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Білім беру ресурстарының тізімі 

Тегін ресурстардың тізімін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қалыптастырады. Атауды/мекенжайды 
қосу/түзету үшін Министрлікке хабарласу қажет. 

      

Мектеп ресурстары, білім беру прталдары және басқа да ресурстар 

1 Білімал ААЖ https://bilimal.kz https://bilimal.kz 

2 
Ағылшын және қазақ тілдерінің онлайн мектебі 
https://school.qlang.kz/   

https://school.qlang.kz/   

3 ААЖ KUNDELIK.KZ 
https://kundelik.kz 

https://portal.kundelik.kz  

4 Platonus 

www.bk-astana.kz 

platon.aatk.kz:8080 

Platonus.kaz-tek.kz 

http://185.99.125.165:9090 внешний  

http://192.168.8.24:90 внутренний  

http://185.217.181.83/ 

5 Platonus College 

https://platonus.kz 

http://online-kstc.kz/ 

https://tkst.platonus.kz/ 

http://tatk.platonus.kz 

https://zhamk.platonus.kz/ 

https://tkam.platonus.kz 

http://tkpint.platonus.kz 

https://egek.platonus.kz/ 

http://mcoll-tald.kz/ 

http://turmed.kz  

http://aktobeagk.c-platonus.kz  

http://tkpk.platonus.kz  

http://bstk.platonus.kz  

http://kptk.platonus.kz/  

http://Zhvgtk.Platonus.Kz  

http://aek.platonus.kz   

http://Platoncs.kgu.kz  

http://aksib-edu.kz/  

https://ukvh.platonus.kz/  

https://kkk.platonus.kz/  

https://77.245.109.242 

http://acce.c-platonus.kz   

https://94.141.249.50 

http://hmc-astana.kz  

http://ashk.c-platonus.kz  

https://bilimal.kz/
https://bilimal.kz/
https://school.qlang.kz/?fbclid=IwAR1HQmsUETLpTtOV6f8IVNKNpfpYuO3nl0q8uWxxxhkh2DKqovQKw5XV3G8
https://school.qlang.kz/?fbclid=IwAR1HQmsUETLpTtOV6f8IVNKNpfpYuO3nl0q8uWxxxhkh2DKqovQKw5XV3G8
https://school.qlang.kz/  
https://kundelik.kz/
https://portal.kundelik.kz/
http://www.bk-astana.kz/
http://platon.aatk.kz:8080/
http://platonus.kaz-tek.kz/
http://185.99.125.165:9090%20внешний
http://192.168.8.24:90%20внутренний
http://185.217.181.83/
https://platonus.kz/
http://online-kstc.kz/
https://tkst.platonus.kz/
https://zhamk.platonus.kz/
https://tkam.platonus.kz/
http://tkpint.platonus.kz/
https://egek.platonus.kz/
http://mcoll-tald.kz/
http://turmed.kz/
http://aktobeagk.c-platonus.kz/
http://tkpk.platonus.kz/
http://bstk.platonus.kz/
http://kptk.platonus.kz/
http://zhvgtk.platonus.kz/
http://aek.platonus.kz/
http://platoncs.kgu.kz/
http://aksib-edu.kz/
https://ukvh.platonus.kz/
https://kkk.platonus.kz/
https://77.245.109.242/
http://acce.c-platonus.kz/
https://94.141.249.50/
http://hmc-astana.kz/
http://ashk.c-platonus.kz/
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6 OnlineMektep 

https://bilimland.kz 

https://onlinemektep.org 

https://itest.kz 

https://imektep.kz 

https://twig-bilim.kz 

7 SmartNation https://college.snation.kz/ 

8 
Бейімдеуші оқуды қамтитын ҰБТ-ға дайындау 
платформасы 

https://joo.kz 

9 VICON http://vicon.kz  

10 "Қашықтықтан оқыту және тестілеу жүйесі” http://college.sdot.kz  

11 Павлодар технологиялық колледжі ШҚҚ КМК http://gpptk.kz 

12 https://mektep.edu.kz https://mektep.edu.kz 

13 https://bilimland.kz/kk https://bilimland.kz/kk  

14 https://itest.kz/ru https://itest.kz/ru 

15 https://twig-bilim.kz/ru https://twig-bilim.kz/ru 

16 https://imektep.kz/kz https://imektep.kz/kz 

17 https://snation.kz https://snation.kz 

18 https://daryn.online https://daryn.online 

19 Сервис және туризм колледжі http://collegeetspp.kz  

20 
Қашықтықтан оқытуға арналған Bilge Mektebi 
жобасы 

https://bilgen.academy 

21 "Зерек колледжі” ЖМК http://82.200.196.102/ 

22 
Олимпиадалық резервтің мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледжі КММ 

http://185.146.0.243:8081/ 

23 
Б.Ахметов атындағы педагогикалық жоғары 
колледжі ШҚҚ КМК 

http://platonus.ped-kollege.kz/  

24 
“Олимпиадалық резервтің мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледжі” КММ 

https://185.146.0.243:8081 

https://bilimland.kz/
https://onlinemektep.org/
https://itest.kz/
https://imektep.kz/
https://twig-bilim.kz/
https://college.snation.kz/
https://joo.kz/
http://vicon.kz/
http://college.sdot.kz/
http://gpptk.kz/
https://mektep.edu.kz/
https://mektep.edu.kz/
https://bilimland.kz/kk
https://bilimland.kz/kk
https://itest.kz/ru
https://itest.kz/ru
https://twig-bilim.kz/ru
https://twig-bilim.kz/ru
https://imektep.kz/kz
https://imektep.kz/kz
https://snation.kz/
https://snation.kz/
https://daryn.online/
https://daryn.online/
http://collegeetspp.kz/
https://bilgen.academy/
http://82.200.196.102/
http://185.146.0.243:8081/
http://platonus.ped-kollege.kz/
https://185.146.0.243:8081/
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25 Univer 2.0 ақпараттық-бағдарламалық кешені https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f  

26 Параграф BILIM http://Blm.kz  

27 EDUS "Электронды мектеп" https://mektep.edu.kz 

28 Opiq.kz https://opiq.kz/  

29 
«Қазақ технология және бизнес университеті» 
АҚ колледжі 

http://qutb.kz 

30 El Umiti дамытушы онлайн платформа 
https://fnn.kz/main/index  

https://elumiti.fnn.kz/main/index  

31 Электрондық сервистің ұлттық порталы Mail.KZ 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

32 
ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы 

http://platonus.apa.kz/ 

33 Азаматтық Авиация Академиясы http://do.agakaz.kz/ 

34 "Ақмешіт" гуманитарлық-техникалық институты http://185.107.173.70/ 

35 
О.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған 
университеті 

http://212.154.228.220/ 

36 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясы 

http://platonus.kaznai.kz/ 

37 Қазақ ұлттық аграрлық университеті http://es.kaznau.kz/ 

38 Қазақстан инновациялық университеті http://92.47.141.238/ 

39 Қазақстан теңіз университеті http://88.151.182.130/ 

40 Қазақстан-Америка еркін университеті http://platon.kafu.kz/ 

41 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті http://platon.kgmu.kz/ 

42 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті 

http://acse.kspi.kz/ 

43 
Аймақтық әлеуметтік-инновациялық 
университет 

http://www.platonus.rsiu.kz/ 

44 Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті http://5.63.91.68/ 

45 
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университеті 

http://92.47.105.148/ 

46 
Тараз инновациялық гуманитарлық 
университеті 

http://92.47.105.131/ 

47 Astana IT University ЖШС http://85.159.27.200:8080/ 

48 Шет тілдер және іскерлік мансап университеті http://platonus.ydu.kz/ 

49 Орталық Азия университеті http://platonus.cau.kz/ 

50 Орталық Қазақстан академиясы http://145.249.247.26/ 

51 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 
университеті 

http://95.58.4.67/ 

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
http://blm.kz/
https://mektep.edu.kz/
http://opiq.kz/
https://opiq.kz/
https://fnn.kz/main/index
https://elumiti.fnn.kz/main/index
http://88.204.167.74/
http://185.107.173.70/
http://88.151.182.130/
http://5.63.91.68/
http://95.58.4.67/
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52 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 
университеті  

http://keu.kz 

53 Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті http://univer.okmpu.kz  

54 
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
зерттеу университеті 

www.satbayev.university 

http://polytechonline.kz 

55 
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медицина университеті 

http://dis.kaznmu.kz 

http://do.kaznmu.kz 

http://sirius.kaznmu.kz 

56 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті 

https://kaznpu.kz/kz/  

57 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясы   

http://conservatoire.kz 

http://185.217.181.83 

58 Каспий қоғамдық университеті https://caspidot.kz/ 

59 Еуразия гуманитарлық институты http://88.204.167.74  

60 И. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті     

http://student.zhgu.edu.kz:8057/login  

http://prepod.zhgu.edu.kz:8056/login  

http://student.zhgu.edu.kz:8060  

http://student.zhgu.edu.kz:8065  

http://dot.zhgu.edu.kz 

http://library.zhgu.edu.kz/lib 

https://zhgu.edu.kz,http://zhgu.edu.kz  

61 Астана халықаралық университеті https://82.200.161.166 

62 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университеті 

https://univer.kazmkpu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f 

63 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті 

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f  

64 Қазақстан инновациялық академиясы  

http://www.online-testing.kz  

http://92.47.141.238/ 

65 
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
университеті 

https://dot.psu.kz/ 

66 Павлодар педагогикалық университет 

http://do.pspu.kz 

http://platon.pspu.kz 

67 Инновациялық Еуразия университеті https://cdo.ineu.kz/ 

68 
Қ.И.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-
техникалық институты университеті  

http://e.eiti.kz 

http://keu.kz/
http://univer.okmpu.kz/
http://www.satbayev.university/
http://polytechonline.kz/
http://dis.kaznmu.kz/
http://do.kaznmu.kz/
http://sirius.kaznmu.kz/
https://kaznpu.kz/kz/
http://conservatoire.kz/
http://185.217.181.83/
https://caspidot.kz/
http://88.204.167.74/
http://student.zhgu.edu.kz:8057/login
http://prepod.zhgu.edu.kz:8056/login
http://student.zhgu.edu.kz:8060/
http://student.zhgu.edu.kz:8065/
http://dot.zhgu.edu.kz/
http://library.zhgu.edu.kz/lib
https://zhgu.edu.kz,http/zhgu.edu.kz
https://82.200.161.166/
https://univer.kazmkpu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
http://www.online-testing.kz/
http://92.47.141.238/
https://dot.psu.kz/
http://do.pspu.kz/
http://platon.pspu.kz/
https://cdo.ineu.kz/
http://e.eiti.kz/
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69 
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
университеті     

moodle.nkzu.kz 

bigbluebutton.nkzu.kz 

proctor.nkzu.kz 

nkzu.kz 

do.nkzu.kz 

70 
Ш.Есенов атындағы Каспий технология және 
инжиниринг университеті   

http://univer.yu.edu.kz  

http://canvas.yu.edu.kz  

71 
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті 

https://ayu.edu.kz 

72 "Сырдария" университеті http://platon.sirdariya.kz/ 

73 
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
университеті 

http://vkgu.kz  

74 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
университеті 

http://asu.ukgu.kz  

http://portal.ukgu.kz  

http://sde.sksu.kz  

http://sdo.ukgu.kz  

http://sksu.kz  

75 Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы http://platonus.ukma.kz  

