
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ әлеуметтік серіктестері – жұмыс берушілер 

 

Социальные партнеры - работодатели ВКГУ им. С.Аманжолова 
 

Экономика және құқық факультеті  

Факультет экономики и права 
1 Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасы 

Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасы  

Кафедра гражданского права и гражданского  процесса 

5В030100  «Юриспруденция»  

 

ГУ «Департамент юстиции 

Восточно-Казахстанской области 

МЮ РК » 

 

РГУ «Администратор судов ВКО» 

 

ГУ «Управление комитета по 

правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики 

Казахстан по Восточно-

Казахстанской области» 

 

ГУ «Прокуратура Восточно-

Казахстанской области» 

 

ГУ «Департамент уголовно-

исполнительной системы по 

Восточно-Казахстанской области» 

 

ГУ «Департамент внутренних дел 

ВКО» 

ММ «ҚР ӘМ Шығыс Қазақстан Облысы 

Әділет департаменті» 

 

 

РММ «ШҚО Соттар Әкімшілігі» 

 

ММ «ШҚО Бас  Прокуратураның Құқықтық 

статистика және арнайы есеп комитетінің 

басқармасы» 

 

 

 

 

ММ «ШҚО Прокуратурасы» 

 

 

ММ «ШҚО қылмыстық - атқару жүйесі 

департаменті» 

 

 

ММ «ШҚО Ішкі істер департаменті» 

 



ВКФ ОО «Казахстанское 

международное бюро по правам 

человека и соблюдению 

законности» 

 

ОО «Восточно-Казахстанский 

центр медиации и права 

«Альтернатива» 

 

«Қазақстандық Адам құқықтары және 

заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық 

бюросының» ВКФ 

 

 

«Шығыс Қазақстандық медиация және құқық 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

«Альтернатива» 

 

2 Экономика және басқару кафедрасы  

Кафедра экономики и управления 

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті 

басқару  

5В051000 Государственное и местное 

управление 

 

ГУ «Отдел внутренней политики  

г. Усть-Каменогорск» 

 

ГУ «Аппарат акима Курчумского 

района ВКО» 

 

ТОО «Институт анализа и 

прогнозирования Восточно-

Казахстанской области» 

 

ГУ «Управление экономики и 

бюджетного планирования 

Восточно-Казахстанской области»  

 

ГУ «Управление 

предпринимательства и 

индустриально-инновационного 

развития Восточно-Казахстанской 

области»  

 

РГУ «Департамент статистики 

Восточно-Казахстанской области 

ММ «Ішкі саясат бөлімі» Өскемен қ. 

 

 

ММ «Шығыс Қазақстан Облысындағы Әкім 

апартаты» 

 

«ШҚО талдау және болжау институты» 

ЖШС 

 

 

«Шығыс Қазақстан облысының экономика 

және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ 

 

 

«ШҚО кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы» ММ 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитетінің 



Комитета по статистике 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан»  

 

ГУ «Управление туризма и 

внешних связей Восточно-

Казахстанской области»  

 

ГУ «Управление внутренней 

политики Восточно-Казахстанской 

области»  

Шығыс Қазақстан облысы Статистика 

департаменті» РМҚК 

 

 

 

«ШҚО туризм және сыртқы байланыстар 

басқармасы»ММ 

 

 

«Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат 

басқармасы» ММ 

5В050600 Экономика ТОО «Институт анализа и 

прогнозирования Восточно-

Казахстанской области» 

 

ГУ «Управление экономики и 

бюджетного планирования 

Восточно-Казахстанской области»  

 

ГУ «Управление 

предпринимательства и 

индустриально-инновационного 

развития Восточно-Казахстанской 

области»  

 

РГУ «Департамент статистики 

Восточно-Казахстанской области 

Комитета по статистике 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан»  

 

«Шығыс Қазақстан Облысының талдау және 

болжау институты» ЖШС 

 

 

«Шығыс Қазақстан облысының экономика 

және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ 

 

 

«ШҚО кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы» ММ 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитетінің 

Шығыс Қазақстан облысы Статистика 

департаменті» РМҚК 

 

 

«ШҚО туризм және сыртқы байланыстар 

басқармасы» 



ГУ «Управление туризма и 

внешних связей Восточно-

Казахстанской области» 

 

5В090200 -Туризм ГУ «Управление туризма и 

внешних связей Восточно-

Казахстанской области»  

ТОО «Таврош Иртыш 

Отельджилик Туризм 

Йонетимлери А.Ш.»  

Туристская фирма «Алтайские 

экспедиции»  

ТОО «ShanishkulTur»  

ТОО «SANUR TOUR» 

ИП «Дубравин»  

 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

областной архитектурно-

этнографический и природно-

ландшафтный музей-заповедник» 

управления культуры, архивов и 

документации ВКО, Восточно-

Казахстанского областного 

акимата 

«ШҚО туризм және сыртқы байланыстар 

басқармасы» ММ 

 

ЖШС «Таврош Ертіс қонақжайлылық 

туризмі Йонметлери А.Ш.»  

