж р іы с жвніндегі маман

1206000 Жол қозғалысьш үйымдастыру
15 1206012 Жол инспекторы 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 

ай
16 120602 3 Техник 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 

ай

Бұл К¥*«т ҚР 2003 жылдыц 7 квңтарывдагы «Элеісгровды қ^жат жэне электронды сандык Кря кою» туралы заңның 7 Вабы, 1 тармиъша сдйкес кағаз бетівдегі занмен тең. Электрондық к
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№ Ш ифр М амаңяыктың атауы Оку мерзімі
0516000 Қаржы (салалар бойынша)

17 0516012 Сактандыру агенті

18 051602 2 Брокер

19 051603 2 Техник 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

20 051604 2 Биржалық делдал 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

21 051605 3 Қаржы жұмысы бойынша экономист 1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 
ай

0201000 Құқықтану
22 0201013 Заңгер

23 020102 3 Заңгер-кеңесші

1516000 Өрт қауіпсіздігі
24 1516013 Өрт сөвдіру инспекторы 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 

ай

Беру үпгія негіз 

Лицензиат

Лицензиар 

Басшы (уэкілетті тулға) 

Қосымшаньщ нвмірі 

Берілген орны 

Қосымшаның берілген күні

2017 жылғы 12 қыркүйектегі №545 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туршіы бұйрыганын немірі жэне күні)

"Іппоуайуе соііеее” мекемесі
071410, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей 
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ДЖАМБУЛА, №  20 үй., БСН/ЖСН: 
030240002672
(заңды тұлғаның (соның ішінде шстслдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнсс-оэйкеотендіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетелдік 
заңды тулға филиалының немссс өкіддігінің бизнес-сэйкестендіру немірі/жеке тулғаның толық тегі, 
аты, әкссінің аты (болған жағдайда), жеке сэйксотсндіру нөмірі)

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігінің Білім жэне 
іылым саласыңдағы бақьшау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
Білім саласындағы бақылау департамент!
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Рамазанов Ршпат Сагабекович
( т с г і ,  аты, ЭК6СІНІҢ аты (болған жавдайда))

011

Өскемен қ. 

2017 жылғы 11 қыркүйек

Бұл қркат КУ 2003 жьшдыц 7 кадтарындағы «Электронды куват жэне электронды сандық қол кою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармагьгаа оэйкес кағаз бетіндегі заңмен тен. Элвктрондық қрка
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Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179

Лиценш янын берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұқсаттар жәнс хабарламалар туралш> Кэзакртан Республикасының Заңына сэйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атдаы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрларяы даяр.11а^ багытгарының аті^ъі Оку мерзімі

09230100 Әлеуметтік жүмыс
1 4809230102 Әлеу метгік қызметкер

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті түлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

Қосымшаньщ берілген күні

2021 жылғы 24 мамырдағы №144 бұйрығы
(лицензиардың лиценлияны беру т>'ралы бұйрығының нөмірі жэнс кұні)

"Іппоуаііуе соПеге” мекемесі

071400, Қазақстан Республикасы, ІПығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., улица Д ж а м ^ а , № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(заңды тұлғаның (соның ішіндс шстеддік завды тулғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сэйкестсндіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сэйкестсндіру нөмірі болмаган жагдайда -  шетелдік 
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сэйкестендіру немірі/жекс тулганың толық тегі, 
аты, экесінің аты (болған жағдайда), жеке сэйкестендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының бшім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің

{лицен-зияга қосымшаны берген органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда))

019

2021 жьшғы 24 мамыр 

[г  В»

, Е і -Бұл кужат жылдыңТқаңтарындағы«Электрондык^жатжәнс эяектрондысандыққол қою»туралызанның 7 бабы, 1 тармағынасәйкескағазбетіндвгі заңментең. Элөктрондыққуж
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Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Л ицензияны ң нөмірі К260ЬАА00010179

Л ицензияны ң берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 

Л ицен зияланаты н  қы зм ет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұқсаггар жэне хабарламалар т>'ралы» К?закртан РеспублиЕсасыньщ Заңына с э й к е с  лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық жэне кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрліфды даярізэт багытгаіх>іііын аті^ъі Оқу мертімі

10410400 Ж олқозғалы сы н үйы м дасты ру
1 4810410402 Техник

Беру үшін негіз

Л ицензиат

Лицензиар

Басш ы  (уәкілетті тұлға)

Қ осы м ш аны ң нөмірі 

Берілген орны

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығыиың нөмірі жзнс күні)

