
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 

  

2020-2021 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 (14-19.12.2020)  
1.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

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

01.09.2020 
 

 3 курс (11.01-05.02.2021)  
2.  Көкшетау қ., ЖК Молдажанов Т.О. «ДЭИ» 

жарнамалық агенттігі 
09.12.2020 

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

09.12.2020 

4.  Алматы қ., «Happy kids» балабақшасы 09.12.2020 
5.  СҚО, Уәлиханов ауданы, Қаратерек ОМ 09.12.2020 
6.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

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

02.12.2020 

 4 курс (09.03-03.04.2021)  
7.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Статус 

РК» ЖШС 
08.02.2021 

8.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «ГРАНАТ 
шығармашылық студиясы» ЖК 
 «ГРАНАТ творческая студия»  

08.02.2021 

9.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Истратова 
Татьяна Евгеньевна» ЖК,  «Леон» жарнамалық 
агенттігі 

08.02.2021 

10.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау 
қаласы,«СеверСтройСервис – КZ» ЖШС. 

08.02.2021 

11.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Игра» 
Балалар мерекелері студиясы ЖК «Кравченко 
Анжелла Юрьевна» 

08.02.2021 

12.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Аспект» 
ЖА, «Ткачук Е.И.» ЖК  

08.02.2021 

13.  ҚР Алматы қ., «InoTech аdvertising» жарнамалық-
өндірістік агенттігі  ЖШС   

08.02.2021 

14.  ҚР Нұр-Сұлтан қ., «Саидова» ЖК «Hobbilavka.kz» 
студиясы  

08.02.2021 

 3 курс (05-30.04.2021)  
15.  Ақмола обл., Көкшетау қ., ЖК Ахметов А.Е. 

«Градиент» жарнамалық агенттігі 
04.03.2021 



16.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 
жанындағы «Ш. Құсайынов атындағы Ақмола 
облыстық қазақ музыкалық драма театры» МКҚК 

04.03.2021 

17.  Көкшетау қ., ЖК Молдажанов Т.О. «ДЭИ» 
жарнамалық агенттігі 

04.03.2021 

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

04.03.2021 

19.  ҚР Көкшетау қ., ЖК Балтина Н.Е. «Көшірмелер 
жасау орталығы»  

04.03.2021 

20.  Ақмола облысы, Көкшетау қ.,  ЖК Шапарь 
Владимир Гаврилович «ВИК-СТРОЙ ПЛЮС» 
ЖШС  

04.03.2021 

21.  Ақмола обл., Көкшетау қ., «Риск Бизнес Кокшетау 
KZ» ЖШС 

04.03.2021 

 



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 

  

2020-2021 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 (14-19.12.2020)  
1.  Ақмола облысы мәдениет басқармасының 

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

01.09.2020 
 

 3 курс (11.01-05.02.2021)   
2.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

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

02.12.2020 

 4 курс (09.03-03.04.2021)   
3.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы 

«Алдабергенова Галия Сериковна» ЖК, «Ақай» 
ательесі 

08.02.2021 

4.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «JK – бренд 
ЖК» ательесі 

08.02.2021 

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

01.02.2021 
08.02.2021 

 3 курс (05-30.04.2021)  
6.  ҚР Ақмола облысы, Көкшетау қаласы 

«Алдабергенова Галия Сериковна ЖК», «Ақай» 
ательесі 

04.03.2021 

7.  Ақмола облысы, Щучинск қаласы, «ART-STYLE»  
жарнамалық-өндірістік студиясы. ЖК «Омаров 
Арман Бекбулатович» rps.art-style@mail.ru  

04.03.2021 

8.  Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы 
«Воlаshаq saraiy» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы МКК 

04.03.2021 

 

mailto:rps.art-style@mail.ru


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. 