76 Қарағанды техникалық университеті 
https://univer.kstu.kz 

http://edu.kstu.kz/  

77 
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университеті   

http://test-bbb.ksu.kz  

http://ksu.kz  

http://idl.ksu.kz  

http://sed.ksu.kz  

http://bb.ksu.kz  

http://meet.ksu.kz  

http://web-testing.ksu.kz  

http://mail.ksu.kz  

78 Семей медицина университеті 

https://keyps.semeymedicaluniversity.kz/  

https://platonus.semeymedicaluniversity.kz/  

79 Қарағанды медицина университеті 

http://www.qmu.kz/ru 

http://platon.kgmu.kz/ 

http://moodle.kgmu.kz/moodle/login/index.php 

http://session.kgmu.kz/ 

http://sp.kgmu.kz  

80 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті http://platonus.korkyt.kz/ 

http://univer.yu.edu.kz/
http://canvas.yu.edu.kz/
https://ayu.edu.kz/
http://platon.sirdariya.kz/
http://vkgu.kz/
http://asu.ukgu.kz/
http://portal.ukgu.kz/
http://sde.sksu.kz/
http://sdo.ukgu.kz/
http://sksu.kz/
http://platonus.ukma.kz/
https://univer.kstu.kz/
http://edu.kstu.kz/
http://test-bbb.ksu.kz/
http://ksu.kz/
http://idl.ksu.kz/
http://sed.ksu.kz/
http://bb.ksu.kz/
http://meet.ksu.kz/
http://web-testing.ksu.kz/
http://mail.ksu.kz/
https://keyps.semeymedicaluniversity.kz/
https://platonus.semeymedicaluniversity.kz/
http://www.qmu.kz/ru
http://platon.kgmu.kz/
http://sp.kgmu.kz/
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81 
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университеті 

http://platonus.kgu.kz/ 

82 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университеті АҚ 

http://ims.ablaikhan.kz  

http://portal.ablaikhan.kz 

http://bbb.ablaikhan.kz  

http://ablaikhan.kz 

83 
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 
университеті  

http://nmu.kz  

84 Мардан Сапарбаев институты 

https://msi-edu.kz/  

https://platonus.msi-edu.kz/ 

85 "Bolashaq” академиясы http://kubolashak.kz  

86 С. Демирель атындағы университет https://moodle.sdu.edu.kz  

87 
Халықаралық гуманитарлық-техникалық 
университет 

http://188.127.37.8/index  

88 Баишев Университеті vuzbaishev.kz 

89 "ҚДСЖМ” Қазақстан медицина университеті 

http://edo.ksph.kz:9090/ 

https://newmoodle.ksph.kz 

90 Қазақ қатынас жолдары университеті https://kuwc.kz/ru/main/ 

91 
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 
университеті 

http://tamos.kuam.kz/  

http://do.kuam.kz/ 

92 
Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық 
университеті 

http://ais.semuniver.kz  

http://edu.semuniver.kz  

93 Халықаралық бизнес университеті 

https://Moodle.uib.kz 

http://quiz.uib.kz 

https://bitrix24.uib.kz  

https://uib.kz 

94 
Академик А.Қуатбеков атындағы Халықтар 
достығы университеті 

http://portal.kipudn.kz:8080  

http://95.141.135.172/kudn/admin.dll  

http://isudo.kipudn.kz  

95 Еуразия технологиялық университеті http://etu.edu.kz  

96 Silkway халықаралық университеті http://swiu.kz  

97 
Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университеті 

https://kazetu.kz/  

http://ims.ablaikhan.kz/
http://portal.ablaikhan.kz/
http://bbb.ablaikhan.kz/
http://ablaikhan.kz/
http://nmu.kz/
https://msi-edu.kz/
https://platonus.msi-edu.kz/
http://kubolashak.kz/
https://moodle.sdu.edu.kz/
http://188.127.37.8/index
http://vuzbaishev.kz/
http://tamos.kuam.kz/
http://do.kuam.kz/
http://ais.semuniver.kz/
http://edu.semuniver.kz/
https://moodle.uib.kz/
http://quiz.uib.kz/
https://bitrix24.uib.kz/
https://uib.kz/
http://portal.kipudn.kz:8080/
http://95.141.135.172/kudn/admin.dll
http://isudo.kipudn.kz/
http://etu.edu.kz/
http://swiu.kz/
https://kazetu.kz/
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98 Қазақ технология және бизнес университеті 

http://82.200.168.179  

http://82.200.168.182  

99 
Халықаралық ақпараттық технологиялар 
университеті 

https://dl.iitu.kz 

https://www.iitu.kz 

https://campus.iitu.kz 

100 ҚМЭБИ университеті 

http://el2019.kimep.kz  

http://my.kimep.kz  

101 
Қазақстандық медициналық үздіксіз білім беру 
университеті 

http://www.kazmuno.kz   

102 “Қайнар” академиясы http://kainar-kazuniver.kz   

103 Қазақстан-Ресей медицина университеті http://moodle.medkrmu.kz  

104 "Тұран" университеті 

http://canvas.turan-edu.kz   

http://connect.turan-edu.kz   

http://online.turan-edu.kz   

http://platonus.turan-edu.kz  

http://mooc.turan-edu.kz  

http://proctor.turan-edu.kz  

http://lib.turan-edu.kz  

http://e-lib.turan-edu.kz  

http://asu.turan-edu.kz  

http://portal.turan-edu.kz  

105 Халықаралық білім беру корпорациясы http://elearning.kazgasa.kz 

106 
М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және 
коммуникация академиясы    

http://platonus.kazatk.kz  

http://do.kazatk.kz  

http://kabis.kazatk.kz  

http://www.kazatk.kz  

http://www.qazatk.kz  

107 Халық шаруашылығы (Нархоз) университеті 

http://sis-pprd-
xess2.narxoz.kz:8080/StudentSSB/ssb/studentProfile 

https://narxoz.online/ 

108 Қазақ спорт және туризм академиясы http://37.77.128.218/ 

109 
Алматы энергетика және байланыс 
университеті 

http://edu2.aues.kz   

http://82.200.168.179/
http://82.200.168.182/
https://dl.iitu.kz/
https://www.iitu.kz/
https://campus.iitu.kz/
http://el2019.kimep.kz/
http://my.kimep.kz/
http://www.kazmuno.kz/
http://kainar-kazuniver.kz/
http://moodle.medkrmu.kz/
http://canvas.turan-edu.kz/
http://connect.turan-edu.kz/
http://online.turan-edu.kz/
http://platonus.turan-edu.kz/
http://mooc.turan-edu.kz/
http://proctor.turan-edu.kz/
http://lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/
http://asu.turan-edu.kz/
http://portal.turan-edu.kz/
http://elearning.kazgasa.kz/
http://platonus.kazatk.kz/
http://do.kazatk.kz/
http://kabis.kazatk.kz/
http://www.kazatk.kz/
http://www.qazatk.kz/
http://sis-pprd-xess2.narxoz.kz:8080/StudentSSB/ssb/studentProfile
http://sis-pprd-xess2.narxoz.kz:8080/StudentSSB/ssb/studentProfile
https://narxoz.online/
http://37.77.128.218/
http://edu2.aues.kz/
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110 Алматы технологиялық университеті https://univer.atu.kz/ 

111 
М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-
экономикалық университеті    

http://kineu.kz   

112 Рудный индустриялық институты 
https://mooc.rii.kz/ 

http://rii.kz   

113 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университеті 

https://e-study2021.wksu.kz/ 

114 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
университеті 

http://asu.edu.kz  

115 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық 
университеті   

https://md.ksu.edu.kz/  

https://ksu.edu.kz/  

https://conference.kspi.kz 

https://bbb.kspi.kz 

http://acse.kspi.kz/ 

http://lms.kspi.kz 

116 
Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-
техникалық университеті З.   

http://kosstu.kz   

117 Атырау инженерлік-гуманитарлық институты http://37.151.45.5 

118 
Қазақстан инновациялық және 
телекоммуникациялық жүйелер университеті 

http://sdokazuits.kz 

119 М.С.Нәрікбаев атындағы ҚАЗМЗУ университеті   

https://platonus.kazguu.kz/ 

http://repository.kazguu.kz/ 

https://library.kazguu.kz/ru/ 

120 Қазақ ұлттық хореография академиясы 

http://93.185.74.130   

http://lib.balletacademy.kz   

http://77.245.109.242   

121 
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 
университеті   

http://kazatu.kz   

122 "Астана" медициналық университеті 

http://edu.amu.kz 

http://pl.amu.kz 

http://dl.amu.kz 

https://www.amu.kz 

123 
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық 
сауда университеті 

http://pl.kuef.kz   

124 "Тұран-Астана" университеті http://platonus.tau-edu.kz   

https://univer.atu.kz/
http://kineu.kz/
https://mooc.rii.kz/
http://rii.kz/
https://e-study2021.wksu.kz/
http://asu.edu.kz/
https://md.ksu.edu.kz/
https://ksu.edu.kz/
https://conference.kspi.kz/
https://bbb.kspi.kz/
http://acse.kspi.kz/
http://lms.kspi.kz/
http://kosstu.kz/
http://37.151.45.5/
http://sdokazuits.kz/
https://platonus.kazguu.kz/
http://repository.kazguu.kz/
https://library.kazguu.kz/ru/
http://93.185.74.130/
http://lib.balletacademy.kz/
http://77.245.109.242/
http://kazatu.kz/
http://edu.amu.kz/
http://pl.amu.kz/
http://dl.amu.kz/
https://www.amu.kz/
http://pl.kuef.kz/
http://platonus.tau-edu.kz/
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125 "Астана" университеті http://platonus.astanauniver.kz/ 