 

 

Туристік «Алтай экспедициялары» 

 

«ShanishkulTur» ЖШС 

«SANUR TOUR» ЖШС 

«Дубравин» ЖК 

 

ШҚО мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасының «Шығыс Қазақстан 

облыстық сәулет-этнографиялық және 

табиғи ландшафтық мұражай-қорығы» 

РМҚК Шығыс Қазақстан Облысының 

әкімдігі 

3 Қаржы және есеп кафедрасы 

Кафедра Финансов и учета 

5В050900 Қаржы 

5В050900 Финансы 

«Управление государственных 

доходов» по г. Усть-Каменогорск 

Департамента государственных 

доходов по ВКО 

 

Департамент государственных 

доходов по ВКО 

 

Өскемен қаласының «Мемлекеттік кірістер 

басқармасы» Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша мемлекеттік табыс департаменті 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

мемлекеттік табыс департаменті 

 



РГУ «Департамент статистики 

ВКО Комитета по статистике 

Министерства национальной 

экономики РК» 

 

ВКФ АО «Цесна банк» 

АО «Евразийский банк» 

АО «Сбербанк» 

 

ГУ «Управление природных 

ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО» 

 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің Шығыс 

Қазақстан облысы бойынша статистика 

департаменті» РМҚК 

 

«Цесна банк» ШҚБ АҚ 

«Еуразиялық банк» АҚ 

«Сбербанк» АҚ 

 

«Шығыс Қазақстан облысының табиғи 

ресурстар және табиғатты пайдалануды 

реттеу басқармасы»ММ 

5В050800 Есеп және аудит  

5В050800 Учет и аудит 

ТОО «Күршім Құрылыс» 

ТОО «Канжар» 

ТОО «Ақ Маңдай» 

ТОО «АлемАгроTrade» 

ТОО «Шығыс-Қағанаты» 

ТОО «Конденсаторный завод» 

ТОО «Инвест-Аудит» 

ТОО «ВК-Аудит» 

ТОО «Восток-Проект» 

«Күршім Құрлыс» ЖШС 

«Канжар» ЖШС 

«Ақ Маңдай» ЖШС 

«АлемАгроТrade» ЖШС 

«Шығыс-Қағанаты» ЖШС 

«Конденсатор зауыты» ЖШС 

«Инвест- Аудит» ЖШС 

«ШҚ-Аудит» ЖШС 

«Шығыс –LTD жобасы» ЖШС 

6М050900 Қаржы  

6М050900 Финансы 

«Управление государственных 

доходов» по г. Усть-Каменогорск 

Департамента государственных 

доходов по ВКО 

 

Департамент государственных 

доходов по ВКО 

 

РГУ «Департамент статистики 

ВКО Комитета по статистике 

Өскемен қаласы «Мемлекеттік кірістер 

басқармасы»  

Шығыс Қазақстан мемлекеттік кіріс 

департаменті 

 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

мемлекеттік кіріс департаменті 

 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің Шығыс 



Министерства национальной 

экономики РК» 

 

ВКФ АО «Цесна банк» 

АО «Евразийский банк» 

АО «Сбербанк» 

 

ГУ «Управление природных 

ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО» 

Қазақстан облысы бойынша статистика 

департаменті» РМҚК 

 

«Цесна банк» ШҚБ АҚ 

«Еуразиялық банк» АҚ 

«Сбербанк»АҚ 

 

«Шығыс Қазақстан облысының табиғи 

ресурстар және табиғатты пайдалануды 

реттеу басқармасы» ММ 

5В052100 Мемлекеттік аудит  

5В052100 Государственный аудит 

ТОО «Күршім Құрылыс» 

ТОО «Канжар» 

ТОО «Ақ Маңдай» 

ТОО «АлемАгроTrade» 

ТОО «Шығыс-Қағанаты» 

ТОО «Конденсаторный завод» 

ТОО «Инвест-Аудит» 

ТОО «ВК-Аудит» 

ТОО «Восток-Проект LTD» 

«Күршім Құрылыс»ЖШМ 

«Канжар»ЖШМ 

«Ақ Маңдай»ЖШМ 

«АлемАгроТrade» ЖШМ 

«Шығыс-Қағанаты»ЖШМ 

«Конденсатор зауыты» ЖШМ 

«Инвест- Аудит» ЖШМ 

«ШҚ-Аудит» ЖШМ 

«Шығыс –LTD жобасы»ЖШМ 

Психология, педагогика және мәдениет факультеті 

Факультет психологии, педогогики и культуры 
4 Психология және коррекциялық педагогика кафедрасы 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

5В010500 Дефектология  

5В010500 Дефектология 

КГУ «Кабинет психолого-

педагогической коррекции» 

г.Усть-Каменогорска. 

 

 КГУ «Комплекс школа-детский 

сад №14 для слабовидящих детей» 

акимата города Усть-

Каменогорска. 

 

Өскемен қаласының "Психологиялық-

педагогикалық түзету кабинеті"   КММ 

 

 

Өскемен қаласының «№14 нашар көретін 

балаларға арналған мектеп-балабақша 

кешені» КММ. 

 

 



КГУ «Средняя многопрофильная 

школа № 37» акимата г. Усть- 

Каменогорска. 

 

КГУ «Школа-интернат Ақ Ниет 

для детей с ограниченными 

возможностями» УО ВКО г. Усть-

Каменогорска. 

  

КГУ «Вспомогательная школа 

№21»  г. Усть-Каменогорска. 

 

КГУ «Детский сад № 62 для детей 

с нарушениями речи» г.Усть-

Каменогорска. 

 

КГУ «Усть-Каменогорский 

детский центр оказания 

специальных социальных услуг» 

управления координации 

занятости и социальных программ 

ВКО г. Усть-Каменогорска. 

 

КГУ «Детский сад Алтын дән для 

детей с ограниченными 

возможностями» г. Усть-

Каменогорска. 

