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ЛИЦЕНЗИЯ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Сәрсен
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті"
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны

Берiлдi

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен)

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә, Өскемен қ., 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ,
34, БСН: 990240007414

Білім беру саласындағы қызметҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің 
(iс-әрекеттің) атауы)

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі. Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті

Лицензияны берген
орган

(лицензиялау органының толық атауы)

ИРСАЛИЕВ СЕРИК АЗТАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

11.12.2012Лицензияның берiлген
күнi

Лицензияның нөмiрi

Астана қ.Қала
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 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

Дене тәрбиесі және спорт0103000

Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі010302 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.07.2016 жылғы №400 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 006

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 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

Құқықтану0201000

Заңгер020101 3 1 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.07.2016 жылғы №401 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 007

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Аударма ісі (түрлері бойынша)0512000

Аудармашы051201 3 1 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.07.2016 жылғы №401 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 008

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Есеп және аудит (салалар бойынша)0518000

Бухгалтер-ревизор (аудитор)051802 3 1 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.07.2016 жылғы №401 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 009

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Дене тәрбиесі және спорт0103000

Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі010302 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.07.2016 жылғы №401 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 010

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Аударма ісі (түрлері бойынша)0512000

Аудармашы051201 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 18.06.2016 жылғы №401 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 011

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 18 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Ақпараттық жүйелер  (қолдану саласы бойынша)1305000

Техник-бағдарламашы130502 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 20.10.2016 жылғы №558 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 012

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 20 қазан

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту0101000

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі010101 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 20.10.2016 жылғы №558 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 013

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 20 қазан

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Бастауыш білім беру0105000

Бастауыш білім беру мұғалімі010501 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 20.10.2016 жылғы №558 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 014

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 20 қазан

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту0101000

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі010101 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 26.01.2017 жылғы №58 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 015

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 26 қаңтар

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Бастауыш білім беру0105000

Бастауыш білім беру мұғалімі010501 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 05.04.2017 жылғы №254 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 016

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 05 сәуір

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Құқықтану0201000

Заңгер020101 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 05.04.2017 жылғы №254 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 017

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 05 сәуір

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Есеп және аудит (салалар бойынша)0518000

Бухгалтер-ревизор (аудитор)051802 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 02.05.2017 жылғы №343 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 018

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 03 мамыр

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Негізгі орта білім беру0111000

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі011101 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 30.05.2017 жылғы №404 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 019

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 31 мамыр

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Негізгі орта білім беру0111000

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі011101 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 30.05.2017 жылғы №404 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 020

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 31 мамыр

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Ақпараттық жүйелер  (қолдану саласы бойынша)1305000

Техник-бағдарламашы130502 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 05.07.2017 жылғы №471 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 021

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Негізгі орта білім беру0111000

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі011102 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 09.04.2018 жылғы №71 бұйрық

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна

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

Қосымшаның нөмірі 022

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 09 сәуір

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., Өскемен қ., УЛИЦА 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Дене тәрбиесі және спорт0103000

Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавр010305 4 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 2018 жылғы 28  тамыздағы №182 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Балтабаева Сауле Темиргалиевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 037

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 23 тамыз

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, № 34 үй.,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Бастауыш білім беру0105000

Күтуші010506 1 10 ай1

Беру үшін негіз 2019 жылғы 18 қаңтардағы №11 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Турарова Гульмира Кажиевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 039

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 21 қаңтар

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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 - 2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Жоғары білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Педагогика және психология6B0111

Тілдер және әдебиет6B0232

Әлеуметтік ғылымдар6B0313

Журналистика және ақпарат6B0324

Бизнес және басқару6B0415

Құқық6B0426

Биологиялық және сабақтас ғылымдар6B0517

Қоршаған орта6B0528

Физикалық және химиялық ғылымдар6B0539

Математика және статистика6B05410

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар6B06111

Инженерия және инженерлік іс6B07112

Өндірістік және өңдеу салалары6B07213

Әлеуметтік қамтамасыз ету6B10214

Қызмет көрсету саласы6B11115

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау6B11216

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы6В01217

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау6В01318

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау6В01419

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау6В01520

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау6В01621



2 - 2

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау6В01722

Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау6В01823

Арнайы педагогика мамандарын даярлау6В01924

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 05 сәуірдегі  № 374 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 042