126 
Халықаралық туризм және қонақжайлылық 
университеті  

127 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе аймақтық 
университеті 

https://univer.arsu.kz/ 

SmartARSU мобильді бағдарлама 

https://arsu.kz/pages/dot.php  

128 
Алматы экономика және статистика 
академиясы 

http://aesa.kz   

129 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы 
университеті 

http://semgu.kz   

130 Гуманитарлық-техникалық академия http://89.218.245.82/ 

131 
Тараз инновациялық-гуманитарлық 
университеті 

http://Dis.tigu.kz   

http://Lib.tigu.kz   

http://Portal.tigu.kz   

http://Platonus.tigu.kz   

132 Қазақстан-неміс университеті  http://dku.kz   

133 
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 
техникалық университеті   

http://ektu.kz   

134 Қарағанды индустриялық университеті http://platonus.kgiu.kz   

135 Алматы менеджмент университеті https://study.almau.edu.kz/ 

136 "Болашақ" Қызылорда университеті http://87.247.5.59   

137 
Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол 
институты    

http://Kazadi.kz   

138 Қазақстан-Британ техникалық университеті 

http://wsp.kbtu.kz   

http://pge.kbtu.kz   

139 
Қазақстан инновациялық және 
телекоммуникациялық жүйелер университеті 

http://sdokazuits.kz 

140 
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық 
техникалық университеті 

http://platon.wkau.kz/  

http://moodle2021.wkau.kz/ 

141 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университеті 

http://wkitu-platonus.tk   

142 
Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық 
институты    

http://platonus.api.kz   

143 Қазақ спорт және туризм академиясы 
http://kazast.kz   

http://kazast.kz   

144 ҚМЭБИ университеті 
http://el2019.kimep.kz  

http://my.kimep.kz  

https://univer.arsu.kz/
https://arsu.kz/pages/dot.php
http://aesa.kz/
http://semgu.kz/
http://dis.tigu.kz/
http://lib.tigu.kz/
http://portal.tigu.kz/
http://platonus.tigu.kz/
http://dku.kz/
http://ektu.kz/
http://platonus.kgiu.kz/
http://87.247.5.59/
http://kazadi.kz/
http://wsp.kbtu.kz/
http://pge.kbtu.kz/
http://sdokazuits.kz/
http://platon.wkau.kz/
http://moodle2021.wkau.kz/
http://wkitu-platonus.tk/
http://platonus.api.kz/
http://kazast.kz/
http://kazast.kz/
http://el2019.kimep.kz/
http://my.kimep.kz/
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145 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті 

http://edu.enu.kz   

http://moodle.enu.kz   

http://library.enu.kz   

146 Қазақ ұлттық өнер университеті http://89.218.95.149   

147 Қаржы академиясы 
http://92.46.127.227   

http://fin-academy.kz   

148 
Қазақ Еңбек және әлеуметтік қатынастар 
академиясы  

https://atso.kz/ 

149 Алматы университеті 

http://95.161.197.174   

https://portal.almaty-university.kz/  

http://almaty-university.kz   

150 Шымкент Университеті https://port.univershu.kz 

151 Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті https://95.57.214.118 

ТжКБ 

152 Агротехникалық колледж, Қорғалжын ауылы https://pt0001.korgalzhyn.aqmoedu.kz/ 
 

153 
Ш.Уәлиханов атындағы KGU КЕАҚ жанындағы 
колледж 

https://pt0023.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

154 Агротехникалық колледж, Егіндікөл ауылы  https://pt0001.egindykol.aqmoedu.kz/ 
 

155 Агротехникалық колледж, Ақкөл қаласы https://pt0001.akkol.aqmoedu.kz/ 
 

156 
Аграрлық-индустриялық колледж, Атбасар 
қаласы 

https://pt0001.atbasar.aqmoedu.kz/ 
 

157 Агротехникалық колледж, Ерейментау қаласы  https://pt0001.ereymentau.aqmoedu.kz/ 
 

158 Есіл қаласының агротехникалық колледжі https://pt0001.esil.aqmoedu.kz/ 
 

159 Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі https://kkas.kz/ 
 

160 Біржан сал атындағы музыка колледжі https://pt0005.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

161 Жоғары техникалық колледж, Көкшетау қаласы https://pt0008.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

162 Көкшетау жоғары медициналық колледжі  https://kmk.kz/ 
 

163 
Қазақ жоғары гуманитарлық-техникалық 
колледжі, Көкшетау қаласы 

https://pt0010.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

164 
Жоғары көп салалы азаматтық қорғау колледжі, 
Көкшетау қаласы 

https://mcdc.kz/ 
 

165 “Бурабай” колледжі https://pt0013.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

166 
Көкшетау гуманитарлық-техникалық колледжі, 
Көкшетау қаласы 

https://pt0014.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

167 Көкшетау "Арна" жоғары колледжі https://pt0015.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

168 
Құрылыс-технологиялық колледжі, Көкшетау 
қаласы 

https://pt0003.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

169 
Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ 
педагогикалық колледжі 

https://pt0004.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

http://edu.enu.kz/
http://moodle.enu.kz/
http://library.enu.kz/
http://89.218.95.149/
http://92.46.127.227/
http://fin-academy.kz/
https://atso.kz/
http://95.161.197.174/
https://portal.almaty-university.kz/
http://almaty-university.kz/
https://port.univershu.kz/
https://95.57.214.118/
https://pt0001.korgalzhyn.aqmoedu.kz/
https://pt0001.korgalzhyn.aqmoedu.kz/
https://pt0023.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0023.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0001.egindykol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.egindykol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.akkol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.akkol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.atbasar.aqmoedu.kz/
https://pt0001.atbasar.aqmoedu.kz/
https://pt0001.ereymentau.aqmoedu.kz/
https://pt0001.ereymentau.aqmoedu.kz/
https://pt0001.esil.aqmoedu.kz/
https://pt0001.esil.aqmoedu.kz/
https://kkas.kz/
https://kkas.kz/
https://pt0005.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0005.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0008.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0008.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://kmk.kz/
https://kmk.kz/
https://pt0010.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0010.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://mcdc.kz/
https://mcdc.kz/
https://pt0013.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0013.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0014.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0014.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0015.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0015.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0003.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0003.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0004.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0004.kokshetau.aqmoedu.kz/
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170 "Мақсат" колледжі http://pt0007.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 
 

171 
Индустриялық-техникалық колледж, 
Степногорск қаласы 

http://pt0001.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 
 

172 
Тау-кен техникалық колледжі, Степногорск 
қаласы 

http://pt0003.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 
 

173 
Жоғары педагогикалық колледж, Щучинск 
қаласы 

http://pt0005.burabay.aqmoedu.kz/  

174 Жоғары ОШЭТК, Щучинск қаласы http://pt0004.burabay.aqmoedu.kz/ 
 

175 Жоғары техникалық колледж, Щучинск қаласы http://vtk.aqmoedu.kz/ 
 

176 Агротехникалық колледж, Аршалы кенті http://pt0001.arshaly.aqmoedu.kz/ 
 

177 Агротехникалық колледж, Астраханка ауылы http://pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz/ 
 

178 Мектеп-интернат-колледж, Бозайғыр ауылы http://pt0001.shortandy.aqmoedu.kz/ 
 

179 Каменка селосының агротехникалық колледжі http://pt0001.sandyktau.aqmoedu.kz/ 
 

180 Ауыл шаруашылығы колледжі, Қатаркөл ауылы  http://pt0002.burabay.aqmoedu.kz/ 
 

181 Агротехникалық колледж, Красный Яр ауылы http://pt0002.kokshetau.aqmoedu.kz/ 
 

182 
Жоғары агротехникалық колледж, Чаглинка 
ауылы 

http://pt0002.zerenda.aqmoedu.kz/ 
 

183 Агротехникалық колледж, Жаңаесіл ауылы http://pt0001.celinograd.aqmoedu.kz/  

184 Алматы экономикалық колледжі https://www.almec.kz/  

185 Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі http://egec.kz/ 

186 Үшқоңыр су шаруашылығы колледжі  
https://ukvh.platonus.kz/  

http://www.ushkonurkoll.kz/index.php/ru/  

187 Қаскелең мәдениет колледжі http://kaskelenskii.testim.kz/  

188 
Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық 
колледжі 

https://zhvgtk.platonus.kz/  

http://www.zhgtk.kz/kz/  

189 Талдықорған жоғары политехникалық колледжі https://tptk.kz/  

190 Талдықорған агро-техникалық колледжі http://tatk.kz/ 

191 
Қ.Байсейітов атындағы Талдықорған музыка 
колледжі 

http://mcoll-tald.kz 

192 Көксу ауыл шаруашылығы колледжі http://koksucxk.kz/ 

193 Талғар агробизнес және менеджмент колледжі http:/www.tkaim.kz 

194 Сарқан гуманитарлық колледжі  http://sgk.asia.kz 

195 Талдықорған жоғары медициналық колледжі http://Blm.kz 

196 
Талдықорған сервис және технологиялар 
колледжі 

https://tksit.kz/ru/ 

197 Кәсіптік оқытудың көп салалы колледжі https://mkpo.platonus.kz/  

http://pt0007.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0007.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0001.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0001.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0003.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0003.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0005.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0004.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0004.burabay.aqmoedu.kz/
http://vtk.aqmoedu.kz/
http://vtk.aqmoedu.kz/
http://pt0001.arshaly.aqmoedu.kz/
http://pt0001.arshaly.aqmoedu.kz/
http://pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz/
http://pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz/
http://pt0001.shortandy.aqmoedu.kz/
http://pt0001.shortandy.aqmoedu.kz/
http://pt0001.sandyktau.aqmoedu.kz/
http://pt0001.sandyktau.aqmoedu.kz/
http://pt0002.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0002.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0002.kokshetau.aqmoedu.kz/
http://pt0002.kokshetau.aqmoedu.kz/
http://pt0002.zerenda.aqmoedu.kz/
http://pt0002.zerenda.aqmoedu.kz/
http://pt0001.celinograd.aqmoedu.kz/
https://www.almec.kz/
http://egec.kz/
https://ukvh.platonus.kz/
http://www.ushkonurkoll.kz/index.php/ru/
http://kaskelenskii.testim.kz/
https://zhvgtk.platonus.kz/
http://www.zhgtk.kz/kz/
https://tptk.kz/
http://tatk.kz/
http://mcoll-tald.kz/
http://sgk.asia.kz/
http://blm.kz/
https://tksit.kz/ru/
https://mkpo.platonus.kz/
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198 
Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа 
технологиялар колледжі 

http://tdkpint.kz/kz/ 

199 Талғар политехникалық колледжі http://talgarpk.kz/ 

200 Алакөл гуманитарлық-техникалық колледжі http://alakol_college.kz/administrator  

201 Жамбыл атындағы Ұзынағаш кәсіптік колледжі http://zhambylpk.kz 

202 Шелек политехникалық колледжі http://shpk.kazobr.kz 

203 Сарыжаз кәсіптік-техникалық колледжі http://saryzhazktk.rka.kz/kz/ 

204 Шонжы политехникалық колледжі http://chundzhin-politehkol.kz/ru/  

205 
Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-
техникалық колледжі 

https://kptk1986.kz/ 

206 Қапал кәсіптік-техникалық колледжі http://kapalskiy-kolledzh.rka.kz 

207 
Алматы облыстық сервис және тамақтану 
саласындағы инновациялық технологиялар 
колледжі 

http://aokitssp.kz/?lan 

208 Сарқан политехникалық колледжі 
http://www.sarkan-politeh.online  

http://spk.platonus.kz/ 

209 Тоқжайлау политехникалық колледжі http//tpk-tokzhailau.kz/kz/ 

210 Бастөбе сервистік-техникалық колледжі http://bastobe-college.rka.kz/ru/  

211 Текелі кәсіптік колледжі https://tekelipk.kz/index.php/ru/  

212 Жаркент көпсалалы колледжі http://zharkentkol.kz/kz/  

213 
Талдықорған гуманитарлық-техникалық 
колледжі 

http://tdk-tgtk.kz 

214 Ақсу политехникалық колледжі http://aksu-college.rka.kz/ 

215 Көксу политехникалық колледжі http://109.233.110.243: 

