
Оқытудың толық кезеңін қамтитын, мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 

сәйкес практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер. 

Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики, в 

соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих 

полный период обучения. 

 

2021-2022 оқу жылы (учебный год) 

 
№  Мамандық және біліктілік 

атауы 

Наименование 

специальности и 

квалификации 

Мамандықтың дайындалатын 

біліктіліктеріне сәйкес практика базалары 

Базы практик, в соответствии с 

подготавливаемыми квалификациями 

специальности 

Шарт жасалған 

күн 

Дата 

заключения 

договора 

1 2 3 4 

 0403000 «Әлеуметтік-

мәдени қызмет және 

халықтық көркем өнер 

шығармашылығы 

(салалар бойынша)» 

«Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество (по 

профилю)» 

0403013-1 «Педагог-

мәдени демалыс 

ұйымдастырушы, би 

ұжымының жетекшісі»  

«Педагог-организатор 

досуга, руководитель 

танцевального 

коллектива» 

 

4 курс (06.04 -17.05.2022)  

1.  ҚР Ақмола обл. Целиноград ауд. Ақмол с. 

«Дарын – Л 2018» ЖШС «Алтын әтеш» 

балабақшасы 

Акмолинская обл. Целиноградский р-н 

Детский сад «Алтын әтеш»ТОО  «Дарын – Л 

2018» с. Акмол 

03.03.2022 

2.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 6 мектеп-лицейі» 

КММ 

КГУ «Школа-лицей № 6 города Кокшетау 

отдела образования по городу Кокшетау 

управления образования Акмолинской 

области» 

03.03.2022 

3.  Нұр-Сұлтан қаласы ИП «Байнахатова Сабина 

Сериковна»  заманауи би ансамблі 

Ансамбль современного танца «Байнахатова 

Сабина Сериковна» ИП г. Нур-Султан 

03.03.2022 

4.  Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі  

жанындағы ««Достар» мәдениет сарайы» 

МКҚК 

ГККП «Дворец культуры «Достар» при 

отделе культуры и развития языков, 

физической культуры и спорта города 

Кокшетау 

03.03.2022 

5.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 8 жалпы орта білім 

беретін мектебі» КММ 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 города Кокшетау отдела образования по 

городу Кокшетау управления образования 

Акмолинской области» 

03.03.2022 

6.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау  қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 4 жалпы орта білім 

беретін мектебі» КММ 

03.03.2022 



КГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 города Кокшетау отдела образования по 

городу Кокшетау управления образования 

Акмолинской области» 

7.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., ЖК 

«Аманат». «Аманат» би студиясы. 

Акмолинская область г. Кокшетау, ИП 

«Аманат». Танцевальная студия «Аманат». 

03.03.2022 

8.  СКО Айыртау ауданы әкімдігінің «Айыртау 

аудандық мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Айыртауский районный Дом 

культуры» акимата СКО Айыртауского 

района 

03.03.2022 

9.  Бурабай ауданыныңмәдениет және тілдерді 

дамытубөлімінің жанындағы «Аудандық 

мәдениет үйі» МКҚК  

ГККП «Районный Дом культуры» при отделе 

культуры и развития языков Бурабайского 

района 

03.03.2022 

10.  Нұр-Сұлтан қаласы ИП «Байнахатова Сабина 

Сериковна»  «Meruert» заманауи би ансамблі 

г. Нур-Султан ИП «Байнахатова Сабина 

Сериковна» ансамбль современного танца 

«Meruert» 

03.03.2022 

11.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола 

облыстық филармониясы»  

«Акмолинская областная филармония имени 

Укили Ыбырая» при управлении культуры 

Акмолинской области 

03.03.2022 

12.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 

атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

 

01.03.2022 

 3 курс 11.05-14.06.2022  

13.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ.,  Жеке 

кәсіпкер «STUDIOART&DANCE» 

11.04.2022 

14.  Ақкөл аудандық мәдениет және тілдер 

дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық 

мәдениет үйі» МҚКК 

11.04.2022 

15.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., Жеке 

кәсіпкер «Студия танца INFINITI» 

11.04.2022 

16.  «Зеренді ауданы Қонысбай ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ Қонысбай ауылдық 

клубы 

11.04.2022 

17.  «СКО әкімдігінің білім басқармасы» КММ-

нің «Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 

білім бөлімі»КММ «Тахтаброд орта мектебі» 

