
Базы и договора для прохождения практики по специальностям ВУЗ-а (бакалавриат 2014 -2015 гг) 
                

Мамандығы Базалық практиканың атауы Келсім шарттың 
мерзімі 

5В011700 «Қазақ тілі  және 
әдебиет» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 5В012100-Қазақ тілінде 
оқытпайтын 
мектептердеқазақ тілі  және 
әдебиет» 
  
5В020500-Филология 

1.       Алматы қаласы Әуезов аудандық оқу бөлімінің "Ғ.Мүсірепов атындағы №86  мектеп-гимназиясы" 
мемлекеттік мекемесі 

2.       Бостандық ауданы  «№174 орта    мектеп» мемлекеттік мекеме 

3.       «И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат» мемлекеттік мекеме (№4) 

4.       «Ш. Уалиханов атындағы №12   гимназия» мемлекеттік мекеме 

5.Сүйінбай атындағы №143мектеп(ЖББМ) 

6.»Абай атындағы Республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
терендете оқитын орта мектеп-интернат (№2мектеп-интернат) 

7. Алматы қаласы " Макатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясы" мемлекеттік мекемесі 

8.№119 жалпы білім беретін мектеп" ком.мемлекеттік мекеме 

9.Медеу аудандық оқу бөлімінің "Б.Момышұлы атындағы     №131 мектеп-лицейі" мемлекеттік мекеме   

  

  

1.Медеу аудандық оқу бөлімінің "Б.Момышұлы атындағы     №131 мектеп-лицейі" мемлекеттік мекеме   

2.Абай атындағы Республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
терендете оқитын орта мектеп-интернат (№2мектеп-интернат) 

3. Алматы қаласы " Макатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясы" мемлекеттік мекемесі   

  

2014жылы 

(1 жыл) 

5В011800- «Орыс тілі және 
әдебиет» 
  
  
  

1.Алматы қаласы "№35 гимназия " мемлекеттік мекеме 

2.Мектеп-гимназия №27 

2014ж. 

(1 жыл)       



  
  
  
  
  
5В012200-«Орыс тілі және 
әдебиет казақ тілінде 
оқытатын мектептерінде» 

3. «94 мектеп-гимназия» мемлекеттік мекемесі 

4.Б.Момышулы атындағы «№131 мектеп-лицей» 

5 .«№13 мектеп- гимназия» мемлекеттік мекемесі 

  

6.«№13 мектеп- гимназия» мемлекеттік мекемесі 

7.»Б.Момышулы атындағы №131 мектеп-лицей» 

8.«Ш. Уалиханов атындағы №12   гимназия» мемлекеттік мекемесі 

  

  

  

  

  

  

5В011900 
«Екі шет тілі» 
  

1. "М.Макатаев атындағы №140 гимназия" мемлекеттік мекеме (ағылшын   тілі) 

2. «№79 гимназия» КММ    (ағылшын   тілі) 

3.»№169 мектеп лицей» (ағылшын   тілі) 

4. .»№178 мектеп лицей» (ағылшын   тілі) 

5. «С.А.Ходжиков атындағы  №39  лицей» коммун. мемл.мекемесі  (ағылшын тілі) 

6. Сулейман Демирель атындағы университет (Түрік тілі)   

7.НУ»Колледж Алатау» (қытай тілі) 

8.Египет-мәдени орталығы (араб тілі) 

9. « №113 мектеп-гимназия»(неміс тілі, ағылшын тілі). 

10.»№35 гимназия» ( ағылшын тілі, француз тілі) 

11.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалык университеті (қытай тілі) 

  

2014жылы 

(1 жыл) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 5В011400- 
«Тарих», 
  5В030203-  «Тарих» 
  

1.Ш.Уалиханов атындағы №12 гимназия»  Коммуналдык мекемесі 

2.Сүйінбай атындағы "№143  жалпы білім беретін мектеп" мемлекеттік мекеме 

3.»М.Дулатов атындағы №136мектеп-гимназия» ком. Мемлекеттік мекеме  

  

  2014ж. 

