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Лицензия
11.04.2022 жыл
Берілген

№ KZ77LAA00032377
"ALT Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжі" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы , Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ.,
Алматы ауданы, Ә.Смағұлов көшесі, № 5В үй, БСН/ЖСН: 061240005030
(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 комитетінің Ақтөбе
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кузембаева Булбул Бисембаевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні:

«10» шілде 2009 ж.

Лицензияның қолдану
кезеңі:

«____» __________ ______ г.

Берілген орны

Ақтөбе қ.

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.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ77LAA00032377

Лицензияның берілген күні

2022 жылғы 11 сәуір

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

Бұйрық №84 н/қ, 11.04.2022 жылы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"ALT
Ақтөбе
гуманитарлық-техникалық
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

колледжі"

030000, Қазақстан Республикасы , Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ .Ә., Ақтөбе
қ., Алматы ауданы, Ә.Смағұлов көшесі, № 5В үй , БСН/ЖСН:
061240005030
(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 комитетінің Ақтөбе
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кузембаева Булбул Бисембаевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Ақтөбе қ.

Қосымшаның берiлген күні

2022 жылғы 11 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 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.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.

1-1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ77LAA00032377

Лицензияның берілген күні

2022 жылғы 11 сәуір

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

Бұйрық №84 н/қ, 11.04.2022 жылы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"ALT
Ақтөбе
гуманитарлық-техникалық
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

колледжі"

030000, Қазақстан Республикасы , Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ .Ә., Ақтөбе
қ., Алматы ауданы, Ә.Смағұлов көшесі, № 5В үй , БСН/ЖСН:
061240005030
(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 комитетінің Ақтөбе
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кузембаева Булбул Бисембаевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

002

Берілген орны

Ақтөбе қ.

Қосымшаның берiлген күні

2022 жылғы 11 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 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.
Осы
Электрондық
құжат «Электронды
құжат www.elicense.kz
құжат жәнепорталында
электрондық
құрылған.Электрондық
цифрлық қолтаңбақұжат
туралы»
түпнұсқасын
Қазақстан
www.elicense.kz
Республикасының
порталында
2003 жылғы
тексере7аласыз.
қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз
документ
тасығыштағы
согласно құжатпен
пункту 1 статьи
маңызы
7 ЗРК
бірдей.
от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
Данный
носителе.
документ
Электронный
согласно
документ
пункту
сформирован
1 статьи 7 ЗРК
на портале
от 7 января
www.elicense.kz.
2003 годаПроверить
"Об электронном
подлинность
документе
электронного
и электронной
документацифровой
вы можетеподписи"
на порталеравнозначен
www.elicense.kz.
документу на
бумажном носителе.

1-2

Білім беру қызметімен айналысу
үшін
лицензияға қосымша
Лицензияның нөмірі

KZ77LAA00032377

Лицензияның берілген күні

2022 жылғы 11 сәуір

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Шифр

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы

07140700

Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі
қозғалысты басқару

4S07140703

Техник-электромеханик

06130100

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

4S06130105

Ақпараттық жүйелер технигі

07310400

Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына
келтіру, қайта құру

4S07310403

Техник-дизайнер

04110100

Есеп және аудит

4S04110102

Бухгалтер

07151100

М ашиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп
салалары бойынша)

4S07151102

Техник-механик

07320800

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

4S07320803

Техник-жолшы, құрылысшы

07160500

Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын
пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

4S07160503

Техник-электромеханик

10410200

Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару

4S10410205

Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі

07321100

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің
инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану

4S07321103

Инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану технигі

07130100

Электр жабдықтары (түрлері және салалары
бойынша)

4S07130103

Техник-электрик

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

Бұйрық №84 н/қ, 11.04.2022 жылы
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2-2
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"ALT
Ақтөбе
гуманитарлық-техникалық
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

колледжі"

030000, Қазақстан Республикасы , Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ .Ә., Ақтөбе
қ., Алматы ауданы, Ә.Смағұлов көшесі, № 5В үй , БСН/ЖСН:
061240005030
(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 комитетінің Ақтөбе
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кузембаева Булбул Бисембаевна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

003

Берілген орны

Ақтөбе қ.

Қосымшаның берiлген күні

2022 жылғы 11 сәуір
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