 

Центр реабилитации «Асыл 

Мирас» г.Усть -Каменогорск 

 

Өскемен қаласының «№37 көпсалалы орта 

мектебі» КММ 

 

 

Өскемен қаласы, ШҚО ББ «Мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған Ақ Ниет мектеп-

интернаты» КММ 

 

 

Өскемен қаласының ШҚО ББ «№21 қосалқы 

мектебі» КММ. 

 

Өскемен қаласының «Сөйлеуі бұзылған 

балаларға арналған № 62 балабақшасы» 

КММ. 

 

ШҚО «Үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламасын басқарудағы арнайы 

әлеуметтік қызмет көрсететін Өскемен 

қаласы балалар орталығы» КММ. 

 

 

 

Өскемен қаласындағы «Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға арналған  Алтын дән балабақшасы» 

КММ. 

 

 

Өскемен қаласы «Асыл Мирас» оңалту 

орталығы 

 



5В050300 Психология 

5В050300 Психология 

Филиал РГКП "Центр судебных 

экспертиз МЮ РК" Институт 

судебных экспертиз по ВКО 

 

ДВД батальон дорожно-

патрульной полиции ВКО г.Усть –

Каменогорска 

 

КГУ «Центр адаптации 

несовершеннолетних» г.Усть 

Каменогорска 

 

РГУ «Войнская часть 5518 

Национальной гвардии РК г.Усть 

Каменогрска 

 

КГП на ПХВ Восточно-

Казахстанский областной 

многопрофильный "Центр 

онкологии и хирургии" управления 

здравоохранения Восточно-

Казахстанской области  

 

ШҚО Соттық сараптама институты «ҚР ЮМ 

Соттық сараптама орталығы» РМҚМ 

филиалы 

 

Өскемен қаласы ШҚО жол-патрульдік 

полиция батальоны  ІІД 

 

 

Өскемен қаласы «Кәмелетке толмағандарды 

бейімдеу орталығы» КММ 

 

 

 

Өскемен қаласы ҚР Ұлттық Гвардиясы 

№5518 әскери бөлімі» РММ 

 

 

ШҚО денсаулықты сақтау басқармасы,  

Шығыс Қазақстандық облыстық көпсалалы 

«Онкология және хирургия орталығы»  ШЖҚ 

РМК 

6М050300 Психология  

6М050300 Психология 

ТОО «Казахстанско-

Американский свободный 

университет колледж» ВКО 

г.Усть-Каменогорск   

 

КГУ «НИСЦ РО «Восток» для 

одаренных детей» УО ВКО 

 

ЖШС «Қазақтан-Американдық Еркін 

университеті колледжі»  ШҚО, Өскемен қ. 

 

 

 

ШҚО ББ «Дарынды балаларға арналған» 

Восток "ББ ҰЗО" КММ 

 

Зайсан аудандық әкімдігінің «М.Дауленов 

атындағы мектеп-интернаты» КММ 



КГУ «школа-интернат им. М. 

Дауленова» Зайсанского 

районного акимата 

 

КГУ «Средняя школа №7» акимата 

г. Усть-Каменогорска 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің «№7 орта 

мектебі» КММ 

6М010500 Дефектология  

6М010500 Дефектология  

 

КГУ «Комплекс школа-детский сад 

для детей с ограниченными 

возможностями Алтын дән» 

акимата г. Усть-Каменогорска   

 

КГУ «Детский сад №62 для детей с 

нарушениями речи» акимата г. 

Усть-Каменогорска   

 

 

КГУ «Территориальный центр 

оказания социальных услуг» 

акимата Жарминского района 

 

КГУ «Школа-интернат «Ак ниет» 

для детей с ограниченными 

возможностями» ВКО 

 

КГУ «Детский сад 61 для детей с 

задержкой психического развития» 

акимата г.Усть-Каменогорска   

 

КГУ «Кабинет психолого-

педагогической коррекции 

Уланского района» управления 

образования ВКО 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің 

«Мүмкіншіліктері шектеулі балаларға 

арналған «Алтын дән» балабақша-мектебі» 

КММ 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің «Тілінің мүкістігі 

бар балаларға арналған № 62 балабақша-

мектебі» КММ 

 

Жарма ауданы әкімдігінің «Аумақтық 

әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ 

 

 

ШҚО білім басқармасының «Мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған «Ақ ниет» 

мектеп-интернаты» КММ 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің «Психикалық 

дамуы тежелген балаларға арналған 61 

балабақшасы» КММ 

 

ШҚО білім басқармасының «Ұлан 

ауданының психологиялық-педагогикалық 

түзету кабинеті» КММ 

 

 



КГУ «Учебно-воспитательный 

центр для детей с ограниченными 

возможностями в развитии» 

Управления образования ВКО 

ШҚО білім басқармасының «Дамуында 

мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған білім 

беру – тәрбиелеу орталығы» КММ 

5 Педагогикалық білім беру және менеджмент кафедрасы 

Кафедра педогогического образования и менеджмента 

5В010100, 6М010100 «Мектепке дейінгі 

білім беру және тәрбие» 

5В010100, 6М010100 «Дошкольное 

обучение и воспитание» 

КГКП «Детский сад-ясли № 3 

«Балбөбек» акимата г.Усть-

Каменогорска; 

 

КГКП № 99 «Жемчужинка» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГКП «Детский сад-ясли № 42» 

акимата г.Усть-Каменогорска; 

 

КГКП № 106 «Карлыгаш» акимата 

г. Усть-Каменогорска; 

 

КГКП «Детский сад-ясли № 1 

«Балапан» акимата города Усть-

Каменогорска; 

 

КГКП «Детский сад-ясли № 6 

«Куншуак» акимата г. Усть-

Каменогорска; 