216 Көлсай кәсіптік-техникалық колледжі http:/www.google-golledzh.kz 

217 Қаракемер кәсіптік колледжі http://karakemer-college.rka.kz  

218 
И.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің колледжі 

http://dot.zhgu.edu.kz/ 

http://zhgu.edu.kz/ 

219 "ДИАНА" жоғары медициналық колледжі http://mkdiana.kazobr.kz 

220 Жетісу заң колледжі http://juk.kz 

221 Есік медициналық колледжі https://emk.kz/?page_id=105  

222 
Талғар қаласы Д.А.Қонаев атындағы 
университетінің колледжі 

www.vuzkunaeva.kz 

223 Қаскелең гуманитарлық-техникалық колледжі http://kgtk-rk.kz 

224 Іле экономика және құқық колледжі http://kolledzh-ekon-pravo.kz/kz  

225 "Прогресс" политехникалық колледжі http://progres.kz/  

226  "Білім" гуманитарлық-техникалық колледжі https://bilim-tk.kz 

227 Жетісу әлеуметтік-гуманитарлық колледжі  
http://www.zhsgk.kz/index.html   

https://social-gumanarniy.edupage.org 

http://alakol_college.kz/administrator
http://zhambylpk.kz/
http://shpk.kazobr.kz/
http://saryzhazktk.rka.kz/kz/
http://chundzhin-politehkol.kz/ru/
https://kptk1986.kz/
http://kapalskiy-kolledzh.rka.kz/
http://www.sarkan-politeh.online/
http://spk.platonus.kz/
http://bastobe-college.rka.kz/ru/
https://tekelipk.kz/index.php/ru/
http://zharkentkol.kz/kz/
http://tdk-tgtk.kz/
http://aksu-college.rka.kz/
http://109.233.110.243/
http://karakemer-college.rka.kz/
http://dot.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
http://mkdiana.kazobr.kz/
http://juk.kz/
https://emk.kz/?page_id=105
http://www.vuzkunaeva.kz/
http://kgtk-rk.kz/
http://kolledzh-ekon-pravo.kz/kz%0a
http://progres.kz/
https://bilim-tk.kz/
http://www.zhsgk.kz/index.html
https://social-gumanarniy.edupage.org/
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228 
Талдықорған гуманитарлық-экономикалық 
колледжі  

https:www.temirkazyk-etf.kz 

229 “Талдықорған заң колледжі” мекемесі http://192.168.1.3 

230 
Бизнес, құқық және жаңа технологиялар 
колледжі 

http://dot.aep-tdk.kz 

231 Қапшағай "Бәйтерек" колледжі  http://collegebaiterek.kz   

232 Шелек медициналық колледжі 
http://blm.kz   

http://zakon.kz 

233 Талғар гуманитарлық-экономикалық колледжі 
https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno-
ekonomicheskii-kolledzh.html  

234 “Ұзынағаш” медициналық колледжі https://uzmc.kz/ 

235 Есік кәсіптік-техникалық колледжі  www.esikpolitech.kz 

236 “Аяжан Қарасай” колледжі білім беру мекемесі http://ayazhan-karasai.kz/  

237 
Панфилов кентіндегі көпсалалы үздіксіз білім 
беру колледжі 

http://mokno.kz 

238 Үшқоңыр медресе колледжі https://www.muftyat.kz/kk/kmdb/university/6499/  

239 "Дауа" медициналық колледжі 198.168.1.2. 

240 
Қапшағай қаласындағы көпсалалы үздіксіз білім 
беру колледжі  

http://123.87.90 

241 
"М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және 
коммуникация академиясы" АҚ Ақтөбе колледжі 

http://aktk.kz 

242 
Кеңес Одағының батыры Мәншүк Мәметова 
атындағы Ақтөбе жоғары медициналық 
колледжі 

http://gkkp-amk.kz 

243 Ақтөбе Жоғары ауыл шаруашылығы колледжі http://ashk1977.kz 

244 Ақтөбе гуманитарлық колледжі http://aktobe-agk.kz 

245 АҚТӨБЕ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖІ http://aksib-edu.kz  

246 
Ақтөбе байланыс және электротехника 
колледжі 

https://acce.kz/ 

247 Ақтөбе сервис колледжі http://ai.kz   

248 
Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа 
технологиялар колледжі 

http://aktk-nt.kz/index.php? 

249 Тарлан АМУ Ақтөбе көпсалалы колледжі http://agutarlan.kz/ 

250 А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыка колледжі http://muzkol.kz/ 

251 Ақтөбе Политехникалық колледжі http://ahpc.edu.kz   

252 Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі http://aqmk.kz/  

253 Ақтөбе техникалық-технологиялық колледжі http://atk-edu.kz   

254 Ақтөбе колледж медресесі http://hidayat.kz/ 

255 Ақтөбе мұнай және газ колледжі http://aknig.kz   

256 
Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде 
бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
«мектеп-интернат-колледж» кешені 

http://sluh-aktobe.kz/kz/  

257 
Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және 
басқару колледжі 

http://akptu.kz   

258 Алға индустриалды-техникалық колледжі http://alga-college.kz/kz/ 

http://192.168.1.3/
http://dot.aep-tdk.kz/
http://collegebaiterek.kz/
http://blm.kz/
http://zakon.kz/
https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno-ekonomicheskii-kolledzh.html
https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno-ekonomicheskii-kolledzh.html
http://www.esikpolitech.kz/
http://ayazhan-karasai.kz/
http://mokno.kz/
https://www.muftyat.kz/kk/kmdb/university/6499/
http://123.87.0.90/
http://aktk.kz/
http://gkkp-amk.kz/
http://ashk1977.kz/
http://aktobe-agk.kz/
http://aksib-edu.kz/
https://acce.kz/
http://ai.kz/
http://aktk-nt.kz/index.php?
http://agutarlan.kz/
http://muzkol.kz/
http://ahpc.edu.kz/
http://aqmk.kz/
http://atk-edu.kz/
http://hidayat.kz/
http://aknig.kz/
http://sluh-aktobe.kz/kz/
http://akptu.kz/
http://alga-college.kz/kz/
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259 С.Раимов атындағы АЕҚК   http://aufk-edu.kz   

260 Баишев жоғары медициналық колледж https://college.ausb.kz/ 

261 
БОЛАШАҚ АҚТӨБЕ ҚАЛАЛЫҚ ЖОҒАРЫ 
КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ 

http://bolashaq-college.kz/ 

262 Қ.Жұбанов атындағы АРУ жоғары колледжі   http://arsu.kz   

263 Қандыағаш өнеркәсіптік-экономикалық колледжі http://kpek.kz/kz/ 

264 Қобда көпсалалы колледжі http://kobda-college.kz/ru/ 

265 Ойыл аграрлық колледжі http://agrarka-uil.kz/ 

266 Хромтау тау-кен-техникалық жоғары колледжі http://hromtau-hgtk.kz/ 

267 Шалқар аграрлық-техникалық колледжі http://shalkar-college.kz 

268 Атырау сервис колледжі http://atrservice.kz/ru/  

269 Атырау индустриалды колледжі http://www.ainc.kz/ 

270 EDUS электрондық колледж http:// college.edu.kz  

271 "Platonus" ААЖ http://89.218.160.130:8080   

272 "Platonus" ААЖ http://platon.aatk.kz:8080   

273 "Аль-Профи" ЖШС колледж www.medpk.kz 

274 Атырау бизнес және құқық колледжі http://akbipcollege.kz   

275 
Білім беру платформасы EDUS Электрондық 
колледж 

http://college.edu.kz   

276 
 Сайт: Атырау энергетика және құрылыс 
колледжі 

http://aesk.kz/  

277 
Атырау жоғары медициналық колледжі ШҚҚ 
КММ 

http://atyrmedicalcollege.kz   

278 
Қатира Дүтбаева Атырау гуманитарлық 
колледжі 

http://www.gumcollege.kz/ 

279 EDUS http://colleqe.edu.kz   

280 Мақат мұнай және газ технологиялық колледжі  http://mtkig.kz   

281 
Саламат Мұқашев атындағы Атырау 
политехникалық жоғары колледжі 

http://apolitcol.kz 

282 Жамбыл жоғары политехникалық колледжі http://www.zhphc.kz   

283 
Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары 
колледжі 

www.abaicollege.kz 

284 Қаратау құрылыс-техникалық колледжі www.karatau-tk.kz 

285 Құлан агротехникалық жоғары колледжі http://katzhk.kz/ 

286 Қордай ауыл шаруашылық колледжі ksxk.kamarat.kz 

287 Жамбыл инновациялық жоғары колледжі www.jameco.kz 

288 Жаңатассай көпсалалы колледжі www.zhmk.kz 

289 
М.Х.Дулати атындағы Қаратау тау-кен-
технологиялық колледжі 

www.tarsu.kz 

290 Тараз сервис және технология колледжі www.tstc.kz 

291 Қаратау № 2 колледжі koll2karatau.kz 

http://aufk-edu.kz/
https://college.ausb.kz/
http://bolashaq-college.kz/
http://arsu.kz/
http://kpek.kz/kz/
http://kobda-college.kz/ru/
http://agrarka-uil.kz/
http://hromtau-hgtk.kz/
http://shalkar-college.kz/
http://atrservice.kz/ru/
http://www.ainc.kz/
http://89.218.160.130:8080/
http://platon.aatk.kz:8080/
http://www.medpk.kz/
http://akbipcollege.kz/
http://college.edu.kz/
http://aesk.kz/
http://atyrmedicalcollege.kz/
http://www.gumcollege.kz/
http://colleqe.edu.kz/
http://mtkig.kz/
http://apolitcol.kz/
http://www.zhphc.kz/
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292 Байзақ № 3 колледжі zhambyltipo.kz 