2020-2021 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 (14-26.12.2020)   
1.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 
мәдениет колледжі» МКҚК 
ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 
серэ, город Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области 

02.11.2020 

 4 курс (15.02-27.03.2021)  
2.  Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің жанындағы «Достар» мәдениет 
сарайы» МКҚК 
ГККП» Дворец культуры «Достар» при отделе 
культуры и развития языков города Кокшетау 

11.01.2021 

3.  ҚР Ақмола облысы Көкшетау қаласы. ЖК 
«Кирьянова Татьяна Анатольевна №0001202» 
«Happy krolik» бос уақытты ұйымдастыру және 
шығармашылық қабілеттерін дамыту агенттігі 
Акмолинская область РК г. Кокшетау. ИП " 
Кирьянова Татьяна Анатольевна № 0001202» 
агентство по организации досуга и развитию 
творческих способностей «Happy krolik» 

11.01.2021 

4.  Көкшетау қаласы білім бөлімінің «№17 орта 
мектеп-гимназиясы» КММ 
КГУ «Средняя школа-гимназия№17» отдела 
образования города Кокшетау 

11.01.2021 

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

11.01.2021 

 3 курс (03.05-25.06. 2021)  
6.  «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 

02.04.2021 

7.  «Ақмола облысы білім басқармасының Атбасар 02.04.2021 



ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы 
Атбасар қаласының балалар-жасөспірімдер 
шығармашылық орталығы» МКҚК 
ГККП «Центр детско-юношеского творчества 
города Атбасар при отделе образования по 
Атбасарскому району Управления образования 
Акмолинской области» 

8.  «СҚО әкімдігінің білім басқармасы КММ 
«Айыртау ауданының білім бөлімі» КММ «№2 
Саумалкөл мектеп-гимназиясы» КММ 

02.04.2021 

9.  «СҚО әкімдігінің білім басқармасы КММ 
«Айыртау ауданының білім бөлімі» КММ 
«Родничок бөбекжай-бақщасы» МКҚК 
КГУ «Управление образования акимата СКО» 
КГУ «Отдел образования Айыртауского района» 
КГУ «Саумалкольская школа-гимназия№2» 

02.04.2021 

10   «Лесная сказка» жеке меншік балабақшасы 
«Мия» ЖШС» Частный детский сад «Лесная 
сказка» ТОО «Мия» 

02.04.2021 

11   Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау  
қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау 
қаласының № 8 жалпы орта білім беретін мектебі 
Средняя общеобразовательная школа № 8 города 
Кокшетау отдела образования по городу 
Кокшетау управления образования Акмолинской 
области 

02.04.2021 

12   Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қ. Қуанышбаев 
атындағы мемлекеттік академиялық қазақ 
музыкалық драма театры» МКҚК. 
ГККП «Государственный академический 
казахский музыкально-драматический театр 
имени К. Куанышбаева» акимата города Нур-
Султан. 

02.04.2021 

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

01.04.2021 

 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» 

4 курс (14-26.12.2020)   
14   Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 
мәдениет колледжі» МКҚК 
ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 
серэ, город Кокшетау» при управлении 
образования Акмолинской области 

02.11.2020 

 4 курс (15.02-27.03.2021)  
15   Қызылорда облысы «Арал қаласы әкімінің 

аппараты» КММ-нің «Зейнолла Шүкіров 
атындағы Арал қалалық мәдениет үйі» КМҚК 
КГКП «Аральский городской Дом культуры 
имени Зейноллы Шукурова» КГУ «Аппарат 
акима города Арал Кызылординской области» 

07.12.2020 

16   Зеренді ауданы әкімдігінің «Қанайби негізгі 
мектебі» КММ 
КГУ «Канайбийская основная школа» акимата 

14.01.2021 



«Педагог-организатор 
досуга, режиссер 
самодеятельного 
театрального 
коллектива» 
 

Зерендинского района 
17   Алматы облысы «Іле ауданы әкімінің Аудандық 

мәдениет үйі» МКҚК (872752)77365 
ГККП «Районный Дом культуры акима 
Илийского района Алматинской области» 
(872752)77365 