 

КГКП «Детский сад ясли № 20 

«Нұршуақ» акимата г. Усть-

Каменогорска; 

Школа-лицей «Nurorda», 

Өскемен қаласының «№3  Балбөбек» 

балабақшасы әкімдігі  КМҚК; 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі №99 

«Жемчужинка» балабақшасы КМҚК, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 42 

«Балабақша» і КМҚК, 

Өскемен қаласының әкімдігі № 106 

«Қарлығаш» балабақшасы КМҚК 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 1 «Балапан» 

балабақшасы КМҚК, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 6 «Күншуақ» 

балабақшасы КМҚК, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 20 «Нұр 

шуақ» балабақшасы КМҚК, 

 

«Нұрорда» лицей мектебі, 

Шығыс Қазақстан облыстық «Дарын» 

ғылыми-тәжірибелік орталығы. 

 



Восточно-Казахстанский 

региональный научно-

практический центр «Дарын». 

5В010200, 6М010200 «Бастауыш білім 

беру теориясы мен әдістемесі» 

5В010200, 6М010200 «Педагогика и 

методика начального обучения» 

КГУ «Школа-лицей № 11» акимата 

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 15» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 16» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 46» 

акимата г. Усть-Каменогорска 

 

Восточно-Казахстанский 

региональный научно-

практический центр «Дарын». 

Өскемен қаласының әкімдігі № 11 «Лицей 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 15 орта 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 16 орта 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 46 орта 

мектебі» КММ 

 

Шығыс Қазақстан облыстық ғылыми-

тәжірибелік «Дарын» орталығы КММ, 

 

 

5В010300, 6М010300 – Педагогика және 

психология  

5В010300, 6М010300 – Педагогика и 

психология 

КГУ «Средняя школа № 46» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 40» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГП «Областная 

специализированная школа-

гимназия- интернат им.Жамбыла 

для одаренных детей» УО ВКО; 

 

Филиал АО НЦПК «Өрлеу» 

Институт повышения 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 46 орта 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 40 орта 

мектебі» КММ, 

 

Жамбыл атындағы дарынды баларға арналған  

"Облыстық мамандандырылған мектеп-

гимназия – интернаты дарынды балаларға 

арналған "  КМКШҚО ББ; 

 

"Өрлеу" БАҰО " АҚ филиалы ШҚО бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институты, 



квалификации педагогических 

работников по ВКО, 

 

Восточно-Казахстанский 

региональный научно-

практический центр «Дарын». 

 

 

Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-

тәжірбиелік  "Дарын" орталығы. 

5В012300, 6М012300 – Әлеуметтік 

педагогика және өзін өзі тану 

5В012300, 6М012300 – Социальная 

педагогика и самопознание 

КГУ «Средняя школа № 1» акимата 

г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Школа-лицей № 11» акимата 

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 46» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа им. Р. 

Марсекова»; 

 

КГП «Областная 

специализированная школа-

гимназия- интернат им.Жамбыла 

для одаренных детей» УО ВКО: 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 1 орта 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 11 Лицей  

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 46 орта 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі Р.Марсекова 

атындағы  « орта мектебі» і КММ, 

 

Жамбыл атындағы дарынды баларға арналған 

"Облыстық мамандандырылған мектеп-

гимназия – интернаты " КМКШҚО ББ 

 

 

5В090500 – Әлеуметтік жұмыс  

5В090500 – Социальная работа 

 

КГУ «Городской территориальный 

центр социального обслуживания 

«Ульба» акимата 

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Центр адаптации 

несовершеннолетних» управления 

образования ВКО; 

 

Өскемен қаласындағы "Үлбі" қалалық 

әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық 

орталығы " КММ 

 

 

ШҚО білім басқармасының "Кәмелетке 

толмағандарды бейімдеу орталығы" КММ; 

 

 



КГУ «Усть-Каменогорский 

детский Центр оказания 

специальных социальных услуг» 

управления координации 

занятости и социальных программ 

ВКО; 

ОО "Центр развития и адаптации 

"Феникс" 

ШҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасының" 

Өскемен қаласындығы арнайы әлеуметтік 

қызмет көрсету балалар орталығы " КММ, 

 

 

Феникс "даму және бейімдеу орталығы" ҚБ, 

6 Музыкалық білім беру кафедрасы 

Кафедра музыкального образования 

5В010600 Музыка 

5В010600 Музыка 

ДМШ пос. Белоусовка 

 

ДМШ№1 г. Усть-Каменогорска 

 

ДМШ с. Опытное поле 

 

Восточно-Казахстанское училище 

искусств имени Народных 

артистов братьев Абдуллиных 

 

КГУ «Школа-гимназия «№11» 

акимата г. Усть-Каменогорска 

 

КГУ «Школа-гимназия №16» 

акимата г. Усть-Каменогорска 

 

КГУ «Школа-гимназия №36» 

акимата г. Усть-Каменогорска 

 

Белоусовка кентінің «музыкалық балалар 

мектебі » БММ, 

Өскемен қаласының №1 «Музыкалық балалар 

мектебі » 

Опытное кентінің «музыкалық балалар 

мектебі» 

 Шығыс Қазақстандағы ағайынды Халық 

әртістері Абдуллиндер атындағы  өнер 

училищесі. 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№11 Гимназия-

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№16 Гимназия-

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі « №36 

Гимназия-мектебі» КММ, 

 

7 Дене мәдениеті және спорт кафедрасы 

Кафедра теории и методики физической культуры 

5В010800 «Дене мәдениеті және спорт» Государственного учреждения 

«Отдел физической культуры и 

"Мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру 

және спорт Бөлімі Өскемен қаласы» 



