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Лицензия
26.06.2015 жыл

№ KZ59LAA00005153

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

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Құрманғазы атындағы Қазақ
ұлттық консерваториясы" Республикалық мемлекеттік мекемесі берiлдi
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, АБЫЛАЙ ХАНА, № 86 үй., БСН/ЖСН:
010340002088
(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)

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

Ескерту:

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

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензиардың толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Алғашқы берілген күні: «03» ақпан 2010 ж.
Лицензияның қолдану кезеңі: «____» __________ ______ ж.
Берілген орны

Астана қ.

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

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

KZ59LAA00005153

Лицензияның берілген күні
2015 жылғы 26 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
6D040100

Мамандықтың атауы
Музыкатану

Оқу мерзімі
3 жыл

2

6D040200

Аспаптық орындаушылық

3 жыл

3

6D040300

Вокалдық өнер

3 жыл

4

6D040400

Дәстүрлі музыка өнері

3 жыл

5

6D040500

Дирижерлау

3 жыл

6

6D041100

Композиция

3 жыл

7

6D042300

Арт-менеджмент

3 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 26
маусымдағы № 929 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
"Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы"
Республикалық мемлекеттік мекемесі
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., Алмалы ауданы,
АБЫЛАЙ ХАНА, № 86 үй., БСН/ЖСН: 010340002088
(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 саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

001

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2015 жылғы 26 маусым

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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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

KZ59LAA00005153

Лицензияның берілген күні
2015 жылғы 26 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
5В010600

Мамандықтың атауы
Музыкалық білім

Оқу мерзімі
4 жыл

2

5В042300

Арт-менеджмент

4 жыл

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 26
маусымдағы № 929 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
"Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы"
Республикалық мемлекеттік мекемесі
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., Алмалы ауданы,
АБЫЛАЙ ХАНА, № 86 үй., БСН/ЖСН: 010340002088
(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 саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

002

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2015 жылғы 26 маусым

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

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

KZ59LAA00005153

Лицензияның берілген күні
2015 жылғы 26 маусым
Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
№
1

Шифр
5В010300

Мамандықтың атауы
Педагогика және психология

Оқу мерзімі
4 жыл

2

5В040100

Музыкатану

4 жыл

3

5В040200

Аспаптық орындаушылық

4 жыл

4

5В040300

Вокалдық өнер

5 жыл

5

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

4 жыл

6

5В040500

Дирижерлау

4 жыл

7

5В041100

Композиция

4 жыл

8

6М010300

Педагогика және психология

1-1,5 және 2 жыл

9

6М040100

Музыкатану

1-1,5 және 2 жыл

10

6М040200

Аспаптық орындаушылық

1-1,5 және 2 жыл

11

6М040300

Вокалдық өнер

1-1,5 және 2 жыл

12

6М040400

Дәстүрлі музыка өнері

1-1,5 және 2 жыл

13

6М040500

Дирижерлау

1-1,5 және 2 жыл

14

6М041100

Композиция

1-1,5 және 2 жыл

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.

2-2
Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 26
маусымдағы № 929 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
"Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы"
Республикалық мемлекеттік мекемесі
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., Алмалы ауданы,
АБЫЛАЙ ХАНА, № 86 үй., БСН/ЖСН: 010340002088
(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 саласындағы бақылау комитеті" мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Саят Нюсупов Нурмухамедович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

003

Берілген орны

Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні

2015 жылғы 26 маусым

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.