КММ 

11.04.2022 

18.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 

атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени 

01.04.2022 



Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

19.  Көкшетау қаласының Красный яр селолық 

округі әкімі аппаратының жанындағы 

«Көкше» мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Дом культуры «Кокше» при аппарате 

акима сельского округа Красный Яр города 

Кокшетау 

11.04.2022 

20.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы  «BOLASHAQ SARAIY» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 

ГКП на праве хозяйственного ведения 

«BOLASHAQ SARAIY» при управлении 

образования Акмолинской области 

11.04.2022 

21.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола 

облыстық филармониясы» МКҚК 

ГККП «Акмолинская областная филармония 

имени Укили Ибрая» при управлении 

культуры Акмолинской области 

11.04.2022 

 0403000 «Әлеуметтік-

мәдени қызмет және 

халықтық көркем өнер 

шығармашылығы 

(салалар бойынша)» 

«Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество (по 

профилю)» 

0403013-2 «Педагог-

мәдени демалыс 

ұйымдастырушы, халық 

аспаптары оркестрінің 

(ансамблінің) жетекшісі»  

«Педагог-организатор 

досуга, руководитель 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов» 

 

4 курс (06.04 -17.05.2022)  

22.  Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімінің 

Көкшетау қаласының «Сәкен Жүнісов 

атындағы № 18 орта мектеп-лицейі» КММ 

КГУ «Средняя школа-лицей № 18 имени 

Сакена Жунусова» города Кокшетау отдела 

образования по городу Кокшетау управления 

образования Акмолинской области 

03.03.2022 

23.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 6 мектеп-лицейі» 

КММ 

КГУ «Школа-лицей № 6 города Кокшетау 

отдела образования по городу Кокшетау 

управления образования Акмолинской 

области» 

03.03.2022 

 3 курс 11.05-14.06.2022  

24.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола 

облыстық филармониясы» МКҚК 

ГККП «Акмолинская областная филармония 

имени Укили Ыбырая» при управлении 

культуры Акмолинской области 

11.04.2022 

25.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының Сәкен Жүнісов 

атындағы № 18 мектеп-лицейі» КММ 

КГУ «Средняя школа-лицей № 18 имени 

Сакена Жунусова» города Кокшетау отдела 

образования по городу Кокшетау управления 

образования Акмолинской области 

11.04.2022 

 0403000 «Әлеуметтік-

мәдени қызмет және 
4 курс (06.04 -17.05.2022)  

26.  «Ақмола облысы білім басқармасының 03.03.2022 



халықтық көркем өнер 

шығармашылығы 

(салалар бойынша)» 

«Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество (по 

профилю)» 

0403013-5 «Педагог-

мәдени демалыс 

ұйымдастырушы, 

көпшілік 

театрландырылған 

қойылымдарының 

режиссері»  

«Педагог-организатор 

досуга, режиссер 

массовых 

театрализованных 

представлений» 

 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласындағы №5 көппрофильді 

«Таңдау» гимназиясы» КММ 

КГУ «Многопрофильная гимназия № 5 

«Таңдау» города Кокшетау отдела 

образования по городу Кокшетау управления 

образования Акмолинской области 

27.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Атбасар ауданы бойынша білім бөлімі 

Атбасар қаласының № 5 жалпы орта білім 

беретін мектебі» КММ 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 города Атбасар отдела образования по 

Атбасарскому району Управления 

образования Акмолинской области» 

03.03.2022 

28.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі 

Щучинск қаласының № 2 жалпы  

орта білім беретін мектебі» КММ 

«Отдел образования по Бурабайскому району 

Управления образования Акмолинской 

области Средняя общеобразовательная 

школа№ 2 города Щучинска»  

КГУ  

03.03.2022 

29.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 

атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК  

ГККП «Высший колледж культуры имени 

Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области      

01.03.2022 

30.  СҚО Айыртау ауданы әкімдігінің «Айыртау 

аудандық мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Айыртауский районный Дом 

культуры» акимата Айыртауского района 

СКО 

03.03.2022 

31.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау  қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 8 жалпы орта білім 

беретін мектебі» КММ 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 города Кокшетау отдела образования по 

городу Кокшетау управления образования 

Акмолинской области» 

03.03.2022 

 3 курс 11.05-14.06.2022  

32.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 

Көкшетау қаласының № 2 мектеп-лицейі» 