14.01.2021 

18   ҚР Астана қ.,  «Tabys TIME» ЖШС (Нұр-Сұлтан 
қ., Байқоңыр ауданы, 74/54; 
87474271254; tabis_kz@inbox.ru 
РК, г. Астана, ТОО «Tabys TIME " (г. Нур-
Султан, район Байконыр, 74/54; 
87474271254; tabis_kz@inbox.ru  

14.01.2021 

19   Алматы қ., «Жансултан» ЖШС «Бағдаршам» 
балабақшасы 
г. Алматы, ТОО «Жансултан» детский сад 
«Светофор» 

14.01.2021 

20   Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Музыкалық жас 
көрермен театры» МКҚК 
ГККП «Музыкальный театр юного зрителя " 
акимата города Нур-Султан 

14.01.2021 

21   Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, 
Балкашин№1 орта мектебі 
Акмолинская область, Сандыктауский район, 
Балкашинская средняя школа № 1 

14.01.2021 

 3 курс (03.05-25.06. 2021)  
22   Ақмола облысы білім басқармасының «Ақмола 

дарыны» дарынды балалар мен талантты 
жастарды анықтау және қолдау жөніндегі 
орталығы» КММ 
КГУ «Центр по выявлению и поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи 
«Акмола дарыны» управления образования 
Акмолинской области 

02.04.21 

23   Ақмола облысы, «Целиноград ауданы, Қараөткел 
ауылының №2 орта мектебі» ММ 
ГУ «Средняя школа №2 села Караоткель 
Целиноградского района» Акмолинской области 

02.04.2021 

24   «Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы 
әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет 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»  

02.04.2021 

25   Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің жанындағы «Достар» мәдениет 
сарайы» МКҚК 
ГККП» Дворец культуры «Достар» при отделе 
культуры и развития языков города Кокшетау 

02.04.2021 

26   Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск 
қаласының №9 мектеп-гимназиясы КММ 
КГУ Школа-гимназия №9 города Щучинска 
Бурабайского района Акмолинской области 

02.04.2021 

27   Ақмола облысы Атбасар аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Атбасар 

02.04.2021 

mailto:tabis_kz@inbox.ru
mailto:tabis_kz@inbox.ru


аудандық мәдениет үйі» МКҚК 
ГККП «Атбасарский районный Дом культуры» 
при Атбасарском районном отделе культуры и 
развития языков Акмолинской области 

 



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. 

2020-2021 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 (14-26.12.2020)   

1.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 

серэ, город Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

02.11.2020 

 4 курс (15.02-27.03.2021)   

2.  СҚО Уәлиханов ауданы әкімдігінің «Өнер 

мектебі» МКҚК 

 ГККП «Школа искусств» акимата 

Уалихановского района СКО 

11.01.2020 

3.  СҚО Тайынша ауданы әкімдігінің 

«Новоприречный негізгі мектебі» КММ 

КГУ «Новоприречная основная школа» акимата 

Тайыншинского района СКО 

11.01.2020 

4.  СҚО әкімдігінің «Білім басқармасы» КММ-нің 

«Петропавл қаласының білім бөлімі» КММ 

«Мектептен тыс жұмыс бойынша қалалық 

балалар-жасөспірімдер орталығы» КММ 

КГУ «Отдел образования города 

Петропавловска» КГУ «Городской детско-

юношеский центр по внешкольной работе» КГУ 

«Управление образования» акимата СКО 

11.01.2020 

5.  Атбасар аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі жанындағы «Атбасар  аудандық 

мәдениет үйі» МКҚК. ҚР Ақмола облысы 

Атбасар қаласы. 

ГККП «Атбасарский районный Дом культуры» 

при Атбасарском районном отделе культуры и 

развития языков. г. Атбасар Акмолинской 

области  

11.01.2020. 