5В010800 «Физическая культура и 

спорт» 

спорта города Усть-

Каменогорска» 

 

РГУ «Республиканская школа-

интернат- колледж олимпийского 

резерва» 

 

Областная ДЮСШ олимпийского 

резерва по легкой атлетике, КГУ 

Управления физической культуры 

и спорта 

 

 

«Республикалық мектеп-интернат-колледжі  

Олимпиадалық резерві» РММ 

 

БЖСМ облыстың олимпиадалық резервтің 

Жеңіл атлетикасы, КММ  

Дене шынықтыру және спорт басқармасы 

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультеті 

Факультет естественных наук и технологий 
8 Биология кафедрасы 

Кафедра биологии 

5В011300-Биология 

5В011300-Биология 

КГУ «Средняя школа №15» 

акимата города Усть-

Каменогорска; 

 

КГКП «Усть-Каменогорский 

медицинский колледж» 

управления образования ВКО; 

 

НИШ ХБН г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа №20 им. 

Ахмета Байтурсынова» акимата г. 

Усть-Каменогорска. 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№15 орта мектебі» 

КММ, 

 

 

ШҚО білім беру басқармасының «Өскемен 

медициналық колледжі» РМҚК; 

 

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 20 Ахмет 

Байтұрсынов атындағы  орта мектеп, КММ; 

 

9 Биология кафедрасы 

Кафедра химии 



5В011200-Химия 

5В011200-Химия 

 

 

КГУ «Школа-лицей № 3 имени 

Шокана Уалиханова» акимата 

г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ «Средняя школа № 15» 

акимата г.Усть-Каменогорска; 

Өскемен қаласы әкімдігінің" Шоқан 

Уәлиханов атындағы № 3 мектеп-лицейі " 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№ 15 орта 

мектеп" КММ; 

5В060600-Химия 

5В060600-Химия 

 

 

УК МК ТОО «Казцинк»; 

 

Филиал РГП на ПХ 

«Казгидромет по ВКО». 

 

Өскемен МК " Қазмырыш "ЖШС, 

 

ШЖҚ РМК филиалы 

"ШҚО бойынша Қазгидромет". 

6М060600-Химия 

6М060600-Химия 

 

 

УК МК ТОО «Казцинк»; 

 

Восточно-Казахстанская 

Региональная научно-

производственная лаборатория 

судебной экспертизы. 

 

Өскемен МК " Қазмырыш "ЖШС, 

 

Шығыс Қазақстан Аймақтық ғылыми-

өндірістік сот сараптамасы зертханасы. 

 

6М011200-Химия 

6М011200-Химия 

 

НИШ ХБН г. Усть-Каменогорска  Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

10 Математика кафедрасы 

Кафедра математики 



5В010900-Математика 

5В010900-Математика 

КГУ «Средняя школа № 16» 

акимата г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Школа-центр  

дополнительного образования № 

29» г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 20 им. 

А.Байтурсынова» акимата г.Усть-

Каменогорска; 

 

НИШ ХБН г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Областной 

специализированной школы-

гимназии-интерната имени 

Жамбыла для одаренных детей» 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 16 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 29 Қосымша 

білім беру мектеп орталығы» КММ, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі № 20 Ахмет 

Байтұрсынов атындағы  орта мектеп, КММ; 

 

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ; 

 

Жамбыл атындағы дарынды баларға арналған 

"Облыстық мамандандырылған мектеп-

гимназия – интернаты " КМКШҚО ББ 

 

5В060100-Математика 

5В060100-Математика 

КГУ «Департамент статистики 

Восточно-Казахстанской области 

Комитета по статистике 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; 

 

«Восточно-Казахстанский 

региональный научно-

практический центр «Дарын» 

управления образования Восточно-

Казахстанской области. 

"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті Шығыс 

Қазақстан облысының статистика 

департаменті" КММ, 

 

 

"Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-

практикалық "Дарын" орталығы. 

6М010900-Математика 

6М010900-Математика 

КГКП «Восточно-Казахстанский 

гуманитарный колледж» г. Усть-

Каменогорск; 

 

ВКТУ им. Д.Серикбаева 

Өскемен қаласының "Шығыс Қазақстан 

гуманитарлық колледжі" КМҚК, 

 

 

Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ 



6М060100-Математика 

6М060100-Математика 

КГУ «Департамент статистики 

Восточно-Казахстанской области 

Комитета по статистике 

Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; 

 

«Восточно-Казахстанский 

региональный научно-

практический центр «Дарын» 

управления образования Восточно-

Казахстанской области. 

"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті Шығыс 

Қазақстан облысының статистика 

департаменті" КММ, 

 

 

"Шығыс Қазақстан өңірлік ғылыми-

практикалық" Дарын " орталығы. 

 

11 Компьютерлік модельдеу және ақпараттық технологиялар кафедрасы 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий 

5В011100 Информатика 

5В011100 Информатика 

КГУ «Средняя школа №16 им. 

Заки Ахметова» г.Усть-

Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 20 им. 