КММ 

КГУ «Школа-лицей № 2 города Кокшетау 

отдела образования по городу Кокшетау 

управления образования Акмолинской 

области» 

11.04.2022 

33.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Көкшетау» мәдениет сарайы» 

11.04.2022 



МКҚК 

ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при 

управлении культуры Акмолинской области 

34.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің 

жанындағы Щучинск қаласының «Арман» 

балалар, жасөспірімдер шығармашылық 

орталығы» МКҚК 

ГККП «Центр детского, юношеского 

творчества «Арман» города Щучинска при 

отделе образования по Бурабайскому району 

Управления образования Акмолинской 

области» 

11.04.2022 

35.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 

атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени 

Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

01.04.2022 

 



Оқытудың толық кезеңін қамтитын, мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер. 

Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики, в 
соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих 

полный период обучения. 

 
2021-2022 оқу жылы. 

 
№  Мамандық және 

біліктілік атауы 
Наименование 
специальности и 
квалификации 

Мамандықтың дайындалатын 
біліктіліктеріне сәйкес практика базалары 
Базы практик, в соответствии с 
подготавливаемыми квалификациями 
специальности 

Шарт жасалған күн 
Дата заключения 
договора 
 

1 2 3 3 
 0409000 «Актерлік 

өнер» 
«Актерское 
искусство»  
0409013 «Драма 
театры әртісі»  
«Артист 
драматического 
театра 

2 курс (17.11 – 21.12. 2021)   
1.  Ақмола облысы мәдениет 

басқармасының жанындағы  «Ш. 
Құсайынов атындағы Ақмола облыстық 
қазақ музыкалық-драма театры» МКҚК 
ГККП «Акмолинский областной 
казахский музыкально-драматический 
театримени Ш. Кусаинова» при 
управлении културы Акмолинской 
области 

01.09.2020 

 4 курс (13.04—24.05. 2022)  
2.  Ақмола облысы мәдениет 

басқармасының жанындағы  «Ш. 
Құсайынов атындағы Ақмола облыстық 
қазақ музыкалық-драма театры» МКҚК 
ГККП «Акмолинский областной 
казахский музыкально-драматический 
театримени Ш. Кусаинова» при 
управлении културы Акмолинской 
области 

11.03.2022 

 



Оқытудың толық кезеңін қамтитын, мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер. 

Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики, в 
соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих, 

охватывающих полный период обучения 

2021-2022 оқу жылы (учебный год) 
 

№  Мамандық және 
біліктілік атауы 
Наименование 
специальности и 
квалификации 

Мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базалары 
Базы практик, в соответствии с 
подготавливаемыми квалификациями 
специальности 

Шарт жасалған 
күн 
Дата 
заключения 
договора 

1 2 3 4 
 0402000 Дизайн 

(салалар 
бойынша) 
Дизайн (по 
профилю) 
0402013-1 
«Интерьер 
дизайны»  
Дизайн интерьера 

2 курс (15-21.12.2021)  
1.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

«Әдебиет және өнер мұражайы» КММ  
КГУ «Музей литературы и искусства» 
управления культуры Акмолинской области 

01.09.2021 
 

 4 курс (08.12-11.01.2021)  
2.  Көкшетау қ., ЖК Молдажанов Т.О. «ДЭИ» 

жарнамалық агенттігі 
06.11.2021 

3.  «РПК KOLORIT» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

06.11.2021 

4.  «ОЛИВИН» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

06.11.2021 

5.   «Ахметов А.Е.» ЖК «Gradient» Жарнама 
компаниясы 

06.11.2021 

6.  Ақмола обл., Көкшетау қ., «Арт- Көкше» 
ЖШС «ART Көкше» жарнамалық агенттігі 

06.11.2021 

7.  «Елемесова Д. М.» ЖК «Sandi Ui» интерьер 
дизайны студиясы  
ИП «Елемесова Д.М.»  Студия дизайн 
интерьера «Sandi Ui» 

06.11.2021 

8.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

01.11.2021 

 3 курс (12.01-08.02.2022)  
9.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Ш. Құсайынов атындағы Ақмола 
облыстық қазақ музыкалық драма театры» 
МКҚК 

03.12.2021 

10.   ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы. ЖК 
«Кирьянова Татьяна Анатольевна №0001202» 
«Happy krolik» бос уақытты ұйымдастыру 
және шығармашылық қабілеттерін дамыту 
агенттігі 