( 1жылға) 



4.»Ш.Смаханұлы атындағы №62 гимназия»КММ. 

5."№53  жалпы білім беретін мектеп" ком.мемлекеттік мекеме 

6."М.Жұмабаев атындағы №137  жалпы білім беретін мектеп" ком.мемлекеттік мекеме 

7. "Ж.Жабаев атындағы №161 лицей " ком.мемлекеттік мекеме 

8. "№55  жалпы білім беретін мектеп" ком.мемлекеттік мекеме 

9."№8мектеп-лицей" ком.мемлекеттік мекемесі 

  

  

  

  

  

  

5В011300- 
Биология 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5В011200- 
 Химия 
  

1.«ҚР Алматы қалалық білім басқармасы Ш.Уалиханов атындағы №12 гимназия мемлекеттік мекеме  

2.Алматы қаласы, білім басқармасы № 98 жалпы білім беретін мектеп" мемлекеттік мекеме 

3. Б.Момышұлы атындағы «№131 мектеп-лицей»  ком.мемлекеттік мекеме 

4.»№110 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

5.»М.Дулатов атындағы №136 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

6."№55  жалпы білім беретін мектеп" ком.мемлекеттік мекеме 

7.«Жаутіков атындағы  Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  физика-
математика мектебі» мемлекеттік мекеме 

8. "№107 лицей " ком.мемлекеттік мекемесі 

9. Алматы қаласы білім басқармасының " №178  лицей" ком.мемлекеттік мекемесі 

10. №124 ЖББМ 

11.№123 гимназия 

12.№145 ЖББМ 

1.«№13мектеп-гимназия» ком.мемлекеттік мекемесі 

2. Алматы қаласы "№35 гимназия " мемлекеттік мекемесі 

3.№81 гимназия 

2014ж (1жыл) 

  



5В011600- 
География 
  
5В060900- 
География 

1.ҚР Алматы қалалық білім басқармасы Ш.Уалиханов атындағы №12 гимназия мемлекеттік мекеме  

2.«№13мектеп-гимназия» ком.мемлекеттік мекемесі 

3.»№81 мектеп-гимназия» 

4.Сұйнбай атындағы №143мектеп(ЖББМ) 

5 .«Жаутіков атындағы  Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  физика-
математика мектебі» мемлекеттік мекеме 

6. «№167 жалпы білім беретін  мектеп» мемлекеттік мекемесі 

7.»Ораз Жандосов атындағы №105 гимназия» 

8.»№33 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

9.№59 гимназия 

2014 ж 

(1 жыл)       

  

  

Психология-педагогика институты 

5В010100 
«Мектепке дейінгі оқу және 
тәрбие» 

1.МКҚК «№30 бөбекжай-бала бақшасы» 

2.МКҚК «№93 бөбекжай бала бақшасы» 

3.МКҚК «№139 бөбекжай бала бақшасы» 

4.МКҚК «№141 бала бақшасы» 

5.МКҚК «№105 бөбекжай бала бақшасы» 

6.МКҚК №114 бөбекжай бала бақшасы» 

  

2014ж. 

(1 жыл) 

 5В010200-       
  «БОПӘ» 

1."Ш.Уалиханов атындағы №12гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2."№35гимназия"коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

3.«№56 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

4.«Макатаев атындағы №140 мектеп- гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

  

 2014ж 

(1 жыл) 

  



5.«№19 жалпы білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесі 

6.»Д.Снегин атындағы №30 мектеп-гимназия 

7.»Б.Момышулы атындағы №131 мектеп-лицей» 

8.А.С.Пушкин атындағы №4 гимназия 

  

  

  

  

  5В010300- 
«Педагогика және 
психология» 

1.«Алматы гуманитарлық-педагогтік №1 колледжі» мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны 