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 05 сәуір

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Бизнес және басқару8D0411

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 05 сәуірдегі  № 374 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 045

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 05 сәуір

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Жоғары білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Орман шаруашылығы6B0831

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 05 сәуірдегі  № 374 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 046

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 05 сәуір

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау7M1121

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 05 сәуірдегі  № 374 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 047

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 05 сәуір

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Математика және статистика8D0541

Беру үшін негіз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 05 сәуірдегі  № 374 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 048

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 05 сәуір

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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 Кадрларды даярлау бағыттарының атауы Оқу мерзімі

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)0816000

Химиялық талдау зертханашысы081602 2 10 ай1

Беру үшін негіз 2019 жылғы 10 сәуірдегі №71 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 050

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 11 сәуір

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

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

- Орта білімнен кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы Оқу мерзімі

Бастауыш білім беру0105000

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавр010510 4 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 2019 жылғы 08 мамырдағы №87 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

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

Қосымшаның нөмірі 050

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 08 мамыр

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

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
Қ.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,,
БСН/ЖСН: 990240007414

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(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

12020617

2012 жылғы 11 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

Негізгі орта білім беру0111000

Шетел тілі пәнінің мұғалімі011108 3 3 жыл 10 ай1

2019 жылғы 02 шілдедегі №121 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

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 051

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 02 шілде



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

12020617

2012 жылғы 11 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

Негізгі орта білім беру0111000

Шетел тілі пәнінің мұғалімі011108 3 2 жыл 10 ай1

2019 жылғы 02 шілдедегі №121 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., Өскемен қ., улица 30-й Гвардейской Дивизии, № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

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 052

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 02 шілде



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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Гуманитарлық ғылымдар8D0221

Физикалық және химиялық ғылымдар8D0532

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 18 шілдедегі № 602 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович

(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 053

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 18 шілде



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 - 2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Педагогика және психология7M0111

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы7M0122

Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау7M0133

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау7M0144

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау7M0155

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау7M0176

Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау7M0187

Арнайы педагогика мамандарын даярлау7M0198

Гуманитарлық ғылымдар7M0229

Тілдер және әдебиет7M02310

Әлеуметтік ғылымдар7M03111

Бизнес және басқару7M04112

Құқық7M04213

Биологиялық және сабақтас ғылымдар7M05114

Қоршаған орта7M05215

Физикалық және химиялық ғылымдар7M05316

Математика және статистика7M05417

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар7M06118

Инженерия және инженерлік іс7M07119

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 18 шілдедегі № 602 бұйрығы

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

(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,



2 - 2

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович

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

аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 054

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 18 шілде



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау7M0161

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 18 шілдедегі № 602 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович

(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 055

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 18 шілде



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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау8D0171

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 18 шілдедегі № 602 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович

(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 056

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 18 шілде



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

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау8D0151

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы міндетін
атқарушының 2019 жылғы 18 шілдедегі № 602 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Джумашев Галымжан Султанбекович

(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 057

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 18 шілде



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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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

12020617

2012 жылғы 11 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

- Жоғары білім беру

№ Шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

Гуманитарлық ғылымдар6B0221

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы 2019 жылғы 23
желтоқсандағы № 825 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

070020, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ
.Ә., улица 30-й Гвардейской Дивизии , № 34 үй,, БСН/ЖСН:
990240007414

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Кобенова Гулзат Исбасаровна

(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 058

Берілген орны Нұр-Сұлтан қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 23 желтоқсан



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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