6.  Ақмола облысы Көкшетау қ., «Балапан» білім 

беру ұйымы» жеке мекемесі 

Частное учреждение «Организация образования 

«Балапан» г. Кокшетау Акмолинская область 

11.01.2020 

7.  Көкшетау қаласы Ақмола облысы білім 

басқармасының «Көкшетау қаласы, Абай 

атындағы (қазақ тілінде оқытылатын) дарынды  

балаларға арналған № 3 облыстық 

мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ  

КГУ «Областная специализированная школа-

интернат № 3 для одаренных детей имени Абая (с 

14.01.2021 



казахским языком обучения) города Кокшетау» 

при управлении образования Акмолинской 

области 

8.  Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің жанындағы «Достар» мәдениет 

сарайы» МКҚК  
ГККП «Дворец культуры «Достар» при отделе 

культуры и развития языков города Кокшетау 

14.01.2021 

9.  СҚО Ақжар ауданы әкімдігінің «СҚО Ақжар 

ауданының білім бөлімі» КММ «Серпер» өнер 

мектебі» МКҚК  

ГККП «Школа искусств «Серпер» при КГУ 

«Отдел образования Акжарского района»  

акимата Акжарского района СКО 

14.01.2021 

10.  Зеренді ауданының «Мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» ММ жанындағы «Мәдениет үйі» 

МКҚК 

ГККП «Дом Культуры» при ГУ «Отдел культуры 

и развития языков» Зерендинского района 

14.01.2021 

11.  Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау 

қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы 

Көкшетау қаласының «Мирас» Бөбекжайы» 

Ясли-сад «Мирас» города Кокшетау при отделе 

образования по городу Кокшетау управления 

образования Акмолинской области 

14.01.2021 

12.  «Discovery-Borovoe» сауықтыру ойын-сауық 

орталығы 

Оздоровительный развлекательный центр 

«Discovery-Borovoe» 

14.01.2021 

13.  «Сана бала» ЖШС «Академия» мектепке дейінгі 

білім беру мекемесі ҚР Нұр-Сұлтан қаласы. 

Дошкольное образовательное учреждение 

«Академия» ТОО «Сана бала»  г. Нур-Султан  

14.01.2021 

14.  Ақмола обл. Көкшетау қаласы, ЖК «Жакупова» 

«Юни Кидс» білім беру және дамыту орталығы 

Акмолинская обл. г. Кокшетау, ИП «Жакупова» 

«Центр образования и развития» Юни Кидс» 

14.01.2021 

15.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 

серэ, город Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

11.01.2020 

 3 курс (03.05-25.06. 2021)  

16.  Целиноград ауданының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі жанындағы «Аудандлық мәдениет 

үйі» МКҚК 

ГККП «Районный Дом культуры» при отделе 

культуры и развития языков Целиноградского 

района 

02.04.2021 

17.  Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы 

«Воlаshаq saraiy» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы МКК 

ГКП на праве хозяйственного ведения «Волаshаq 

saraiy» при управлении образования 

Акмолинской области 

02.04.2021 



18.  Павлодар  облысының білім беру басқармасы  

Павлодар қаласының  білім беру бөлімінің «Қ.Б. 

Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру мектебі» 

КММ 

КГУ «Школа национального возрождения имени 

К. Б. Даржумана» отдела образования города 

Павлодара управления образования Павлодарской 

области 

02.04.2021 

19.  «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» 

02.04.2021 

20.  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Махамбет 

Өтемісұлы атындағы оқушылар сарайы» МКҚК 

ГККП «Дворец школьников имени Махамбета 

Утемисовича» акимата города Нур-Султан 

02.04.2021 

21.  «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді 

ауданы бойынша білім бөлімі Алексеевка 

кентінің № 1 жалпы орта білім беретін мектебі» 

КММ 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

поселка Алексеевка отдела образования по 

Зерендинскому району Управления образования 

Акмолинской области» 

02.04.2021. 

