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

Іс айналысуымен

Ерекше шарттары

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету
комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Едилханов АртурБасшы (уәкілетті тұлға)

«10» тамыз 2010 ж.Алғашқы берілген күні:

Білім беру қызметі

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(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)

1 - 1

«____» __________ ______ г.Лицензияның қолдану
кезеңі:

Астана қ.Берілген орны

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сыныпЕскерту:

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

Лицензия

№ KZ52LAA0003331227.01.2023 жыл

Берілген "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
педагогикасы

7M0121

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 001

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Педагогика және психология7M0111

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 002

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Педагогика және психология8D0111

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 003

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды
даярлау

7M0151

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 004

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды
даярлау

7M0171

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 005

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды
даярлау

7M0131

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 006

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды
даярлау

8D0151

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 007

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған
педагогтарды даярлау

7M0141

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 008

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды
даярлау

8D0171

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 009

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды
даярлау

8D0161

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 010

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды
даярлау

7M0161

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 011

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Негізгі орта білім берудегі тіл мен
әдебиетті оқытудың педагогикасы

мен әдістемесі

01140600

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі4S011406011

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 012

Берілген орны Астана қ.

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Негізгі орта білім берудегі тіл мен
әдебиетті оқытудың педагогикасы

мен әдістемесі

01140600

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі4S011406021

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 013

Берілген орны Астана қ.

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту01120100

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
ұйымдарының тәрбиешісі

4S011201021

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 014

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Дене тәрбиесі және спорт01140500

Дене тәрбиесі мұғалімі4S011405011

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 015

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Бастауыш білім беру педагогикасы
мен әдістемесі

01140100

Бастауыш білім беру мұғалімі4S011401011

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 016

Берілген орны Астана қ.

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Негізгі орта білім берудегі тіл мен
әдебиетті оқытудың педагогикасы

мен әдістемесі

01140600

Шетел тілі мұғалімі4S011406051

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 017

Берілген орны Астана қ.

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



2 - 2

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр/біліктілік Қолдану мерзіміБілім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Музыкалық білім беру01140200

Мектепке дейінгі, бастауыш және негізгі орта
білім берудің музыка мұғалімі

4S011402011

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, БСН/ЖСН:
040340005741

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

(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 018

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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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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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ52LAA00033312

2023 жылғы 27 қаңтар

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

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

Білім беру қызметімен айналысуға арналған
лицензияға қосымша

- Жоғары білім беру

№ Шифр/біліктілік Білім беру деңгейі немесе мамандық және/
немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны Қолдану мерзімі

Педагогика және психология6B0111

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
педагогикасы

6В0122

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді
даярлау

6В0133

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған
мұғалімдерін даярлау

6В0144

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер
даярлау

6В0155

Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер
даярлау

6В0166

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді
даярлау

6В0177

Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану
мамандарын даярлау

6В0188

Арнайы педагогика6В0199

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым
және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының м.а. 2023 жылғы 27 қаңтардағы № 34 бұйрығы

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық
университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә.,
Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 60 құрылыс, 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)

Лицензиат

(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері (мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта , жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

"Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
" республикалық мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)
Едилханов Артур

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

Қосымшаның нөмірі 019

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2023 жылғы 27 қаңтар

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