"Іпирүайү,^ сдіівев."
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., упица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(заңды тріғаның (соньщ ішінде шетеддік заңды тұлғанын) толық атг^ы, мекснжайы, бизнес- 
сэйксстсндіру нөмірі, заңда тұлғаньщ бизнес-сэйкестсндіру нөмірі болмаған жагдайда -  шетеддік 
заңды тұлға филиалынын немесе өкіддігінің бизнес-сэйкестсндіру нөмірі/жеке тулғаның толық тегі, 
аты, экесінің аты (болган жағдайда), жскс сэйксстендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Біпім және ғылым министрлігі Білім жэне 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны камтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензияга қосымшаны берген органның толық атауы)

Махсугова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, аты, экесінің аты (болған жағдайда))

020

Қ осы м ш аньщ  берілген күні 2021 жьшғы 24 мамьф

жылдық 7 кантарьшда™ «Электронды жэне злектронды сандық кол кою» туралы заңнын 7 бабы, 1 тармағына сәйкес кағаз бетіндегі зоңмен тең. Электрондық і
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Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензиянын нөмірі К260ЬАА00010179

Лицензиянын берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұкраттар жзне хабарламалар т^'ралы» Кдтаіостан Республикасының Зацына сэйкес лиценшяланатын қыэметтің кіші гурінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрларцы багыттарының а т ;^ і Оқу мерзімі

07161300 Автомобиль келіпне техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану

1 4807161304 Техник-механик

Беру үшін негіз

Лицензиат

Лицензиар

021

Басшы (уәкілетті түлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

Қосымшаньщ берілген күні 2021 жьшғы 24 мамьф

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы буйрығыньщ нөмірі жэне күні)

"ІпаоүаЯүу со іке^"
071400, Қазақстан Республикасы, Шығьгс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., улица Д ж а м ^ а , № 20 үй, БСН/ЖСН: 030240002672
(занды тұлғаның (сонын ішіндс шстслдік заңды тұлғаиың) толық аіауы , мекенжайы, бизнсс- 
сэйксстендіру нөмірі, эаңды тұлғанын бизнес-сэйкестсндіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетеддік 
заңды тулға филиалының немесс өкідцігінін биэнес-сэйкестсндіру нөмірі/жекс тулғаның толық тегі, 
аты, ЭК6СІНІҢ аты (болған жағдайда), жеке сэйкестсндіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім жэне 
ғылым саласында сапаны камтамасыз ету иомитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны кдмтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензияға косымшаны берген органның толық атауы)

Махсугова Зейнеп Абдыжусуповна
(тсгі, аты, әкссінің аты (болтан жагдайда))

[Дііғы «Элекгронды құжат жэнс злектронды сандық қол қою» туралы ^аңның 7 бабы, I тармашна сәйкес кағаа бетіндегі заңмен тең. Электрондық щриа
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Ж -
Білім беру қызметімен айналысу 

үшін 
лицензияға қосымша

Л ицензияны ң нөмірі К260ЬАА00010179

Л ицензияны ң берілген күні 2017 жыліъі 12 қыркүйек 

Л ицен зияланаты н  қы зм ет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұкраттар жэнс хабарламалар Т5'ралы» Кдзаідатан Реопубликасының Заншіа сэйкес лицензияланатын қызмсттің кіші түрінің атауы)

- Техникалық жэне кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрлараы даярііі  ̂багыттарынын аті̂ ъі Оқ>’мерзімі

04210100 Қүкықтаиу
1 4804210101 Заңгер

Б еру үшін негіз 

Л ицензиат

Л ицензиар

Басш ы  (уәкілетті түлға)

Қ осы м ш аны ң нөмірі 

Б ерілген орны

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензилнн бсру тз’ралы бұйрыгының нөмірі жэне кұні)

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., улица Д ж а м ^ а ,  № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(занды тулғаның (сонын ішіндс шетеддік зацди тұлғаныи) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сэйкестсндіру нөмірі, занды тұлғаның бизнсс-сзйксстендіру нөмірі болыаған жағдайда -  шетслдік 
заңды тулга филиалының немссс өкілдігінің бизнес-сэйкестендіру нөмірі/жеке түлғаның толық тегі, 
аты, экесінің аты (болған жағдайда), зкеке сэйкестендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны камтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензияга косымшаны бергсн органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі. аты, акесінің аты (болтан жағдайда))