Ахмета Байтурсынова»              

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 15» 

г.Усть-Каменогорска; 

 

ТОО «Y port» образовательного 

центра «STEM»  г. Усть- 

Каменогорска: 

КГУ «Предгорненская средняя 

школа» с.Предгорное 

Глубоковского района; 

 

КГУ «Лицей №44 им. Оралхана 

Бокея» г.Усть-Каменогорска; 

Өскемен қаласының әкімдігі « Зәки Ахметов 

атындағы № 16 орта мектеп» КММ, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «Ахмет 

Байтұрсынов атындағы № 20 орта мектеп» 

КММ 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 15 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласындағы " STEP "білім беру 

орталығы" Sport " ЖШС 

 

 

Глубокое ауданы Предгорное ауылының 

"Предгорное орта мектебі" КММ; 

 

Өскемен қаласының «Оралхан Бөкей 

атындағы  № 44  орта мектеп» КММ, 



 

КГУ «Средняя профильная школа 

№45» г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Акжайлауская основная 

школа» с. Акжайлау Курчумского 

района; 

 

КГУ «Средняя школа имени 

С.Аманжолова» с.Улан Уланского 

района: 

 

КГУ «Школа-интернат им. 

М.Дауленова» г. Зайсан 

Зайсанского района; 

 

КГУ «Средняя школа Бакыршык»  

п. Ауезова Жарминского района; 

 

 

АОО «Назарбаев  

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления» 

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Учебно-производственный 

комбинат» акимата г.Усть-

Каменогорска; 

 

Өскемен қаласының « №45 бейіндік орта 

мектебі" » КММ, 

 

Күршім ауданының Ақжайлау ауылының 

«Ақжайлау негізгі мектебі» КММ, 

 

 

Ұлан ауданы Ұлан ауылының «С. Аманжолов 

атындағы орта мектебі» КММ, 

 

 

Зайсан қаласының «М.Дауленов атындағы 

мектеп- интернаты» КММ, 

 

 

Жарма ауданының Әуезов ауылының 

«Бақыршық орта мектебі» КММ, 

 

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

 

 

 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің "оқу-өндірістік 

комбинаты" КММ; 

 

 

5В060200 Информатика 

5В060200 Информатика 

ГУ «Управление координации 

занятости и социальных программ 

ВКО»;  

"ШҚО жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар»; ММ  

 



 

ВКО Ф АО «Казпочта»; 

 

КГУ «Учебно-производственный 

комбинат» акимата г.Усть-

Каменогорска; 

 

Восточно-Казахстанский филиал 

«Республиканский центр право» 

 

Шығыс Қазақстан Облысы "Қазпочта" БАҚ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігінің "оқу-өндірістік 

комбинаты" КММ; 

 

 

Шығыс Қазақстан «Республикалық құқық 

орталығы» Б 

12 Физика және технологиялар кафедрасы 

Кафедра физики и технологий 

5В011000-«Физика» 

5В012800-«Физика-информатика» 

5В011000-«Физика» 

5В012800-«Физика-информатика 

КГУ «Средняя школа №1 

им.Шакарима» г.Усть-Каменогорс 

 

КГУ «Школа-лицей №3 

им.Ш.Валиханова» г.Усть-

Каменогорск 

 

КГУ «Средняя школа №16 

им.Заки Ахметова» г.Усть-

Каменогорск 

 

«Средняя школа №20 

им.А.Байтурсынова» г.Усть-

Каменогорс 

 

КГУ «Средняя школа №25» 

г.Усть-Каменогорск 

КГУ «Средняя школа №32» 

 

г.Усть-Каменогорск 

КГУ «Средняя школа №34» 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «Шәкәрім 

атындағы №1 орта мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «Ш.Уалиханов 

атындағы №3  лицей-мектебі» КММ, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «Зәки Ахметов 

атындағы №16  орта-мектеп» КММ, 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «Ахмет 

Байтұрсынов атындағы № 20 орта мектеп» 

КММ 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 25 орта 

мектеп» КММ, 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 32 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 34 орта 

мектеп» КММ, 

 



г.Усть-Каменогорск 

КГУ «Средняя школа №35» 

 

г.Усть-Каменогорск  

КГУ «Средняя школа №36» 

 

г.Усть-Каменогорск 

КГУ «Средняя школа №46» 

 

г.Усть-Каменогорск 

 КГУ «Областная 

специализированная школа-лицей-

интернат для детей одаренных в 

области 

математики,физики,информатики»  

 

Назарбаев Интеллектуальная 

Школа Химико-биологического 

направления г. Усть-Каменогорск. 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 35 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 36 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 46 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласындағы  

"Математика,физика,информатика 

саласындағы дарынды балаларға арналған 

облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-

интернаты" КММ, 

 

  

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

5В012000-«Кәсіптік оқыту» 

5В012000-«Профессиональное обучение» 

КГУ «Усть-Каменогорский 

многопрофильный 

технологический колледж» г. 

Усть-Каменогорск 

 

КГКП «Станция юных техников» 

акимата 

г. Усть-Каменогорск 

Өскемен қаласындағы «Көп салаллы 

технологиялық колледжі» КММ 

 

 

 

 Өскемен қаласы әкімдігінің «Жас техниктер 

станциясы» КМҚК, 

5В060500-«Ядролық физика» 

5В060500-«Ядерная физика» 

Национальная научная 

лаборатория коллективного 

пользования ВКГУ 

им.С.Аманжолова 

 

С. Аманжоловатындағы  ШҚМУ ұжымдық 

қолданыстағы  ұлттық ғылыми зертханасы,  

 

 



Национальный ядерный центр 

Республики Казахстан г.Курчатов 

 

АО «Ульбинский 

металлургический завод» 

Курчатов қаласындағы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ядролық 

орталығы,  

 

«Үлбі металургия зауыты» АҚ 

 

5В071000-«Материалтану және жаңа 

материалдар технологиясы» 

5В071000-«Материаловедение и 

технология новых материалов» 