03.12.2021 

11.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., ЖК 
«Ильясова М.М. «Big Deviz» перделер салоны 
Салон штор «Big Deviz» 

03.12.2021 

12.  Ақмола облысы Көкшетау қ., Жеке кәсіпкер 
«Зубков Николай Владимирович» 

03.12.2021 

13.  ҚР Ақмола облысы,  Көкшетау қаласы, «ART-
Көкше» ЖШС   

03.12.2021 

14.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., «Aqmola 03.12.2021 



Connect» қоғамдық қоры 
15.  СҚО әкімдігінің Білім басқармасы»КММ 

«Айыртау ауданының білім бөлімі» КММ 
«Рудный орта мектебі» КММ 

03.12.2021 

16.  Ақмола облысы, Көкшетау қ., Жеке кәсіпкер 
Балмуханов Д.Д.  

12.12.2021 

17.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 
жанындағы «Ақмола облыстық орыс драма 
театры» МКҚК 

09.12.2021 

18.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

02.12.2021 

 4 курс (23.03-03.05. 2022)  
19.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «KOLORIT 

COMPANY»  Жарнама  агенттігі  
«А.Т.Биханов» ЖК 

23.02.2022 

20.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «ДЭИ» Жарнама 
агенттігі  ЖК Молдажанов Т.О. 

23.02.2022 

21.  Ақмола облысы Көкшетау қ., РПК «Оливин» 
Жарнама агенттігі     ЖШС Оливин ХХІ 

23.02.2022 

22.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «Re de Fleur»  
флористикалық компания ЖК «Бегахметов 
Айдар Дулатович»  

23.02.2022 

23.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «Балтина Н.Е.» 
«Достық» полиграфиялық орталығы 

23.02.2022 

24.  «Елеусизова Динара Мусаевна» ЖК  Студия 
дизайн интерьера «Sandi Ui» 

23.02.2022 

25.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «АспекТ»  
Жарнама агенттігі ЖК «Аспект» 

23.02.2022 

26.   Ақмола облысы Көкшетау қ., «Мир цветов» 
Гүлдер дүкені ЖК Гарбовский Сергей 
Федорович 

23.02.2022 

27.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

01.02.2022 

 3 курс (06.04-03.05. 2022)  
28.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы ЖШС 

«Дизайн Сити» ЖА 
03.03.2022 

29.   ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы. ЖК 
«Кирьянова Татьяна Анатольевна №0001202» 
«Happy krolik» бос уақытты ұйымдастыру 
және шығармашылық қабілеттерін дамыту 
агенттігі 

01.03.2022 

30.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., ЖК 
«Ильясова Марина Ивановна» Перделер 
салоны «Big Deviz» 

01.03.2022 

31.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы ЖК 
«Камариденов Куаныш Нурланович» «Әлемге 
жол» ЖА 

01.03.2022 

32.  ҚР Астана қаласы  ««Asia_Art.kz» ЖШС 01.03.2022 
33.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

жанындағы «Ақмола облыстық орыс драма 
театры» МКҚК 

01.03.2022 

34.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., «Aqmola 
Connect» қоғамдық қоры 

01.03.2022 

35.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы ЖК 01.03.2022 



«Калюжная А.А.» 
36.  «СҚО әкімдігінің білім басқармасы» КММ 

«Айыртау ауданының білім бөлімі» КММ 
«Рудный орта мектебі» КММ 

01.03.2022 

 



Оқытудың толық кезеңін қамтитын, мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер. 

Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики, в 
соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих, 

охватывающих полный период обучения 

2021-2022 оқу жылы (учебный год) 
 

№  Мамандық және 
біліктілік атауы 
Наименование 
специальности и 
квалификации 

Мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базалары 
Базы практик, в соответствии с 
подготавливаемыми квалификациями 
специальности 

Шарт жасалған 
күн 
Дата 
заключения 
договора 

1 2 3 4 
 0402000 Дизайн 

(салалар 
бойынша) 
Дизайн (по 
профилю) 
0402013-3 «Киім 
дизайны»  
Дизайн одежды 

2 курс (15-21.12.2021)  
1.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

«Әдебиет және өнер мұражайы» КММ  
КГУ «Музей литературы и искусства» 
управления культуры Акмолинской области 

01.09.2021 

 4 курс (08.12-11.01.2021)  
2.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

01.11.2021 

3.  3 курс (12.01-08.02.2022)  
4.  ҚР Нұр-Сұлтан қ., Жеке кәсіпкер «Ковалева 

Нина Дмитриевна» Сән үйі. Дом моды 
12.12.2021 

5.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қ., Жеке 
кәсіпкер «Алдабергенова Галия Сериковна»  
«Ақай» ательесі 

12.12.2021 

6.  ҚР Нұр-Сұлтан қ., Жеке кәсіпкер «Асах»  
ательесі. 