022

Қ осы м ш аньщ  берілген күні 2021 жылғы 24 мамыр

гьұлкрсат 13 жылдын 7 каңтарьшдағы «Элеісгронды кужат және электронды сандык кол кою» туралы заңның 7 бабьк 1 тармағъша сәйкес кағаз бетіндсгі заңмен тсң. Электрондык к¥жа



1- 1

Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179 

Лицензияның берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұкраттар жэне хабарламалар т)'ралы» К^закстан Республикасының Заңьша сэйюес лицензияланатын ідазмсттің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кэсіптік білім беру
№ Шифр Кадрліцщы даярла^ багытгарының аті^і Оку мерзімі

10320100 Өрт қауіпсіздігі
1 4810320103 Өрт қауіпсіздаі технигі

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшанын нөмірі 
Берілген орны

Қосымшаның берілген күні 2021 жьшғы 24 мамыр 

В

2021 жылғы 24 мамырдағы №144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру т>'ралы б:уйрь!гының нвмірі жэне күні)

"Іппоуаііуе соііеее” мекемесі
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., упица Джамбула, № 20 уй, БСН/ЖСН: 030240002672
(заңды тұлғаның (соньт ішінде шстелдак заңды тұлғаиың) толық ата^^ы, мекеижайы, бизнес- 
сэйкестсндіру нөмірі, заңды тулғаның бизнес-сзйкестендіру нөмірі болмаган жағдайда -  шетедцік 
заңды тулға филиалыньщ немесе өкілдігінің бизнес-сэйкестендіру нөмірі/жске гулғаның толық тегі, 
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сэйкеотендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
гылым саласында сапаны қамтамасыз ету юмитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының біпім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттяс мекемесінің
(лицензияға қооымшаны берген органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, аты, экссінің аты (болған жагдайда))

023

Еұл к р са тқ р  2003 жылдың 7 кяңтарындағы «Элекгронды кркатжэнв электронды сандықкол ком» туралы шңның 7 бабы, 1 тармаплвосэйкес кағаз бетіидегі занмен тең, Элекірондыкк¥*а



1 -1

Білім беру қызметімен айн алы су 
үшін 

лицензияға қосымша

Л ицензияны ң нөмірі К260ЬАА00010179 

Л ицензияны ң берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 

Л ицен зияланаты н  қы зм ет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұксаттар жэне хабарламалар туралы» Кдзақстан Республикасының Заңыиа сэйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық жэне кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрціацзы даярла^ багыттарының аті^ъі Оқу мерзімі

10410400 Жолқозғалысын үйымдастыру
1 3\¥ 10410401 Жол инспекторы

Б еру үшін негіз 

Л ицензиат

Л ицензиар

Басш ы  (уэкілетті түлға)

Қ осы м ш аны ң нөмірі 

Б ерілген орны

2021 жылғы 24 мамырдаіы №144 бұйрығы
(лицензиардың лиценшяны беру туралы б^йрыгының нөмірі жэне күні)

!' і̂?П0ҮаІіҮС
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ. 
Ә., улица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(заңда тұлганыц (соның ішіндс шетеддік заңды тулғанын) толық атауы, мскенжайы, бизнес- 
сэйкестсндіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сэйкестсндіру нөмірі болмаган жагдайда -  шстеддік 
заңды тұлға филиалының немесе өкідцігінің бизнес-сэйксстендіру нөмірі/жеке тулғаның толық тегі, 
аты, экесінің аты (болган жагдайда), жекв сэйксстендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім жэне 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету шмитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензияға қосымшаны берген органнық толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тсгі, аты, зкссінің аты (болган жағдайда))

024

Қ осы м ш аны ң берілген күні 2021 жылғы 24 мамьф

Бұл к5ркат Кр 2003 жылдың 7 кацтарындағы «Элекггронды кұжат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацнын 7 бабы, 1 тармагъша сэйкес кагаз беііндегі зонмен тен- Элвкгрондык К¥*“



1 -1

Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Л ицензияны ң нөмірі К260ЬАА00010179

Л ицензияны ң берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 

Л ицен зияланаты н  қы зм ет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Руксаттар жэнс хабарламалар туралы» Кдзак^тан Республикасынын Заңына сэйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы) 

- Техникалық жэне кәсіптік біпім беру
№ Шифр Кадрларзы даярла '̂ багыттарынын аті^ъі Ок>- мерзімі

06130100 Б ағдарл ам ал ы қ  қам там асы з ету (түрлері бойынша)
1 3\У 06130102 V̂еЬ-дизайнер
2 4506130105 Ақпарапықжүйелер технигі