2 .«Алматы гуманитарлық - педагогтік №2 колледжі» мемлекеттік  қазыналық кәсіпорыны 

3.«И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат» мемлекеттік мекеме (№4) 

4.«К.Ахмет Яссауи атындағы №123  гимназия» ком.мемлекеттік мекеме 

5.«№141 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

6.«№168 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

7.»№126 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

8.»Д.Снегин атындағы №30 мектеп-гимназия 

9.Алматы облыстық №1балалар ұйі 

10.»№33 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

11.«Б.Момышулы атындағы №131 мектеп-лицей» 

12.«Абай атындағы Республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
терендете оқитын орта мектеп-интернат (№2мектеп-интернат) 

13.»№173 лицей» 

2014ж 

(1 жыл) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5В012300- 
Әлеуметтік педагогика 
және өзін өзі тану 

1.«И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат» мемлекеттік мекеме (№4) 

2.«К.Ахмет Яссауи атындағы №123  гимназия» ком.мемлекеттік мекеме 

3.«№141 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

4.«№168 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

2014ж (1жыл) 

  



5.»№126 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

6.»Д.Снегин атындағы №30 мектеп-гимназия» 

7. Алматы облыстық №1балалар ұйі 

8.»№33 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

9.»Б.Момышулы атындағы №131 мектеп-лицей» 

10.»Абай атындағы Республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
терендете оқитын орта мектеп-интернат (№2мектеп-интернат) 

11.»№173 лицей» 

5В050300 
«Психология» 

1..«№148 мектеп-гимназия» мемлекеттік мекеме 

2.«Ш.Уалиханов атындағы №12 гимназия» ком.мемлекеттік мекемесі 

3.Алматы қ-сы .»SOS - Детская деревня» 

4.«№94 гимназия» мемлекеттік мекеме 

5.«Ш.Смаханүлы атындағы №62 гимназия» мемлекеттік мекемесі 

2014ж (1жыл) 

  

  

  

5В010500 «Дефектология» 1."Даму интеллектуалдық қабілеті төмен балаларға арналған №7 арнайы түзету мектеп-интернаты" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2."Даму интеллектуалдық қабілеті төмен балаларға арналған "№6 арнайы түзету  мектеп-интернаты" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

3."Түзеу үлгісіндегісөйлеу мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған №66 бобекжай-балабақшасы" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

4.«Зағитпер және көздері нашар көретін балаларға арналған №4 арнайы мектеп интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 

5.Бостандық ауданы «Есту қабілеті төмен балаларға арналған арнайы №137 бала-бақшасы» мемлекеттік 
мекеме 6.«Мамандандырылған Жанұя кешені» мемлекеттік мекеме 

7.«Есік нашар көретін балаларға арналған республикалық мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі 

8.«Сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған жалпы білім беретін коррекциялық №9 мектеп-интернаты» 

2014ж 

(1жыл) 

  

  

  

  

  

  

  



мемлекеттік мекеме 

9.«Есту қабілеті төмен балаларға арналған №5 (түзету) мектеп-интернаты» мемлекеттік мекеме  

10.«Есту қабілеті нашар балаларға (естімейтін балаларға) арналған №1 арнайы (түзету) мектеп интернаты» 
комуналдық мемлекеттік мекемесі 

11. Ақылының дамуы қалыпты жетілмеген (даму ерекшелігі жетілмеген) балаларға арналған арнайы (түзету) 
«№2 бөбекжай балабақшасы комуналдық мемлекеттік мекемесі 

12.»Аяқ қолы кемтар балаларға арналған №2 арнайы (түзету) мектеп - интернаты» комуналдық мемлекеттік 
мекемесі 

13.Талдықорган қ-ның «Есту қабілеті төмен балаларға арналған арнайы(түзету)  мектеп-интернаты» 
мемлекеттік мекемесі 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

5В010400 
«Алғашқы әскери 
дайындық» 
  
  
  
  
  
  
  

1.« А.Қарсақпаев атындағы № 41 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

2.«№ 26 жалпы білім беретін мектеп» ком.мемлекеттік мекемесі 

3.«№148 гимназия» ком.мемлекеттік мекемесі 

4.»№52 ЖББМ» 

5.»№172 ЖББМ» 

6.Сүйінбай атындағы №143мектеп(ЖББМ) 

2014ж. 

