
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша 0518023 біліктілігі – 
«бухгалтер-аудитор» колледждің келесі әлеуметтік серіктестерімен  

келісім-шарттар жасасты: 
 

№  Ұйымның атауы 
1.  1 ММ «Жаңаарқа ауданы кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті». 
2.  2 «Жезқазған қаласының мемлекеттік кірістерді басқару» ММ 
3.  3 «Экономика және қаржы бөлімі Жезқазған» мемлекеттік департаменті. 
4.  4 «Жезқазған қаласының тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ 
5.  5 О.А. Жезқазған университеті Байқоңыров. 
6.  6 «Казкоммерцбанк» АҚ ЖЗЖ филиалы, Жезқазған қаласы. 
7.  7 Еуразиялық банк АҚ филиалы - 409 бөлімше. 
8.  8 «ARN AGRO PROJECT» ЖШС. 
9.  9 «Ютария» өндірістік инновациялық компаниясы ЖШС 

 
 

УA-22 тобының студенті 
«Жезқазған қаласының 
мемлекеттік кірістер 
басқармасы» мекемесінде 
тәжірибе өтуде 

 
 

 
УA-22 тобының студенті ЖФ АҚ 
«Халық банкі» мекемесінде тәжірибе 
өтуде 

 
 
 
 
 

    0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы, 
біліктілігі 0601013 - «Стандарттау технигі» бойынша 2016 жылы 
мамандықтың жұмыс оқу жоспары бекітілді. Жұмыс оқу жоспары 
төмендегілер негізінде әзірленді: - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Міндетті Білім Стандартына (БЭК); 
Мемлекеттік жалпыға білім беру және техникалық білім стандарты 
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 
қаулысы), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 
2 қосымшасы. № 292. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 15.06.2015 ж. Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Білім және 



ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы бұйрығына сәйкес 71-
қосымшада толықтырылды. №72. 

0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы 
бойынша 0601013 біліктілігі – «Стандарттау технигі» колледждің келесі 

әлеуметтік серіктестерімен  
келісім-шарттар жасасты: 

 
№  Ұйымның атауы 

1.  АҚ «Хлебопродукты» 
2.  ЖШС «Сут Жағасы» 
3.  АҚ «Халықаралық сараптама және сертификаттау орталығы» 
4.  ЖК «Ольта К.О.» 
5.  ЖК «Даулетбаева Ф.Р. 
6.  ЖШС «ЖезСвязьСтрой» 
7.  ЖШС «Өндірістік жаңашыфлдық компания Ютария LTD 
8.  Жаңаарқа қалалық «Кәсіпкерлердің құқығын қорғаубасқармасы» 
9.  Жезқазған қ. «Әкімшілік» 

 
     
  «Экономика және стандарттау» пәндік-циклдік комиссия жұмысы оқу, 
оқу-әдістемелік, баспа, ғылыми-зерттеу, тәрбие, спорттық және қоғамдық 
бағыттарды қамтиды.  

 «Экономика және стандарттау» ПЦК бойынша арнайы пәндер 
оқытушылары дайындаған және жеткізетін мамандықтардың барлық 
түрлеріне негізделген оқу-әдістемелік кешендерді анықтайды. 

 

 

«Экономика және стандарттау» ПЦК студенттеріне арналған оқу-
әдістемелік кешендер 

2018-2019 оқу жылында орталық басқару орталығының жұмысын жетілдіру 
жоспарына сәйкес «Экономика және стандарттау» ОКБ оқытушылары 
пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендерді дайындады. 



Экономикалық пәндер оқытушысы Бектұрғанова Ж.Е. 0518000 «Есеп және 
аудит» мамандығы, біліктілігі 0518023 - бухгалтер-аудитор мамандығы 
бойынша келесі пәндерден оқу-әдістемелік кешендер шығарды: 
2. «Салық және салық салу» 
3. «Ұйымдардың экономикасы» 
4. «1С-Бухгалтериядағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру» 

  
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, 0518023 «Есепші ревизор» біліктілігі 

бойынша «1: С бағдарламасы бойынша бухгалтерлік есепті автоматтандыру» оқу 
әдістемелік кешен 

 Оқытушы: Бектурганова Ж.Е. 