ТОО «ТехноАналит» г.Усть-

Каменогорск 

 

ТОО «Октеракт» г.Усть-

Каменогорск 

 

ТОО «ВостокМеталлСервис» 

г.Усть-Каменогорск 

 

ТОО Производственная фирма 

«BEST» г.Усть-Каменогорск 

 

АО «Усть-Каменогорский титано-

магниевый комбинат» (АО 

УКТМК 

Өскемен қаласындағы «Техно Аналит» 

ЖШМ,  

 

Өскемен қаласындағы «Октеракт» ЖШМ, 

 

 

Өскемен қаласындағы «Васток Метал 

Сервис» ЖШМ, 

 

Өскемен қаласындағы «BEST» өндірістік 

фирмасы ЖШМ, 

 

"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ 

"ӨТМК"  

5В072800-«Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы» 

5В072800-«Технология 

перерабатывающих производств» 

1. ТОО «Защитинский элеватор» 

г.Усть-Каменогорск 

 

Өскемен қаласындағы «Защиталық элеватор» 

ЖШМ 

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультеті 

Факультет истории, филологии и международных отношений 
13 Қазақ, орыс филологиясы және журналистика кафедрасы 

Кафедра казахский, русский филологии и журналистики 

5В011700 Қазақ тілі және әдебиеті 

5В011700 Казахский язык и литература 

КГУ «Средняя школа № 27» 

акимата г. Усть-Каменогорска, 

 

КГУ «Самарская средняя школа 

Өскемен қаласы әкімдігі "№ 27 орта мектебі" 

КММ, 

 



им. Ж.Болганбаева» ГУ «Отдел 

образования Кокпектинского 

района»; 

 

КГУ Многопрофильная школа-

гимназия №3 акимата г. Усть-

Каменогорска; 

 

«Средняя школа № 46» акимата 

г.Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 16» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа №20 им. 

Ахмета Байтурсынова» акимата 

г. Усть-Каменогорска;  

 

КГУ «Средняя школа № 15» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Школа-лицей № 44 имени 

Оралхана Бокея» акимата г. Усть-

Каменогорска; 

 

НИШ ХБН г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 1» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

КГУ«Областная 

специализированная школа-

гимназия-интернат имени 

Жамбыла для одаренных детей» 

«Ж.Болғанбаев атындағы Самар орта 

мектебі», "Көкпекті ауданының білім бөлімі" 

КММ 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 3 көпсалалы 

мектеп-гимназиясы» КММ; 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 46 орта мектеп» 

КММ; 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 16 орта мектеп-

гимназиясы» КММ; 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « А.Байтұрсынов 

атындағы  № 20 орта мектеп » КММ; 

 

 

Өскемен қаласының әкімдігі «№ 15 орта 

мектеп» КММ  

 

Өскемен қаласы әкімдігі «О.Бөкей № 44 орта 

мектеп» КММ, 

 

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№ 1 орта мектеп» 

КММ, 

 

ШҚО білім басқармасының"дарынды 

балаларға арналған Жамбыл атындағы 



управления образования ВКО; 

 

КГУ «Средняя школа им. Г. 

Марсекова» ГУ «Отдел 

образования Уланского района».  

 

КГУ «Школа- гимназия №43 им. 

К.Нургалиева» акимата г. Усть-

Каменогорска; 

 

облыстық мамандандырылған мектеп-

гимназия-интернаты" КММ; 

« Г.Марсекова атындағы орта мектебі» 

КММ, "Ұлан ауданының білім бөлімі"ММ. 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі " Қ.Нурғалиев 

атындағы №43 мектеп - гимназия " КММ 

5В011800 Орыс тілі және әдебиеті 

5В011800 Русский язык и литература 

КГУ «Средняя школа №26» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

«Средняя школа № 15» акимата 

г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа № 42» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

КГУ «Средняя школа №7» 

акимата г. Усть-Каменогорска;  

 

КГУ «Средняя школа № 36» 

акимата г. Усть-Каменогорска 

Өскемен қаласы әкімдігі "№26 орта мектеп" 

КММ 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№15 орта мектеп» 

КММ  

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№42 орта мектеп» 

КММ 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 7 орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№36 орта мектеп» 

КММ  

  

  

 



5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 

5В012100 Казахский язык и литература 

в школах с неказахским языком 

обучения 

КГУ «Средняя школа №7» 

акимата г. Усть-Каменогорска;  

 

КГУ «Средняя школа №33» 

акимата г. Усть-Каменогорска; 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 7 орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « №33 орта мектеп» 

КММ  

  

 

14 Шет тілі және аударма ісі кафедрасы 

Кафедра иностранных языков и переводческого дела 

5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка» 

КГУ «Гимназия №38 с 

углубленным изучением 

английского языка» акимата 

г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ Общеобразовательная 

школа № 30 акимата  г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 16 

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 15 

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

Назарбаев Интеллектуальные 

Школы  химико-биологического 

направления   г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ  Школа- гимназия № 10  

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі  

«Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын №38  

гимназиясы»  КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі « № 30 жалпы білім 

беру мектебі» КММ, 

 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№16 орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№15 орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы ХББ НЗМ 

 

 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№10 гимназия 

мектебі» КММ, 

 



Учреждение школа лицей 

«Нурорда» акимата г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 20 им. 