293 Жаңатассай № 5 колледжі zhambyltipo.kz 

294 Бетқайнар № 7 колледжі betkaynar-college7.kz/ru/ 

295 Мойынқұм 8 колледжі zhambyltipo.kz 

296 Меркі № 9 колледжі merke-kolledzh9.testim.kz 

297 Шу № 10 колледжі shu-college.kz 

298 Сарысу № 11 колледжі https://sarysy11-college.kz/kz/ 

299 
Жамбыл индустриялық-технологиялық 
колледжі 

www.zhitctaraz.kz 

300 
Тараз теміржол көлігі және коммуникация 
колледжі 

www.tzhk.kz 

301 Жуалы № 16 колледжі http://zhualy16.kz/ru/ 

302 Жамбыл № 17 колледжі zhambyltipo.kz 

303 Жамбыл медициналық жоғары колледжі www.mc.zhambyl.kz 

304 
Қаратау технология, білім және бизнес 
колледжі 

http://qtbjbk.kz/ 

305 
Ақпараттану байланыс және технология 
колледжі 

http://www.tarazabtk.kz   

306 «Тараз-Ғасыр» колледжі http://www.taraz-gasyr.kz 

307 
А.Асқаров атындағы Меркі экономика және 
құрылыс колледжі 

http://zhambyltipo.kz  

308 «Парасат» Тараз колледжі http://www.parasat-taraz.kz 

309 
Қазіргі заман гуманитарлық техникалық 
колледжі 

http://www.qzgtk.kz   

310 «Алмас» гуманитарлық колледжі http://zhambyltipo.kz 

311 "Аспара" мәнерлік өнер және бизнес колледжі http://www.aspara-edu.kz 

312 
 «Білім» кәсіби гуманитарлық-техникалық 
колледжі 

http://www.bilim-taraz.kz   

313 Тараз гуманитарлық-техникалық колледжі http://www.tgtk.kz   

314 Тараз политехникалық колледжі http://zhambyltipo.kz 

315  "Қордай" гуманитарлық экономикалық колледжі http://zhambyltipo.kz  

316 Шу теміржол колледжі http://zhambyltipo.kz  

317 Шу гуманитарлық колледжі http://zhambyltipo.kz 

318 Тараз техника және бизнес колледжі  http://www.tktb.kz 

319 
 «Береке» қордай гуманитарлық техникалық 
колледжі 

http://zhambyltipo.kz 

320 
«Тараз -Болашақ» медициналық жоғары 
колледжі 

http://www.tarazbolashak.kz  

321 Тараз мамандандырылған колледжі http://www.tmk-tsk.kz   

322  «Астана» көпсалалы колледжі http://www.ast-edu.kz 

323 Тараз инновациялық көпсалалы колледжі http://www.tikk.kz   

324 «Һибатулла Тарази» медресе-колледжі http://zhambyltipo.kz  

325 “Арқалық политехникалық колледжі” КМҚК  http://arkptk.kz   

http://arkmk.kz/
http://www.tarazabtk.kz/
http://www.taraz-gasyr.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.parasat-taraz.kz/
http://www.qzgtk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.aspara-edu.kz/
http://www.bilim-taraz.kz/
http://www.tgtk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.tktb.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.tarazbolashak.kz/
http://www.tmk-tsk.kz/
http://www.ast-edu.kz/
http://www.tikk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://arkptk.kz/
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326 
 "Кәмшат Дөненбаева атындағы кәсіптік-
техникалық колледжі" КМҚМ  

http://bptk.kz 

327 "Денисов кәсіптік-техникалық колледжі" КМҚМ  http://college-denisov.kz 

328 “Жітіқара политехникалық колледжі” КМҚМ http://zhitcollege.kz     

329 "Қазақстан агротехникалық колледжі" КМҚМ http://katk.org.kz   

330 "Қарасу ауыл шаруашылығы колледжі" КМҚМ  http://pl7.kz   

331 
"Қостанай индустриялық-педагогикалық 
колледжі" КМҚМ 

http://kipk.kz   

332 "Қостанай автомобиль көлігі колледжі" КМҚМ http://kkat.edu.kz   

333 "Қостанай тұрмыстық сервис колледжі" КМҚМ  http://college-bs.kz   

334 
"Қостанай қызмет көрсету саласы колледжі" 
КМҚМ 

http://plso.kz 

335 "Қостанай педагогикалық колледжі" КМҚМ http://eduvkpk.kz   

336 
"Қостанай политехникалық жоғары колледжі" 
КМҚМ 

http://kpvk.edu.kz   

337 "Қостанай ауыл шаруашылығы колледжі" КМҚМ http://kchk.kz   

338 "Лисаков техникалық колледжі" КМҚМ http://ltk.skom.kz   

339 
“Рудный тау-кен технологиялық колледжі” 
КМҚМ  

http://rgtk.kz   

340  “Рудный құрылыс және көлік колледжі” КМҚМ  http://rudkst.kz   

341 
“Рудный технология және сервис колледжі” 
КМҚМ  

http://rudkts.kz   

342 “Рудный музыка колледжі” КМҚМ http://muzcoll-edu.kz   

343 “Рудный политехникалық колледжі” КМҚМ http://rptk.kz   

344 
"Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі" 
КМҚМ 

http://scap.edu-kost.kz   

345 “Торғай гуманитарлық колледжі” КМҚМ http://tgk-arkalyk.kz   

346 "Федоров ауыл шаруашылығы колледжі" КМҚМ  http://col.fedorovka.kz   

347 "Арқалық медициналық колледжі" КМҚМ http://arkmk.kz   

348 "Қостанай жоғары медициналық колледжі" КММ http://eduvkpk.kz  

349 
"Қазтұтыну одағының Арқалық көпсалалы 
колледжі" мекемесі 

http://armpk.kz   

350 “Зерек колледжі” мекемесі http://zerek.info   

351 “Қостанай гуманитарлық колледжі” мекемесі http://kgk-kst.kz   

352 
“Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжі” 
мекемесі 

http://kstc.kz   

353 "ҚИЭУ кәсіпкерлік колледжі" мекемесі http://college.kineu.kz 

354 
Қазтұтыну одағының “Қостанай жоғары 
экономикалық колледжі” мекемесі 

http://kekk.kz   

355 
“Қызылорда гуманитарлық-экономикалық 
колледжі” мекемесі 

http://www.сollege.kz   

356 
“Қызылорда облысы білім басқармасының 
"Қызылорда қызмет көрсету және сервис 
колледжі" КМҚМ 

http://kyus.kz   

http://bptk.kz/
http://college-denisov.kz/
http://zhitcollege.kz/
http://katk.org.kz/
http://pl7.kz/
http://kipk.kz/
http://kkat.edu.kz/
http://college-bs.kz/
http://plso.kz/
http://eduvkpk.kz/
http://kpvk.edu.kz/
http://kchk.kz/
http://ltk.skom.kz/
http://rgtk.kz/
http://rudkst.kz/
http://rudkts.kz/
http://muzcoll-edu.kz/
http://rptk.kz/
http://scap.edu-kost.kz/
http://tgk-arkalyk.kz/
http://col.fedorovka.kz/
http://arkmk.kz/
http://eduvkpk.kz/
http://armpk.kz/
http://zerek.info/
http://kgk-kst.kz/
http://kstc.kz/
http://college.kineu.kz/
http://kekk.kz/
http://www.сollege.kz/
http://kyus.kz/
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357 
"Қызылорда облысы білім басқармасының 
Мұстахым Ықсанов атындағы Қызылорда 
политехникалық колледжі" КМҚМ 

http://kzokpk.kz   

358 
"Болашақ" университетінің жоғары колледжі” 
мекемесі 

https://bolashak.net 

359 "Өркениет" медициналық колледжі” ЖМ http://95.57.212.246  

360 
Қызылорда облысы білім басқармасының 
"Қазалы көлік-техникалық жоғары колледжі" 
КМҚМ 

http://kzkktk.kz   

361 
Текей батыр Қарпықұлы атындағы колледж 
мекемесі 

http://tekei-batyr.kz   

362 
“Қызылорда облысы білім басқармасының 
Жалағаш индустриялық-аграрлық колледжі” 
КМҚМ 

http://zhalagash.kaz-edu.kz   

363 “Ақмешіт колледжі” білім беру мекемесі http://kmgtk.kz   

364 
“Абылай хан атындағы жоғары колледж” 
мекемесі (Қызылорда қаласы) 

  

365 
"Авиценна Қызылорда медициналық колледжі" 
ЖШС 

http://195.210.46.23   

366 
“Қызылорда облысы білім басқармасының 
Сырдария аграрлық-техникалық колледжі” 
КМҚМ 

http://syragrocollege.kz   

367 
"Академик С.А.Жиенқұлов атындағы Байқоңыр 
колледжі" білім беру мекемесі 

http://192.168.1.1   

368 
“Қызылорда облысы білім басқармасының 
"Қазалы аграрлық-техникалық колледжі" КМҚМ 

http://kazaly-atk.kz   

369 
"Қызылорда облысы білім басқармасының 
М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық жоғары колледжі" КМҚМ 

http://manshuk.kz   

370 

"Қызылорда облысы денсаулық сақтау 
басқармасының “Қызылорда медициналық 
жоғары колледжі” шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорны 

http://www.kzmedicalcollege.kz   

371 
Қазақ гуманитарлық-заң және техникалық 
жоғары колледжі мемлекеттік емес білім беру 
мекемесі 

http://kazgutc.kz   

372 

"Қызылорда облысы дене шынықтыру және 
спорт басқармасының Жалантос Баһадүр 
Сейітқұлұлы атындағы облыстық 
мамандандырылған олимпиада резерві мектеп-
интернат-колледжі" КММ 

http://ordasportschool.kz   

373 
Электроника және коммуникациялар жоғары 
колледжі 

http://pktik.kz 

374 Технологиялық колледж http://92.47.180.30:9090/ 

375 
Б.Ахметов атындағы педагогикалық жоғары 
колледж 

http://ped-kollege.kz/ 

376 Машина жасау колледжі http://pmk-kolledg.kz/rus/ 

377 Павлодар медициналық колледжі http://pvlmedcollege.kz 

http://kzokpk.kz/
https://bolashak.net/
http://95.57.212.246/
http://kzkktk.kz/
http://tekei-batyr.kz/
http://zhalagash.kaz-edu.kz/
http://kmgtk.kz/
http://195.210.46.23/
http://syragrocollege.kz/
http://192.168.1.1/
http://kazaly-atk.kz/
http://manshuk.kz/
http://www.kzmedicalcollege.kz/
http://kazgutc.kz/
http://ordasportschool.kz/
http://pktik.kz/
http://92.47.180.30:9090/
http://ped-kollege.kz/
http://pmk-kolledg.kz/rus/
http://pvlmedcollege.kz/
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378 Музыка колледжі http://muscomplexpavl.kz   

379 Ақпараттық технологиялар колледжі http://pbk.kz   

380 Павлодар химия-механикалық колледжі http://phmk.fst.kz/  

381 
Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көп салалы 
колледжі 

https://cjm.кz 

382 Екібастұз медициналық колледжі http://ekbmedcollege.kz/  

383 Екібастұз политехникалық колледжі http://Moodle.ekb-pk.kz   

384 ПМУ колледжі https://dot.psu.kz/ 

385 ПМПУ колледжі http://pspu.kz   

386 Спорт колледжі http://oblsport-pavlodar.gov.kz/specshola/ 

387 Қызмет көрсету саласының колледжі http://pkso.kz   

388 Техникалық сервис колледжі http://WORKGROUP   

389 Түсті металлургия колледжі http://college7-pav2.kz   

390 Сервис және тамақтану колледжі http://pcsp.kz   

391 Ақсу қара металлургия колледжі http://92.46.185.70   

392 Пішембаев атындағы Екібастұз тау-кен техн.     http://egtkimkp.kz   

393 Ақтоғай АТК http://aktogay-kolledzh.rka.kz/ru/  

394 Железин АТК http://zhelezinka-atk.kz  

395 Ертіс АТК http://irtk.kz  

396 Тереңкөл АТК http://atk-terenkol.kz/ 

397 Успен АТК http://www.pl25.kz 

398 Шарбақты АТК https://kolledg22.kz/ 

399 Политехникалық колледж http://learning.pphc.kz   

400 Экономикалық колледж http://pekk.kz   

401 Көркемөнер колледжі http://phk.kz   

402 Гуманитарлық-педагогикалық колледж http://pgpk.edu.kz   

403 Гуманитарлық колледж http://tekgum.kz/ 

404 Техникалық-экономикалық колледж http://tekgum.kz/ 

405 Мұнай-газ колледжі http://pngk.kz   

http://muscomplexpavl.kz/
http://pbk.kz/
http://phmk.fst.kz/
https://cjm.кz/
http://ekbmedcollege.kz/
http://moodle.ekb-pk.kz/
https://dot.psu.kz/
http://pspu.kz/
http://oblsport-pavlodar.gov.kz/specshola/
http://pkso.kz/
http://workgroup/
http://college7-pav2.kz/
http://pcsp.kz/
http://92.46.185.70/
http://egtkimkp.kz/
http://aktogay-kolledzh.rka.kz/ru/
http://zhelezinka-atk.kz/
http://irtk.kz/
http://atk-terenkol.kz/
http://www.pl25.kz/
http://learning.pphc.kz/
http://pekk.kz/
http://phk.kz/
http://pgpk.edu.kz/
http://tekgum.kz/
http://tekgum.kz/
http://pngk.kz/
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406 Павлодар инновациялық көпсалалы колледжі http://pimk.kz   