(1 жыл)   

5В010800 
«Дене шынықтыру және 
спорт» 

1.»№35гимназия» 

2.»№ 29 жалпы білім беретін мектеп» 

3. «№142 жалпы  білім беретін мектеп" мемлекеттік мекемесі 

4.« №143 жалпы білім беретін мектеп» КММ 

5.«№19 жалпы білім беретін мектеп» КММ 

6.»И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат»(№4) 

  

2014ж. 

(1жыл) 



5В010700- «Көркем сурет 
және сызу» 
  

  

  

  

1. "№88 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2."№46 гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

3.«Ш.Уалиханов атындағы№12  гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

4."№33 мектеп-лицей" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

5."№19 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2014жыл 

(1жыл)  

  

  

5В040900  - 
«Хореография» 

1.«Өнер мектебі» мемлекеттік коммуналдық  кәсіпорын 

2.№2 балалар үйі қоммуналдық мемлекеттік мекемесі 

   

2014ж (1жыл) 

  

5В010600 -«Музыкалық 
білім беру» 

1.«М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2."№19 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2014жыл 

(1жыл) 

5В010900- 
Математика 

1.»№27 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

2.»№116 жалпы білім беретін мектеп"  мемлекеттік мекемесі 

3.«Ғ.Мүсрепов атындағы №86 мектеп-гимназия» мемлекеттік мекемесі 

4. «Сұлтан-Ахмет Ходжиков атындағы № 39 лицей» ком. Мемлекеттік мекемесі 

5.»О.Жәутіков атындағы республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика 
орта мектеп-интернаты» 

6."№107 лицей" 

7."№163 мектеп-лицей" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

8.«И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат»(№4) 

9."№19 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі        

2014ж (1жыл) 

  

5В011000- «Физика» 
  

1.«М.Мақатаев атындағы №140мектеп-гимназия»мемлекеттіқ мекемесі 

2.Білім департаментінің "Ілияс Есенберлин атындағы №25 гимназиясы" мемлекеттік мекемесі 

 2014 жыл 

(1 жыл) 



3.«Сұлтан-Ахмет Ходжиков атындағы № 39 лицей» ком. Мемлекеттік мекемесі 

4.«№148 гимназия» ком.мемлекеттік мекемесі 

5.»О.Жәутіков атындағы республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика 
орта мектеп-интернаты» 

6. "Ж.Жабаев атындағы №161 лицей " ком.мемлекеттік мекеме 

7.»І.Жансүгіров атындағы №130гимназия» 

ком.мемлекеттік мекемесі 

8."№172ЖББМ"коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

9.«№36 лингвистикалык гимназия» 

5В011100 -«Информатика» 
  

1.»О.Жәутіков атындағы республикалық мамандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика 
орта мектеп-интернаты» 

2.«№134 лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

3.»Ғ.Мүсрепов атындағы №86 мектеп-гимназия" мемлекеттік мекемесі 

4.«М.Мақатаев атындағы №140мектеп-гимназия»мемлекеттіқ мекемесі 

5.«№163 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

6.«И.Нүсіпбаев атындағы Алматы облыстық мектеп-интернат»(№4) 

7.«№19 жалпы білім беретін мектеп» КММ 

 2014ж. 

(1 жыл) 

5В012000- «Кәсіби оқу және 
еңбек» 

1. «№167 жалпы білім беретін  мектеп» мемлекеттік мекемесі 

2.Алматы көпсалалы колледж» 

2014ж 

(1 жыл)      

Итого по видам баз 
практик: 
- организации образования 
(количество): 168 
  

    

 