Байтурсынова акимата г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 1 акимата 

г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ «Школа- лицей  № 44 имени 

Оралхана Бокея» акимата г.Усть- 

 

Каменогорска 

Восточный техническо-

гуманитарный колледж г.Усть-

Каменогорск 

 

Частная Бизнес- школа «Бриг» 

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ Школа-лицей № 34 акимата 

г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 42 

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

КГУ Школа-гимназия № 12 им 

.А. Гумбольдта акимата г.Усть-

Каменогорска 

КГУ Средняя школа № 36 акимата 

г.Усть-Каменогорска 

Өскемен қаласы әкімдігі «Нұр орда мектеп 

лицейі» ММ. 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «А.Байтурсынов 

атындағы  № 20 орта мектеп » КММ; 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№1 орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «О.Бөкей № 44 орта 

мектеп» КММ, 

 

Өскемен қаласының Шығыс техникалық-

гуманитарлық колледжі 

 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі "Бриг" жеке бизнес 

мектебі»ЖМ 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№34 лицей 

мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№42  орта мектеп» 

КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «А.Гумбольд 

атындағы №12 гимназия мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№36 орта мектеп» 

КММ, 



КГУ Средняя школа № 17 им. 

М.Ауэзова  акимата г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ Школа-лицей  № 43 им.К. 

Нургалиева  акимата г.Усть-

Каменогорска 

 

КГУ Средняя школа № 26 

акимата г.Усть-Каменогорска 

 

 

Частная общобразовательная  

школа  «Исток»  г.Усть-

Каменогорск 

Өскемен қаласы әкімдігі «М.Әуезов 

атындағы №17  орта мектеп» КММ 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «Қ.Нурғалиев 

атындағы №43 мектеп – гимназия»  КММ 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «№26  орта мектеп» 

КӨскемен қаласының "Исток" жалпы білім 

беру мектебі» ЖШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5В020700  «Аударма ісі» 

5В020700  «Переводческое дело» 

ГУ Управление по делам религий 

ВКО 

 

Отдел международного 

сотрудничества ВКГУ 

им.С.Аманжолова г.Усть-

Каменогорск 

ТОО «Тарбагатай Мүнай» 

 

ИП «Oxford Team» 

 

ШҚО дін істері басқармасы ММ 

 

 

Өскемен қаласы С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ халықаралық ынтымақтастық бөлімі, 

 

 

"Тарбағатай Мүнай" ЖШМ 

" 

 Oxford Team» ЖК 

 



КГУ Региональный центр 

«Шығыс» Управления 

образования Восточно-

Казахстанской области 

 

КГКП ВК Республиканский 

научно-практический центр 

«Дарын» 

 

АЭС Согринская  ТЭЦ 

 

ИП Бюро переводов «Translator» 

Языковой учебный центр Гете 

институтал 

 

ТОО Central Asia Mining 

 

Отдел внутренней политики, 

развития языков и  культуры 

Уланского района Восточно-

Казахстанской области 

 

ГУ Управление по развитию 

языков ВКО 

Шығыс Қазақстан облысы білім 

басқармасының "Шығыс" өңірлік орталығы 

КММ, 

 

 

ШҚ Дарын "республикалық ғылыми-

практикалық орталығы»КМҚК, 

 

 

АЭС Согра ЖЭО 

 

Гете институтының тіл оқу орталығы 

«Translator аударма бюросы» ЖК, 

 

 

« Central Asia Mining»ЖШМ, 

 

Шығыс Қазақстан облысы «Ұлан ауданының 

ішкі саясат, тілдерді дамыту және мәдениет 

бөлімі» 

 

 

ШҚО тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 

ММ 

15 Қазақстан тарихы кафедрасы 

Кафедра истории Казахстана  

5В011400 Тарих  

5В011400 История 

 

 

Центр технического и 

профессионального образования 

и подготовки кадров ВКО 

 

КГУ «Средняя школа №7» 

Средняя многопрофильная школа  

 

ШҚО Техникалық және кәсіптік білім беру 

және кадрларды даярлау орталығы, 

 

 

Өскемен қаласы әкімдігі 

 «№7 орта мектебі» КММ 



Школа-лицей №43 им. К. 

Нургалиева 

  

КГУ «Средняя школа №46»    

 

 

Областная школа-интернат 

гимназия для одаренных детей 

им.Жамбыла 

  

КГУ «Средняя школа №20»    

 

 

КГУ «Средняя школа №39»    

 

Региональный центр новых 

технологий ВКО 

Өскемен қаласы әкімдігі «№37 көпсалалы 

орта мектебі» КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «Қ.Нурғалиев 

атындағы №43 мектеп – гимназия»  КММ 

 

«Ж.Жабаев атындағы №46 дарынды 

балаларға арналған облыстық мектеп-

интернат» КММ, 

 

Өскемен қаласы әкімдігі «А.Байтурсынов 

атындағы  № 20 орта мектеп » КММ; 

 

Өскемен қаласы әкімдігі № 39 орта мектеп  

КММ; 

ШҚО аймақтық жаңа технологиялар 

орталығы 

 

16 Рухани Жаңғыру және әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Кафедра Рухани Жаңғыру и СГД 

5В050200 Саясаттану 

5В050200 Политология 

Управление внутренней политики 

ВКО 

Управление внутренней политики 

г. Усть-Каменогорска 

ШҚО ішкі саясат басқармасы 

 

Өскемен қаласының ішкі саясат басқармасы 

6M020400 Мәдениеттану 

6M020100 Философия. 

6D020100 Философия 

6M020400 Культурология, 

6M020100 Философия. 

6D020100 Философия 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева 

 

Дом дружбы  центр 

общественного согласия 

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 

Мемлекеттік Техникалық Университеті.  

 

 

Достық уйі қоғамдық келісім орталығы 

 