12.12.2021 

7.  ҚР Ақмола облысы Степногорск қ., Жеке 
кәсіпкер «Тігін шеберханасы»  «Швейная 
мастерская» 

12.12.2021 

8.  4 курс (23.03-03.05. 2022)  
9.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «Ақай» ательесі 

ЖК «Алдабергенова Галия Сериковна» 
23.02.2022 

10.  Нұр-Сұлтан қ.,  ЖК «Кемелова Айжан 
Абдихалиевна» «Tesori Atelier» киім тігу 
ательесі 

23.02.2022 

11.  Нұр-Сұлтан қ.,  ЖК «Жолдасова»  Ателье «Z» 23.02.2022 
12.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

01.02.2022 

13.  3 курс (06.04-03.05. 2022)  
14.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 

01.03.2022 

 



Оқытудың толық кезеңін қамтитын, мамандықтың дайындалатын біліктіліктеріне 
сәйкес практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер. 

Сведения о наличии договоров, определенными в качестве баз практики, в 
соответствии с подготавливаемыми квалификациями специальности, охватывающих 

полный период обучения. 

 
2021-2022 оқу жылы (учебный год) 

 
№  Мамандық және біліктілік 

атауы 
Наименование 
специальности и 
квалификации 

Мамандықтың дайындалатын 
біліктіліктеріне сәйкес практика базалары 
Базы практик, в соответствии с 
подготавливаемыми квалификациями 
специальности 

Шарт жасалған 
күн 
Дата 
заключения 
договора 

1 2 3 4 
 0403000 «Әлеуметтік-

мәдени қызмет және 
халықтық көркем өнер 
шығармашылығы 
(салалар бойынша)» 
«Социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество (по 
профилю)» 
0403013-5 «Педагог-
мәдени демалыс 
ұйымдастырушы, 
көпшілік 
театрландырылған 
қойылымдарының 
режиссері»  
«Педагог-организатор 
досуга, режиссер 
массовых 
театрализованных 
представлений» 
 

4 курс (06.04 -17.05.2022)  
1.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 
Көкшетау қаласындағы №5 көппрофильді 
«Таңдау» гимназиясы» КММ 
КГУ «Многопрофильная гимназия № 5 
«Таңдау» города Кокшетау отдела 
образования по городу Кокшетау управления 
образования Акмолинской области 

03.03.2022 

2.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Атбасар ауданы бойынша білім бөлімі 
Атбасар қаласының № 5 жалпы орта білім 
беретін мектебі» КММ 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 города Атбасар отдела образования по 
Атбасарскому району Управления 
образования Акмолинской области» 

03.03.2022 

3.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі 
Щучинск қаласының № 2 жалпы  
орта білім беретін мектебі» КММ 
«Отдел образования по Бурабайскому району 
Управления образования Акмолинской 
области Средняя общеобразовательная 
школа№ 2 города Щучинска»  
КГУ  

03.03.2022 

4.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК  
ГККП «Высший колледж культуры имени 
Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области      

01.03.2022 

5.  СҚО Айыртау ауданы әкімдігінің «Айыртау 
аудандық мәдениет үйі» МКҚК 
ГККП «Айыртауский районный Дом 
культуры» акимата Айыртауского района 
СКО 

03.03.2022 

6.  «Ақмола облысы білім басқармасының 03.03.2022 



Көкшетау  қаласы бойынша білім бөлімі 
Көкшетау қаласының № 8 жалпы орта білім 
беретін мектебі» КММ 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8 города Кокшетау отдела образования по 
городу Кокшетау управления образования 
Акмолинской области» 

 3 курс 11.05-14.06.2022  
7.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі 
Көкшетау қаласының № 2 мектеп-лицейі» 
КММ 
КГУ «Школа-лицей № 2 города Кокшетау 
отдела образования по городу Кокшетау 
управления образования Акмолинской 
области» 