407 Басқарма колледжі http://pku.kz   

408 ИНЕУ колледжі http://vc.ineu.кz     

409 Екібастұз ИНЕУ колледжі  http://cdo.eineu.kz   

410 Сәтбаев атындағы ИТИЕК http://e.ekiti.kz   

411 Екібастұз гуманитарлық-техникалық колледжі http://egtkim.кz   

412 "М.Жұмабаев атындағы жоғары колледж" КМҚМ http://colmagzhan-2.kz   

413 
"Солтүстік Қазақстан университетінің колледжі" 
ББЖ  

http://colledgsku.kz  

414 
“Петропавл қаласының машина жасау 
колледжі” КММ                     

http://mkp.sqo.kz  

415 "Ленинград ауыл шаруашылығы колледжі" КММ http://akzhar.sqo.kz   

416 
"Алматы мемлекеттік сервис және 
технологиялар колледжі" МКҚМ 

http://agksit.kz   

417 
№ 1 Алматы мемлекеттік гуманитарлық-
педагогикалық колледжі 

http://ped1kazobr.kz/ 

418 
"Алматы Мемлекеттік Политехникалық 
Колледжі" МКҚМ 

http://agpk.kz 

http://edu.aspc.kz 

419 
"Алматы мемлекеттік көлік және коммуникация 
колледжі" МКҚМ 

http://agktk.kz/%d0%be-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6
%d0%b5/ 

420 
№ 2 Алматы мемлекеттік гуманитарлық-
педагогикалық колледжі 

http://pedcollege2.kz/ 

421 
"Алматы мемлекеттік энергетика және 
электрондық технологиялар колледжі" МКҚМ 

https://akep-65.kz/ 

422 
Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы 
мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі" 
МКҚМ 

https://agknt.kz/ 

423 Алматы көпсалалы колледжі http://kopsalaly.almaty-college.kz 

424 "Алматы полиграфия колледжі" МКҚМ http://www.apk5.kz   

425 
“Алматы жолаушылар көлігі және 
технологиялар колледжі” МКҚМ 

http://akptit.kz/ 

426 
Алматы технологиялар және флористика 
колледжі 

http://aktif.kz   

427 
Туризм және қонақжайлылық индустриясы 
колледжі КМҚМ 

http://kitig.kz   

428 
Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы 
мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі" 
МКҚМ 

https://agknt.kz/ 

429 
Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы 
сән және дизайн колледжі" КМҚМ 

https://akmid.kz/ 

430 Алматы электромеханикалық колледжі КМҚМ http://aemk.kz/ 

http://pimk.kz/
http://pku.kz/
http://vc.ineu.кz/
http://cdo.eineu.kz/
http://e.ekiti.kz/
http://egtkim.кz/
http://colmagzhan-2.kz/
http://colledgsku.kz/
http://mkp.sqo.kz/
http://akzhar.sqo.kz/
http://agksit.kz/
http://www.apk5.kz/
http://aktif.kz/
http://kitig.kz/
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431 
Алматы қаласы ДСБ ШҚҚ КМК "Жоғары 
медициналық колледжі" 

www.medcollege.kz 

432 
Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы 
телекоммуникация және машина жасау 
колледжі" КМҚМ 

http://aktim.kz/?lang=ru_RU 

433 
Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы 
құрылыс-техникалық колледжі" КМҚМ 

http://actkcolledge.kz 

434 
Алматы "АКСО" сервистік қызмет көрсету 
колледжі 

http://aksocollege.kz  

435 "Алматы мемлекеттік бизнес колледжі" МКҚМ 

http://portal.ambk.kz   

http://ambk.kz   

436 Алматы автомеханикалық колледжі https://almak.kz/ 

437 
Алматы қатынас жолдары техникалық-
экономикалық колледжі 

http://atekps.kz/ 

438 
Орталық Азия техникалық-экономикалық 
колледжі 

http://www.catec.kz   

439 Алматы "Престиж" колледжі http://acprestige.kz   

440 Авиациялық колледж https://agakaz.kz/ 

441 "Эмили" медициналық орталығы http://www.Emily.kz   

442 
"Алматы технологиялық-экономикалық 
колледжі" ЖШС 

http://atec.kz/ 

443 
"АТУ" АҚ технологиялық-экономикалық 
колледжі 

https://tec.atu.kz/ 

444 
Профессор Рузуддиновтың медициналық 
стоматологиялық колледжі 

https://stomcol.kz/ru/college/about 

445 ЕЭБИА қаржы-экономикалық колледжі http://www.eurazir.kz   

446 
“Алматы құрылыс және менеджмент колледжі” 
ЖШС 

http://aksim.kz/ru/ 

447 
Алматы экономика және статистика колледжі 
мекемесі 

http://akes.org.kz/ 

448 “Аяжан” колледжі білім беру мекемесі http://medayazhan.kz/ 

449 "Әділет" колледжі http://adiletcollege.kz/ 

450 Лингвистикалық колледж ББМ http://linguacollege.kz/ 

451 Халықаралық туризм менеджменті колледжі http://KMMT.kz   

452 
"Алматы қ. Инновациялық техникалық 
колледжі" ЖШС 

http://intc.kz   

453 Алматы қ. Инновациялық колледжі http://inkol.kz   

454 Алматы бағалау және құрылыс колледжі http://www.akoc.kz   

455 
ҚазБСҚА жанындағы Сәулет және Құрылыс 
колледжі-Лицей 

http://kazgasa.kz 

456 АЭҚК http://akep.kz   

457 Халықаралық бизнес академиясының колледжі http://cmab.kz 

458 Алматы автомобиль-жол колледжі http://www.aadk.kz   

http://www.medcollege.kz/
http://aksocollege.kz/
http://portal.ambk.kz/
http://ambk.kz/
http://www.catec.kz/
http://acprestige.kz/
http://www.emily.kz/
http://www.eurazir.kz/
http://kmmt.kz/
http://intc.kz/
http://inkol.kz/
http://www.akoc.kz/
http://akep.kz/
http://www.aadk.kz/
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459 “Алматы теміржол көлігі колледжі” ББМ http://akzht.kz   

460 "ҚАЙНАР" академиясының колледжі 

http://Kainar-e.kz 

http://kainar-edu.kz 

461 Авимед медициналық колледжі http://Avimed.Kz   

462 Д.А.Қонаев атындағы колледж http://College Konaeva.kz  

463 
Ауыл шаруашылығы университетінің 
экономикалық колледжі 

http://collegenarxoz.kz   

464 
"ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледж-
мектебі" ЖШС 

http://college.kau.kz/ 

465 
"Алматы Экономикалық - Құқықтық және 
Педагогикалық колледжі" 

http://aeppk.kz   

466 
Халықаралық сервис және менеджмент 
колледжі 

http://kmsim.ablaikhan.kz   

467 
Халықаралық бизнес және коммуникация 
колледжі 

https://icb.kz/?page_id=9&lang=ru 

468 
Республикалық жоғары медициналық колледж 
ЖШС 

http://rvmc.kz   

469 "АдилМед" көпсалалы колледжі https://www.adilmed.kz/ 

470 “Интердент” ЖМК https://medcollege-interdent.kz/ 

471 ӘБУ ХАНИФА  МЕДРЕСЕ КОЛЛЕДЖІ http://abu-hanifa.kz   

472 
Алматы экономика және заманауи 
технологиялар колледжі 

http://acent.kz/ 

473 "Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі" ЖММ http://255.255.255.0   

474 
Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университетінің колледжі 

https://kazetu.kz/?page=college&lang=kz 

475 
“Сүлеймен Демирел атындағы мектеп-
интернат-колледжі” мекемесі 

http://sdcollege.kz/ 

476 
"Алматы қазақ-түрік гуманитарлық-
технологиялық колледжі" ЖММ 

http://aktgtk.kz/ 

477 
"М. Тынышпаев атындағы Алматы көлік 
колледжі" ЖШС   

http://atk-kazatk.kz   

478 
Қазақ дене шынықтыру, туризм және сервис 
колледжі 

http://kazfkts.kz/ 

479 Гуманитарлық-коммерциялық колледж http://gkk_2017   

480 
"Алматы қаржы-құқықтық және технологиялық 
колледжі" ЖММ 

http://blm.kz  

481 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжі https://www.kaznu.kz/kz/16644/page/ 

482 “Шет тілдер педагогикалық колледжі” мекемесі http://pedcolinyaz.kz/ru/ 

483 
"ҚАЗНҰР" гуманитарлық колледжі білім беру 
мекемелері 

https://qaznur.kz/ru 

484 АЭБУ колледжі https://aues.edu.kz/ru/site/college 

485 
"Сымбат" дизайн және технология 
академиясының колледжі мекемесі 

http://symbat.edu.kz   

http://akzht.kz/
http://kainar-e.kz/
http://kainar-edu.kz/
http://avimed.kz/
http://collegenarxoz.kz/
http://aeppk.kz/
http://kmsim.ablaikhan.kz/
http://rvmc.kz/
http://abu-hanifa.kz/
http://255.255.255.0/
http://atk-kazatk.kz/
http://gkk_2017/
http://blm.kz/
http://symbat.edu.kz/
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486 "Қазақстан-Ресей медицина колледжі" КЕБММ http://moodle.krmc.kz   