22.  «Ақмола облысы білім басқармасының 

Шортанды ауданы бойынша білім бөлімінің 

жанындағы Жолымбет кентінің балалар-

жасөспірімдер шығармашылық  орталығы» 

МКҚК 

ГККП «Центр детско-юношеского творчества 

поселка Жолымбет при отделе образования по 

Шортандинскому району Управления 

образования Акмолинской области» 

02.04.2021 

23.  Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің жанындағы «Достар» мәдениет 

сарайы» МКҚК 

ГККП «Дворец культуры «Достар» при отделе 

культуры и развития языков города Кокшетау 

02.04.2021 

24.  Атбасар аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі  жанындағы «Атбасар аудандық 

мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Атбасарский районный Дом культуры» 

при Атбасарском районном отделе культуры и 

развития языков 

 

02.04.2021 

25.  «СҚО әкімдігінің білім басқармасы» КММ 

«Қызылжар ауданының білім бөлімі» КММ 

«Мерей» өнер мектебі» МКҚК 

КГУ «Управление образования акимата СКО» 

КГУ «Отдел образования Кызылжарского 

района» ГККП «Школа искусств «Мерей» 

02.04.2021 

26.  СҚО Ақжар ауданы әкімдігінің «СҚО Ақжар 

ауданының білім бөлімі» КММ «Серпер» өнер 

мектебі» МКҚК 

02.04.2021 



ГККП «Школа искусств «Серпер» КГУ «Отдел 

образования Акжарского района СКО» при  

акимате Акжарского района СКО 

27.  Ақмола облысы Бурабай ауданының мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің жанындағы 

«Аудандық мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Районный Дом культуры»  при отделе 

культуры и развития языков Бурабайского района 

Акмолинской области 

02.04.2021 

28.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы  

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 

серэ, город Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

02.04.2021 

29.  СҚО Айыртау ауданы әкімдігінің «Айыртау 

аудандық мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Айыртауский районный Дом культуры " 

акимата Айыртауского района СКО 

02.04.2021 

30.  Ақмола облысы Зеренді ауданы әкімдігінің «Абай 

орта мектебі» КММ 

КГУ «Абайская средняя школа» акимата 

Зерендинского района Акмолинской области 

02.04.2021 

 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 (14-26.12.2020)   

31.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 

серэ, город Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

02.11.2020 

 4 курс (15.02-27.03.2021)  

32.  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 

15.01.2021 

33.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Өнерпаз дарынды балалармен жұмыс жүргізу 

жөніндегі облыстық оқу-әдістемелік орталығы» 

КММ 

КГУ «Областной учебно-методический центр по 

работе с одаренными детьми» при управлении 

образования Акмолинской области 

15.01.2021 

34.  Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау 

қаласы бойынша білім бөлімі  Красный яр 

ауылының «№1 жалпы орта білім беретін 

мектебі» КММ 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа№1» 

села Красный яр отдела образования по городу 

Кокшетау управления образования Акмолинской 

области 

15.01.2021 

35.  ҚР Астана қ.,  «Tabys TIME» ЖШС (Нұр-Сұлтан 

қ., Байқоңыр ауданы, 74/54; 87474271254; 

15.01.2021 



tabis_kz@inbox.ru 

РК, г. Астана, ТОО «Tabys TIME " (г. Нур-

Султан, район Байконыр, 74/54; 87474271254; 

tabis_kz@inbox.ru  

36.  Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы 

«Көкшетау қаласы, Ақан сері атындағы жоғары 

мәдениет колледжі» МКҚК 

ГККП «Высший колледж культуры имени Акана 

серэ, город Кокшетау» при управлении 

образования Акмолинской области 

11.01.2021 

37.  3 курс (03.05-25.06. 2021)  

38.  Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы 

«Воlаshаq saraiy» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы МКК 

ГКП на праве хозяйственного ведения «Воlаshаq 

saraiy» при управлении образования 

Акмолинской области 

02.04.2021 

39.  Ерейментау ауданы мәдениет және тілдерді  

дпмыту бөлімінің «Үмбетей жырау атындағы 

Ерейментау аудандық Мәдениет үйі» МКҚК 

ГККП «Ерейментауский районный Дом Культуры 

имени Умбетей жырау» отдела культуры и 

развития языков Ерейментауского района 

02.04.2021 

40.  «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» 

02.04.2021 
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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. 

2020-2021 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 4 
 0409000 «Актерлік 

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

3 курс (11.01–13.02.2021)  
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 

09.12.2020 

 1 курс (08-12.06.2021)  
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 

01.09.2020 

 


