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Лицензия
03.08.2020 жыл
Берілген

№ KZ66LAA00018510
"Павлодар педагогикалық
акционерлік қоғамы

университеті"

коммерциялық

емес

140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ .Ә., улица
Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(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)

Іс айналысуымен

Білім беру қызметі
(«Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын
қызмет түрінің атауы)

Ерекше шарттары

.
(«Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасы Заңының 36-бабына сәйкес)

Ескерту:

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні:

«10» тамыз 2010 ж.

Лицензияның қолдану
кезеңі:

«____» __________ ______ г.

Берілген орны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

0111000

Негізгі орта білім беру

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі
2 жыл 10 ай

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M012

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

012

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M011

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Педагогика және психология

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

013

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
8D011

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Педагогика және психология

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

014

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M015

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

015

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M017

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

016

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M013

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

017

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
8D015

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

018

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M014

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

019

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
8D017

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

020

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
8D016

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

021

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
7M016

Беру үшін негіз

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы 2020
жылғы 30 шілдедегі № 326 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140001, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

022

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 30 шілде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі

4S01140601

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

025

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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.

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі

4S01140602

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

026

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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.

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01120100

М ектепке дейінгі тәрбие және оқыту

4S01120102

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

027

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140500

Дене тәрбиесі және спорт

4S01140501

Дене тәрбиесі мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

028

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

4S01140101

Бастауыш білім беру мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

029

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№

1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі

4S01140605

Шетел тілі мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

030

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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.

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру
№
1

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

01140200

М узыкалық білім беру

4S01140201

Мектепке дейінгі, бастауыш және негізгі орта білім берудің музыка
мұғалімі

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

2021 жылғы 16.04. №1-03/83 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
улица Мира, № 60 үй, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Павлодар
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

031

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 16 сәуір

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
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.

1-2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ66LAA00018510

Лицензияның берілген күні

2020 жылғы 03 тамыз

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

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B011

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Педагогика және психология

2

6В012

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

3

6В013

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

4

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

5

6В015

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

6

6В016

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

7

6В017

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

8

6В018

Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

9

6В019

Арнайы педагогика

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының 2021
жылғы 30 маусымдағы № 533 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"Павлодар педагогикалық университеті" коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., улица Мира, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН: 040340005741
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

032

Берілген орны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2-2
Қосымшаның берiлген күні

2021 жылғы 30 маусым

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