Б еру үшін негіз 2021 жылғы 24 мамырдағы №144 бұйрығы

Л ицензиат

Л ицензиар

Басш ы  (уәкілетті түлға)

Қ осы м ш аны н нөмірі 
Берілген  орны

(лицензиардың лицснзияны беру туралы буйрығының нөмірі жэне күні)

"Іппоуаііув спііере" м екем есі

071400, Қазақстан Республикасы, ІПығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., уітица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(заңды тулғаның (соның ішінде шстслдік заңды тулғаның) толық атіуы, мекснжайы, бизнес- 
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаныи бизнес-сэйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетеддік 
заңды тұлга филиалының немссс өкідцігінің бизнес-сәйксстендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тсгі, 
аты, экесінің аты (болған жағдайда), жске сэйкестендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицснзияға қосымшаны бсргсн органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тсгі, аты, экссінің аты (болтан жағдайда))

025

Қосымшаньщ берілген күні 2021 жылғы 24 мамыр

ндағы «Элеюронды қркат жэне электронды сандық қол қою» туршіы заішын 7 бабы, 1 тармағъша сэйкес кағаз бетіндегі занмен тен. Электрондық крко



Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179

Лицензияның берілген күні 2017 жылғы 12 кзыркүйек 

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Р^краттар яане кабарламалар туралы» К^эакртан Рсопубликасының Зацына сәйкес лицензияианатын қызметтің кіші түрінін атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрларды даярл;^' багыттарының аттъ і Ок5' мерзімі

06120200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
1 4806120202 Акпарапык қаліпсіздік технигі

06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
2 4806130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды едрасіырушысы

06120100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері
бойынша)

3 3\¥ 06120101 Компьютерлік аппарапық кам там асыз еіу операторы

4 4806120102 Желілікжәне жуйелікэкімшілендіру технигі

07140500 Сандық техника (түрлері бойынша)
5 4807140504 Т езіник-э лектронщик

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті түлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицензіардың лицензишы беру іуралы буйрыгының нөмірі жэне к\’ні)

"Ипвоүа^іүе, м с к е ж ы ,
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., упица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН; 030240002672
(чаңды тұлғаның (соның ішівде шетслдік заңды тулғаның) толык атауы, мекенжайы, бизнес- 
сэйксстендіру нөмірі, заңды тұпганың бизнес-сэйкестсндіру нөмірі болмаган жагдайда -  шстедцік 
заңды тұін-а филиалыныц нсмесс вкілдігінің бизнес-сәйкестсндіру нөмірі/жеке іупгаиың топық тсгі, 
аты, экесінің аты (болған жағдайда), жске сэйксстсидіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны камтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесиің
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, аты, экесінің аты (болтан жағдайда))

026

Бұл к¥*ат КР 2003 жылдын 7 кантарьшдагы «Элекгронды кужат жэнс электронлы сандык кол кою» туралы заңнын 7 бабы, 1 тармағьша сәйкес кағаз бетіндегі заинен тен- Элекгрондык К¥*а



2 - 2

Қосымшаньщ берілген күні 2021 жылғы 24 мамыр

Бұл крсат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарьшдағы «Электронды кұжат және элсктровды сандық кол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармогьгаа сәйкес кағаз бетіндвгі зацмвн тең. Электрондык К¥ж



1- 1

Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179

Лицензияның берілген күні 2017 жылғы 12 к?лркүйек 
Лицензияланатын қы ім ет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұкеаттар жэнс хабарламалар Тіфалы» К^чаідвтан Республикасының Зацына сәйкес лицснзняланатын қышеттің кіші түрінің атауы)

- Техникалықжәне кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрлащы даярлау' багытта|х>іның лтщл Ок>'меінімі

04110100 Есеп және аудит
1 3\Ү 04110101 Бухгалтер-кассир

2 4804110102 Бухгалтер

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

2021 жылғы 24 мамырдағы №144 бұйрығы
(лицензиардың лицензилны беру туралы б^йрыгының нөмірі жэне куні)

"Ііііп0үа(іүс мукумууі

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., упица Джамб^иа, № 20 үй, БСН/ЖСН: 030240002672
(занды тұлғанын (соның ішінде шетслдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сэйксстсндіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сэйкестендіру немірі болмаган жагдайда -  шетелдік 
заңды щ л г а  филиалының немесе өкілдігінің бизнсс-сэйкестендіру нөмірі/жеке тулғаның толық тегі, 
аты, экесінің аты (болған жағдайда), жеке сэйкестсндіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім жэне ғъілым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінщ Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензихға қосымшаны бсрген органның толық атоуы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тсгі, аты, әкссінің аты (болған жагдайда))