487 
"Перспектива" колледжі Білім беру ұйымы ЖШС 
www.pka.kz 

https://pka.kz/ 

488 Еуразия аграрлық колледжі http://www.agrarcollege.kz   

489 "Тұран" университеті (колледж) 

http://canvas.turan-edu.kz  

http://connect.turan-edu.kz  

http://online.turan-edu.kz  

http://platonus.turan-edu.kz  

http://mooc.turan-edu.kz  

http://proctor.turan-edu.kz  

http://lib.turan-edu.kz  

http://e-lib.turan-edu.kz  

http://asu.turan-edu.kz  

http://portal.turan-edu.kz  

490 
ОАУ жанындағы әлеуметтік-гуманитарлық 
колледж 

http://sgc-cau.kz   

491 Алматы менеджмент және сервис колледжі http://www.akmis.kz/ 

492 Алматы қаласы заң колледжі 

http://jurcollege.kz  

http://zancollege.evt/kz 

493 
Индустриялық-техникалық колледж/№ 3 
колледж 

http://www.intehcollege.kz   

494 № 4 колледж http://4kolledj.kz/  

495 Жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі http://5college.kz/  

496 № 10 колледж http://college10.kz/ 

497 "Политехникалық колледж" МҚКК https://ukpk.kz 

498 "Музыкалық колледж" МҚКК http://music-kollege.kz   

499 
М.Өтебаев атындағы жаңа технологиялар 
жоғары колледжі 

http://WWW.KNT-D.KZ   

500 "Жоғары медициналық колледж" МКК http://www.shmk.kz   

501 “Авиценна” көпсалалы медициналық колледжі https://avicennashymkent.kz/  

502 "Азимед көпсалалы колледжі" ЖММ http://www.Azimed.kz   

503 “Достық колледжі” жеке меншік мекемесі http://192.168.4.248   

504 "Жалын" әлеуметтік-педагогикалық колледжі http://192.168.1.1  

505 "Отырар" ЖММ http.//otrar.uko.kz 

506 "Сайрам" колледжі http://sayramcollege.kz/ 

507 "Фемида" ФП колледжі http://5.251.26.155   

http://moodle.krmc.kz/
http://www.agrarcollege.kz/
http://canvas.turan-edu.kz/
http://connect.turan-edu.kz/
http://online.turan-edu.kz/
http://platonus.turan-edu.kz/
http://mooc.turan-edu.kz/
http://proctor.turan-edu.kz/
http://lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/
http://asu.turan-edu.kz/
http://portal.turan-edu.kz/
http://sgc-cau.kz/
http://jurcollege.kz/
http://zancollege.evt/kz
http://www.intehcollege.kz/
http://4kolledj.kz/
http://5college.kz/
http://music-kollege.kz/
http://www.knt-d.kz/
http://www.shmk.kz/
https://avicennashymkent.kz/
http://www.azimed.kz/
http://192.168.4.248/
http://192.168.1.1/
http://5.251.26.155/
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508 "Оңтүстік Қазақстан колледжі-Фемида" ЖШС http://www.femida_kz   

509 "Шымкент көпсалалы колледжі" ЖШС http://www.smpk.kz   

510 
"Қазтұтыну одағының Шымкент көпсалалы 
колледжі" мекемесі 

http://Shek-kps.kz   

511 "Оңтүстік Қазақстан медицина колледжі" ЖШС http://192.168.1.103   

512 Оңтүстік Қазақстан көпсалалы колледжі http://www.oqkk.kz   

513 
Аймақаралық гуманитарлық техникалық 
колледж 

http://85.117.101.3   

514 АВИМЕД колледжі http://www.avi-med.kz     

515 ОҚМА АҚ  http://www.ukma.kz   

516 Құрылыс-техникалық колледж МҚКК http://185.146.0.243:8085/ 

517 
Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің "Қоғамдық 
тамақтану және сервис колледжі" МҚКК  

http://kopis.kz     

518 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Технологиялық 
колледжі" МҚКК 

http://platonusastek.kz   

519 
Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің "Техникалық 
колледжі" МҚКК 

http://185.99.125.165:9090   

520 "Политех жоғары колледжі" МҚКК  http://polytech.kz   

521 
Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің "Кәсіптік-
техникалық колледжі" КММ 

http://ptk-astana.kz/  

522 Көлік және коммуникация жоғары колледжі http://ctranscom.kz/ru 

523 "Сервис және туризм колледжі” ШҚҚ МКҚМ http://collegeetspp.kz  

524 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Жоғары 
медициналық колледжі" ШҚҚ коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорны 

http://hmc-astana.kz/ 

525 "Қаржы академиясы" АҚ колледжі https://fin-academy.kz/ 

526 
"Даналық" медициналық-фармацевтикалық 
колледжі 

http://92.46.71.254:9090/index 

527 
Қазтұтыну одағының жоғары сауда-
экономикалық колледжі 

http://platonus.kaz-tek.kz   

528 Д.А. Қонаев атындағы Университеттің колледжі   http://5.36.114.163   

529 "Басқарма колледжі" ЖШС  http://5.104.236.70   

530 
"Еуразиялық гуманитарлық институты колледжі” 
мекемесі  

http://keagi.kz   

531 Астана техникалық-экономикалық колледжі http://atek.kz   

532 
“Асу” Гуманитарлық-техникалық колледжі” 
ЖШС  

https://alem-college.kz/ 

533 
Индустриялық инженерлік-экономикалық 
колледж ЖШС 

http://ind-eco.kz/ 

534 
"Медициналық-техникалық  
колледж" ЖШС 

http://mtk-astana.kz   

535 
"Астана Профи" Қалалық шаруашылық 
колледжі 

http://platonus.astana-turan.kz/ 

http://www.femida_kz/
http://www.smpk.kz/
http://shek-kps.kz/
http://192.168.1.103/
http://www.oqkk.kz/
http://85.117.101.3/
http://www.avi-med.kz/
http://www.ukma.kz/
http://185.146.0.243:8085/
http://kopis.kz/
http://platonusastek.kz/
http://185.99.125.165:9090/
http://polytech.kz/
http://ptk-astana.kz/
http://ctranscom.kz/ru
http://collegeetspp.kz/
https://fin-academy.kz/
http://platonus.kaz-tek.kz/
http://5.36.114.163/
http://5.104.236.70/
http://keagi.kz/
http://atek.kz/
https://alem-college.kz/
http://ind-eco.kz/
http://mtk-astana.kz/
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536 "Республикалық Медициналық Академия" ЖШС https://rma.edu.kz/college/ 

537 "Экономикалық-заң колледжі” мекемесі http://37.151.34.138:8080/ 

538 "Шипагер" медициналық колледжі” мекемесі http://shipager.kz/ 

539 ҚазМЗУ Гуманитарлық-заңгерлік колледжі https://gukkazguu.kz 

540 
"Қазақстан Халықаралық Лингвистикалық 
Колледжі” ЖШС 

http://kilc.kz  

541 "Томирис” "Медициналық колледжі" ЖШС  http://92.46.118.214  

542 ҚазҰТБ колледжі http://qutb.kz/ 

543 
М.Тынышпаев атындағы “Қазақ көлік және 
коммуникация академиясы” АҚ” Ақмола 
колледжі” ЖШС   

http://kazatkastana.kz  

544 
"А.Құнанбаев атындағы Шығыс Қазақстан 
гуманитарлық колледжі" КМҚК   

http://vkgk.kz   

545 
"Өскемен жоғары медициналық колледжі" ШҚҚ 
КММ 

http://ukmed.kz   

546 
"Өскемен жоғары политехникалық колледжі" 
КМҚК  

http://ukptk.kz   

547 
"Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер 
атындағы ШҚӨУ” КМҚК 

http://www.oneruchilisheukg.kz   

548 "Геологиялық барлау колледжі" МҚКК  http://www.sgrk.kz   

549 "Құрылыс колледжі" МҚКК  http://semstroy.kz   

550 
"Геодезия және картография жоғары колледжі" 
МҚКК 

http://skgk.kz/ 

551 
“Семей қ. Д.Қалматаев ат. Жоғары 
медициналық колледжі” ШҚҚ КММ    

http://gsmk.kz   

552 
"Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-
экономикалық колледжі" МҚКК 

http://sfek.kz   

553 "Көлік колледжі" МҚКК  http://www.skt.kz   

554 "Радиотехника және байланыс колледжі" КМҚК http://mykris.kz/ 

555 "Бизнес және сервис колледжі" КМҚК http://www.bks.kz   

556 
"Шығыс Қазақстан технологиялық колледжі" 
КМҚК  

http://vktk.kz   

557 
“Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесі” 
КМҚК 

http://www.muzuch.kz   

558 
"М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі" 
мемлекеттік мекемесі КМҚК     

https://pkollsemey.kz/ 

559 "Электротехникалық колледж" КМҚК http://www.eko-edu.kz   

560 "Риддер аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК http://ratkridder.kz 

561 
"Аягөз қаласының политехникалық колледжі" 
КМҚК 

http://ayagoz-politeh.kz   

562 
"Шығыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 
колледжі" КМҚК 

http://www.vksk.com.kz   

563 "Индустриялық-технологиялық колледж" КММ http://www.kguitk.kz   

564 "Өскемен құрылыс колледжі" КММ http://www.ukks.kz 

http://37.151.34.138:8080/
https://gukkazguu.kz/
http://kilc.kz/
http://92.46.118.214/
http://qutb.kz/
http://kazatkastana.kz/
http://vkgk.kz/
http://ukmed.kz/
http://ukptk.kz/
http://www.oneruchilisheukg.kz/
http://www.sgrk.kz/
http://semstroy.kz/
http://gsmk.kz/
http://sfek.kz/
http://www.skt.kz/
http://www.bks.kz/
http://vktk.kz/
http://www.muzuch.kz/
http://www.eko-edu.kz/
http://ayagoz-politeh.kz/
http://www.vksk.com.kz/
http://www.kguitk.kz/
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565 
"Өскемен көпсалалы технологиялық колледжі" 
КММ 

https://e.edu.kz/web/141643 

566 "Риддер көпсалалы колледжі" КММ http://riddermk.kz   

567 "Серебрянск технологиялық колледжі" КММ  http://stehnocollege.kz   

568 
"Алтай ауданының ауыл шаруашылық 
колледжі" КММ 

http://zshk.kz   

569 
"Алтай қаласының технологиялық колледжі" 
КММ 

http://kolledgzmk.kz   

570 "Бесқарағай колледжі" КММ http:beskargaycollege.kz 

571 "Глубокое техникалық колледжі" КММ  http://www.edu-gtk.kz   

572 "Глубокое аграрлық колледжі" КММ  http://glak.kz   

573 "Жарма технологиялық колледжі" КММ http://sharcollege.kz/ 

574 "Зайсан технологиялық колледжі" КММ http://zaysan-college.kz/ru/ 

575 
"Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі" 
КММ 

http://kkatk.kz/ 

576 "Самар аграрлық-техникалық колледжі" КММ http://www.satk.kz   

577 "Күршім колледжі" КММ http://www.kmmkk.kz   

578 "Тарбағатай колледжі" КММ  http://tarbkolledg.kz 

579 "Үржар колледжі" КММ http://bilim-urdzhar.kz   

580 "Шемонаиха колледжі" КММ http://shemkol.kz/ru/ 

581 
Шәкәрім атындағы университеті КЕАҚ жоғары 
агротехникалық колледжі  

http://semgu.kz  

582 
Шәкәрім атындағы университет КЕАҚ жоғары 
экономикалық колледжі  

http://semgu.kz  

583 
Шәкәрім атындағы университет КЕАҚ 
гуманитарлық колледжі  

http://semgu.kz  

584 
Д.Серікбаев атындағы ШҚМТК жоғары ІТ-
колледжі   

https://www.ektu.kz/ 

585 Аманжолов атындағы ШҚМУ колледжі http://www.vkgu.kz   

586 "Техникалық-экономикалық колледж" мекемесі http://dovko.kz/ru/page/2_01.htm 

587 
“Шығыс Қазақстан техникалық-экономикалық 
колледжі” мекемесі 

https://vktek-uk.kz 

588 
“Шығыс Қазақстан менеджмент және 
технологиялар колледжі” мекемесі 

http://www.kmit.kz   

589 "Өскемен стоматология колледжі" мекемесі http://уksk.kz   

590 
"Өскемен экономика және қаржы колледжі" 
мекемесі 

http://cef.kafu.kz/ 

591 
"Шығыс техникалық-гуманитарлық колледжі" 
мекемесі 

http://www.vtgk.kz/  

592 "Квансон” Қазақстан-Корей колледжі" мекемесі http://www.kkkk.kz   

593 
"Көлік және тіршілік қауіпсіздігі колледжі" 
мекемесі 

http://www.ktbz.kz   

594 "Құмаш Нұрғалиев атындағы колледж” мекемесі http://www.kkn.kz   

595 "Өскемен көпсалалы колледжі" мекемесі http://ukmtk.kz   

http://riddermk.kz/
http://stehnocollege.kz/
http://zshk.kz/
http://kolledgzmk.kz/
http://www.edu-gtk.kz/
http://glak.kz/
http://kkatk.kz/
http://www.satk.kz/
http://www.kmmkk.kz/
http://bilim-urdzhar.kz/
http://shemkol.kz/ru/
http://semgu.kz/
http://semgu.kz/
http://semgu.kz/
http://www.vkgu.kz/
http://www.kmit.kz/
http://уksk.kz/
http://www.vtgk.kz/
http://www.kkkk.kz/
http://www.ktbz.kz/
http://www.kkn.kz/
http://ukmtk.kz/
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596 
"Қазтұтыну одағының агробизнес және 
экономика колледжі" мекемесі 