11.04.2022 

8.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 
жанындағы «Көкшетау» мәдениет сарайы» 
МКҚК 
ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при 
управлении культуры Акмолинской области 

11.04.2022 

9.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің 
жанындағы Щучинск қаласының «Арман» 
балалар, жасөспірімдер шығармашылық 
орталығы» МКҚК 
ГККП «Центр детского, юношеского 
творчества «Арман» города Щучинска при 
отделе образования по Бурабайскому району 
Управления образования Акмолинской 
области» 

11.04.2022 

10.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 
ГККП «Высший колледж культуры имени 
Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области 

01.04.2022 

 0403000 «Әлеуметтік-
мәдени қызмет және 
халықтық көркем өнер 
шығармашылығы 
(салалар бойынша)» 
«Социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество (по 
профилю)» 
0403013-7 «Педагог-
мәдени демалыс 
ұйымдастырушы, 
көркемөнерпаз театр 
ұжымының режиссері» 
«Педагог-организатор 

4 курс (06.04 -17.05.2022)  
11.  «Ақмола облысының білім басқармасы 

жанындағы «Воlаshаq saraiy» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы» МКК 
ГКП на праве хозяйственного ведения 
«BOLASHAQ SARAIY» при управлении 
образования Акмолинской области 

03.03.2022 

12.  Целиноград ауданының мәдениет және 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі  жанындағы «Аудан мәдениет 
сарайы» МКҚК Талапкер ауылдық клубы 
Сельский клуб Талапкер ГККП «Районный 
Дворец культуры» при отделе культуры и 
развития языков, физической культуры и 
спорта Целиноградского района 

03.03.2022 

13.  «Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов 
ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет 

03.03.2022 



досуга, режиссер 
самодеятельного 
театрального коллектива» 
 

және тілдерді дамыту бөлімі» КММ 
жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» КМҚК 
КГКП «Районный Дом культуры» при КГУ 
«Отдел внутренней политики, культуры и 
развития языков акимата Уалихановского 
района Северо-Казахстанской области» 

14.  ҚР БҒМ «Балдәурен» республикалық оқу-
сауықтыру орталығы» РМҚК Балқаш 
қаласындағы филиалы 
Филиал РГКП «Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдаурен» МОН 
РК в г. Балхаш 

03.03.2022 

15.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі 
Қатаркөл ауылының Досов атындағы жалпы 
орта білім беретін мектебі» КММ 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа 
имени Досова села Катарколь отдела 
образования по Бурабайскому району 
Управления образования Акмолинской 
области» 

03.03.2022 

16.  Ақмола облысының мәдениет басқармасы 
жанындағы «Облыстық халық 
шығармашылық және мәдени демалыс 
орталығы» МКҚК 
ГККП «Областной центр народного 
творчества и культурного досуга» при 
управлении культуры Акмолинской области 

03.03.2022 

17.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Атбасар ауданды бойынша білім бөлімі 
Атбасар қаласының №8 жалпы орта білім 
беретін мектебі» КММ  
КГУ «Средняя общеобразовательная школа 
№8 города Атбасар отдела образования по 
Атбасарскому району Управления 
образования Акмолинской области» 

03.03.2022 

18.  «Ақмола облысы білім басқармасының 
Көкшетау  қаласы бойынша білім бөлімі 
Көкшетау қаласының №1 мектеп-
гимназиясы» КММ 
КГУ «Школа-гимназия №1 города Кокшетау 
отдела образования по городу Кокшетау 
управления образования Акмолинской 
области» 

03.03.2022 

 3 курс 11.05-14.06.2022  
19.  Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы  «BOLASHAQ SARAIY» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 
ГКП на праве хозяйственного ведения 
«BOLASHAQ SARAIY» при управлении 
образования Акмолинской области 

11.04.2022 

20.  БжҒМ РМҚК «Балдаурен Республикалық 
оқу-сауықтыру орталығы» 
РГКП МОН «Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдаурен» 

11.04.2022 



21.  Ақмола облысы білім басқармасының 
жанындағы «Көкшетау қаласы, Ақан сері 
атындағы жоғары мәдениет колледжі» МКҚК 
ГККП «Высший колледж культуры имени 
Акана серэ, г. Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области 

01.04.2022 

 