027

Қосымшаның берілген күні 2021 жьшғы 24 мамыр

идагы «Элекгронды К¥жат жэне электроады саядык кол кою» туралы Зіщның 7 бабы, 1 тармагъша сэйкес кагач бетіндегі занмен тек. Электрондык К¥*а



1- 1

Біпім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179

Лицензияның берілген күні 2017 жылгы 12 қыркүйек 
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( « Р ұ і^ т т а р  жэнс хабарламалар туралы» Кдэакртан Респу бликасының Зацына сәйкес лицснзияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кэсіптік білім беру
№ Шифр Кадрліцщы дая|іііііі̂  багыттарының ата̂ ъі Оку мерзімі

04120100 Банк және сактандыру ісі
1 3\¥ 04120101 Сақтандыру агенті
2 3\У 04120102 Несие агенті
3 4804120103 Банк операциялары жөніндегі менеджер

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті түлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрыгының нөмірі жэне күні)

"Іппоүаііуе соНеее" мекемесі
071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә„ упица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН: 030240002672
(заңды тұлганын (соның ішінде шетеддік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сәйкестендіру нөмірі, заңды тулғаның биэнео-сэйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетелдік 
заңды тұлга филиалының нсмесс өюдщгінің бизнес-сэйксстендіру нөмірі/жеке тұлганьщ толық тсгі, 
аты, экссініц аты (болған жағдайда), жеке сәйксстендіру нөмірі)

"Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінщ
(лицензияға қосымшаны бсрген органныц толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, аты, экссінің аты (болтан жагдайда))

028

Қосымшаньщ берілген күні 2021 жьшғы 24 мамыр

Бұл кркат ҚР 2003 жылдың 7 кдңтарындап>[ «Элвктронды кркат және электронды сандық қол Ю)ю» туралы 'заңның 7 бабы, I тармағына сәйкес кдғаз бетіндегі заңмен тең. Электроидық



Бұл кркат ҚР 2003 жьшдын 7 қаңтврьшдағы «Элекгровды құжат жзне эпектронды сандык қол вдю» туралы заңнын 7 бабы, 1 тармағьша сайкес қағаз бетіндегі заимев тен. Элеюрондык К¥жа



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу 
үшін 

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі К260ЬАА00010179

Лицензияның берілген күні 2017 жылғы 12 қыркүйек 
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)
( «Рұксаттар жэне хабарламалар туралы» К^чакртан Республикасының Заңына сэйкес лиценчияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық жэне кәсіптік білім беру
№ Шифр Кадрларцы даяр.іап’ бағытгарының аті^ы Оку мерзімі

02310100 Аударма ісі (түрлері бойынша)
1 480231010] Аудармашы

10150100 Туризм
2 4810150105 Г ид (гид-аударм ашы)

Беру үшін негіз 

Лицензиат

Лицензиар

Басшы (уәкілетті түлға)

Қосымшаның нөмірі 
Берілген орны

Қосымшаньщ берілген күні

2021 жылғы 24 мамырдағы № 144 бұйрығы
(лицснзиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі жэнс күні)

"Іппоуаііуе спИеее" мекемесі
071400, Қазақстан Республикасы, Шыгыс Қазақстан облысы. Семей Қ. 
Ә., упица Джамбула, № 20 үй, БСН/ЖСН: 030240002672
(заңды іұлганың (соның ішінде шстеддік заңды гулганық) толық атауы, мекенжайы, бизнес- 
сэйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сэйквстендіру нөмірі болмаған жағдайда -  шетелдік 
зацды тұлга филиапының нсмесе өкідцігініқ бизнсс-сэйксстснлру нөмірі/жеке тұлганың толық тегі, 
аты, экесінің аты (болтан акағдайда), жскс сэйкссгендіру немірі)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департамент!" 
мемлекеттік мекемесінің
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
(тегі, атьі, әкесінің аты (бол 'ан  жағдайда))

029

2021 жылғы 24 мамыр

Бұл кұжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарьшдағы «Элеісгронды қркат және электронлы сандык кол қою» туралы заңиың 7 бабы, I тармағына сәйкес қаға:} беііндегі заңмен тең. Электрондык



Бұл қ^жат ҚР 2003 жьшдың 7 каңтарьшяағы «Элеісгронды кркат және элеісгронды сандык қол кою» туралы з і щ н ы ң  7 бабы, 1 тармағьша сәйкес кяға-і бвтіндегі запмен тен. Электрондық к