http://semeyagro.kz   

597 "Семей медициналық колледжі" мекемесі http://semey-med.kz/ 

598 
"Авиценна жоғары медициналық колледжі" 
мекемесі 

http://avicennasemey.kz/ 

599 “Семей көпсалалы колледжі” мекемесі http://www.smk-semei.kz   

600 "Қайнар" жоғары колледжі" мекемесі http://kainar-college.kz 

601 
"Жоғары гуманитарлық-заң және техникалық 
колледж" мекемесі 

http://vguitk.com.kz/ 

602 "Innovative College" мекемесі  http://innovativecollege.kz   

603 "Семей" колледжі" мекемесі http://kollege-semey.ucoz.ru/ 

604 
Семей қаласының "Қызмет көрсету саласы" 
колледжі мекемесі 

https://semey.city/ 

605 
"Семей қаласының технологиялық колледжі" 
мекемесі 

http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda-
semei/ 

606 "Жастар колледжі" мекемесі http://zhastar-k.asia.kz 

607 
"Азаматтық қорғаныс жоғары колледжі" 
мекемесі 

http://www.etgk.kz   

608 "Алтай жоғары колледжі" мекемесі http://ksit.kz   

609 "Гуманитарлық-техникалық колледж" мекемесі http://www.gtk-vko.kz   

610 ҚАЕУ колледжі https://www.kafu.kz/ 

611 
"Кәсіптік даярлау және сервис колледжі" 
мекемесі 

http://ukkppis.ukoz.kz 

612 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 1 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kolledzh-1.rka.kz   

613 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Түркістан индустриялық-
құрылыс колледжі" мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны 

http://i-college.kz 

614 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 7 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kolledzh7.rka.kz   

615 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 8 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kolledzh8-turkestan.rka.kz   

616 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Түркістан көпсалалы-
техникалық колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны  

http://78.40.108.172  

617 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 11 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://prof-lisei11.kazgurt.kz   

618 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 12 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://profkolledj.kz   

http://semeyagro.kz/
http://www.smk-semei.kz/
http://innovativecollege.kz/
http://kollege-semey.ucoz.ru/
https://semey.city/
http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda-semei/
http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda-semei/
http://www.etgk.kz/
http://ksit.kz/
http://www.gtk-vko.kz/
http://kolledzh-1.rka.kz/
http://i-college.kz/
http://kolledzh7.rka.kz/
http://kolledzh8-turkestan.rka.kz/
http://78.40.108.172/
http://prof-lisei11.kazgurt.kz/
http://profkolledj.kz/
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619 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 13 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://keleskolledj.kz   

620 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 14 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://195.93.153.252   

621 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 15 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://195.93.153.252   

622 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" № 16 колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kolleg-16.kz   

623 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 17 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://college17.kz   

624 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 18 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://195.93.153.252  

625 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының № 19 колледжі" мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kolledzh19.rka.kz   

626 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Д.Құрманбек атындағы № 20 
колледжі” мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны 

http://kolledzh20.kz   

627 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Көп салалы индустриялық-
техникалық колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://78.40.108.172  

628 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" кәсіптік оқытудың көп салалы 
колледжі "мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны 

http://mnogoprof-coll.rka.kz   

629 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Д.Қонаев атындағы аграрлық-
техникалық колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://agrokonaev.kz   

630 

"Түркістан облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының "Медициналық-әлеуметтік 
мекемесі" “Арнайы колледжі” коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 

http://okoakk.kz   

631 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Ғ.Мұратбаев атындағы 
Жетісай гуманитарлық колледжі” мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://78.40.108.172  

632 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Мақтарал аграрлық колледжі” 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://makkoledj.kz   

http://keleskolledj.kz/
http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://kolleg-16.kz/
http://college17.kz/
http://195.93.153.252/
http://kolledzh19.rka.kz/
http://kolledzh20.kz/
http://78.40.108.172/
http://mnogoprof-coll.rka.kz/
http://agrokonaev.kz/
http://okoakk.kz/
http://78.40.108.172/
http://makkoledj.kz/
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633 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Түлкібас агробизнес және 
туризм колледжі” мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны 

http://tkait.kz   

634 
"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Кентау көпсалалы колледжі” 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://kentau-kolledzh.rka.kz   

635 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Түркістан жоғары көпсалалы, 
қолөнер колледжі” мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны 

http://turjofarykolledj.kz   

636 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Түркістан жоғары аграрлық 
колледжі” мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны 

http://turkistan-agro.kz   

637 

"Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту 
басқармасының" Қапланбек жоғары аграрлық-
техникалық колледжі "мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

http://195.93.153.252  

638 

"Түркістан облысы қоғамдық денсаулық 
басқармасының" Түркістан жоғары 
медициналық колледжі” шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны 

http://turmed.kz 

639 

"Түркістан облысы қоғамдық денсаулық 
басқармасының "Жетісай жоғары медициналық 
колледжі” шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 

http://zh-zhmk.kz   

640 

"Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
Қазақ-Түрік университеті" мекемесінің 
"Түркістан Ахмет Ясауи кәсіптік колледжі" 
филиалы 

http://www.tayk.kz   

641 
“М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті” тәуелсіз акционерлік 
қоғамы  

http://college.ukgu.kz   

642 
“Арыс гуманитарлық-техникалық колледжі” 
мекемесі 

http://agtk.kz   

643 
"Болашақ" жоғары колледжі” жеке меншік 
мекемесі 

http://bolashak-college.kz   

644 
"Жанықұл" медициналық колледжі” 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

http://78.40.108.172  

645 
М.Сапарбаев институтының "Парасат" 
колледжі” жеке меншік мекемесі 

http://parasat.edu.kz   

646 
"Арыстанбаб жоғары колледжі" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

http://arstanbab.kz   

647 
"Этнопедагогикалық колледж" жеке меншік 
мекемесі 

http://195.93.153.252  

648 
"Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі" 
мүмкіндігі шектеулі серіктестігі 

http://pkai.kz   

649 
"Shymkent жоғары педагогикалық колледжі" 
жеке меншік мекемесі 

http://okpk.kz   

650 "Техникалық колледж" жеке меншік мекемесі  http://technical-college.kz   

http://tkait.kz/
http://kentau-kolledzh.rka.kz/
http://turjofarykolledj.kz/
http://turkistan-agro.kz/
http://195.93.153.252/
http://turmed.kz/
http://zh-zhmk.kz/
http://www.tayk.kz/
http://college.ukgu.kz/
http://agtk.kz/
http://bolashak-college.kz/
http://78.40.108.172/
http://parasat.edu.kz/
http://arstanbab.kz/
http://195.93.153.252/
http://pkai.kz/
http://okpk.kz/
http://technical-college.kz/
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651 "Дарын" колледжі" жеке меншік мекемесі http://195.93.153.252  

652 
"Мырзакент" көпсалалы колледжі" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

http://195.93.153.252  

653 "Мирас" колледжі" жеке меншік мекемесі http://miras.edu.kz   

654 
"Сарыағаш көпсалалы колледжі" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

http://195.93.153.252  

655 
"Түркістан" жоғары көпсалалы колледжі" жеке 
меншік мекемесі 

http://tkmk.kz   

656 
"Кентау" колледжі" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

http://medkolledjkentau.kz 

657 
"Түркістан кәсіптік-педагогикалық колледжі" 
ЖШС 

http://195.93.153.252  

658 
Қазақстан халықтар достығы университеті 
мекемесінің "Ақсукент көпсалалы колледжі" 
жеке мекемесі 

http://195.93.153.252  

659 
Түркістан индустриалды-педагогикалық 
колледжі жеке меншік мекемесі 

http://tipk.kz   

660 
"М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және 
коммуникация академиясының Шымкент көлік 
колледжі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

http://shymkent-kazatk.kz   

661 "Болашақ" колледжі" жеке меншік мекемесі  http://bolashak-tur.kz   

662 
Кентау гуманитарлық-техникалық колледжі 
жеке меншік білім беру мекемесі 

http://kgtk.kz 

663 
"Әбу-Әли Ибн Сина" жоғары колледжі" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   

http://aais.kz   

664 
"Оңтүстік Қазақстан индустриялық-
инновациялық колледжі" жеке мекемесі 

http://okiik.kz   

665 
"Инновациялық-технологиялық колледж" жеке 
меншік мекемесі  

http://intk.kz   

666 
"Мейір-Бейс" Ленгер медициналық колледжі" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  

http://medkoll-lenger.kz   

667 
"Қазақ-неміс политехникалық колледжі" жеке 
меншік мекемесі 

http://www.kpc.kz   

668 
Сарыағаш медресе колледжі жеке меншік 
мекемесі  

http://medrese.kz   

669 

"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" 
республикалық ислам діни бірлестігінің 
"Шымкент медресе колледжі" жеке меншік 
мекемесі 

http://shymkentmedresekolledji.kz   

670 
"Ақсукент гуманитарлық-техникалық колледжі" 
жеке мекемесі "жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

http://78.40.108.173  

http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://miras.edu.kz/
http://195.93.153.252/
http://tkmk.kz/
http://medkolledjkentau.kz/
http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://tipk.kz/
http://shymkent-kazatk.kz/
http://bolashak-tur.kz/
http://kgtk.kz/
http://aais.kz/
http://okiik.kz/
http://intk.kz/
http://medkoll-lenger.kz/
http://www.kpc.kz/
http://medrese.kz/
http://shymkentmedresekolledji.kz/
http://78.40.108.173/
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671 
"Түлкібас көпсалалы колледжі" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі  

http://195.93.153.252  

672 
"Сырдария" университеті "жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі Жетісай көпсалалы 
колледжі 

 http://78.40.108.173 

673 
"Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық-техникалық 
колледжі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

 http://78.40.108.172 

674 
"Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық-қаржы 
колледжі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

http://195.93.153.252  

 

http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/