  
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, 0518023 «Есепші ревизор» біліктілігі 

бойынша «Салық және салық салу» оқу әдістемелік кешен 
 Оқытушы: Бектурганова Ж.Е. 

 



  
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, 0518023 «Есепші ревизор» біліктілігі 

бойынша «Ұйым экономикасы» оқу әдістемелік кешен 
 Оқытушы: Бектурганова Ж.Е. 

Экономикалық пәндер оқытушысы Тоқмамбет А.С. келесі пәндер бойынша 
ОӘК шығарды: 

1. 0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы 
бойынша «Тауартану» пәнінен; 

2. 0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, біліктілігі 0518023 - 
бухгалтер-аудитор мамандығы бойынша «Құқық негіздері» пәнінен.  

  
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, 0518023 «Есепші ревизор» біліктілігі 

бойынша «Мемлекеттік сатып алу» оқу әдістемелік кешен 
Оқытушы: Тоқмамбет А.С. 



  
0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы, 0601013 
«Стандарттау технигі» біліктілігі бойынша «Тауартану» оқу әдістемелік кешен 

Оқытушы: Тоқмамбет А.С. 
 

  
0518000 «Есеп және аудит» мамандығы, 0518023 «Есепші ревизор» біліктілігі 

бойынша «Менеджмент және маркетинг негіздері» оқу әдістемелік кешен 
Оқытушы: Тоқмамбет А.С. 

Арнайы пәндер оқытушысы Жабаспаева А.Н. келесі пәндер бойынша ОӘК 
шығарды: 

1. 0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы 
бойынша «Физика және химия әдістерін талдау» пәнінен. 

  
0601000 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы, 0601013 

«Стандарттау технигі» біліктілігі бойынша «Физика-химиялық әдістер» оқу 
әдістемелік кешен 

Оқытушы: Жабаспаева А.Н. 



 Жезқазған индустриялық-гуманитарлық колледжінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың шағын және орта бизнесті 
дамыту мақсатында Халыққа Жолдауында қойылған міндеттерді орындау 
үшін «Бизнес мектебі» ашылды. Бизнес мектебі бизнес-мектептегі оқу 
үдерісінде жинақталған білімді нығайтуға, тереңдетуге және жүйелендіруге, 
бизнестегі қажетті кәсіби дағдылар мен дағдыларды игеруге, сондай-ақ 
студенттерді бизнестегі болашақ жұмыс іс-әрекеттерімен таныстыруға 
бағытталған. «Бизнес-мектептің» ашылуының мақсаты кәсіпқой мамандарды, 
бизнестің көшбасшыларын әлеуметтік жауапты бизнес-тәжірибелердің 
әртүрлі түрлеріне тарту, кәсіптік білім беруді қамтамасыз ету (облыстарда, 
моноқалаларда нақты бизнес түрлерін ашу және дамыту бойынша қадамдық 
нұсқаулар) және табысты кәсіпкерлердің қатысуымен практикалық 
дағдыларды дамыту болып табылады. сарапшылар (қолданыстағы бизнестің 
практикалық мысалдары бойынша), жеке өсу жобасын жүзеге асыру, 
коммуникацияның тиімділігін арттыру, с табысқа жету үшін ынталандыру 
ретінде ұйымдастырушылық, қоғамдастық және қоғамдық қызметте 
тәжірибесі.  
 Бизнес мектебінің арқасында біздің колледж студенттері әр түрлі 
салада 2,3 және 4 курс студенттерінің жаңа, шығармашылық жобалары 
ұсынылған «Startup bolashak-menin armanim» республикалық жобасына 
қатысты. Жезқазған облысының барлық қатысушыларының арасында 1-4 
финалға 36 жоба жіберілді, оның ішінде 5 жоба біздің колледж атынан. 
 

 
 «Startup bolashak-menin armanim» Республикалық байқауы 

 Сонымен қатар, «Экономика және Стандарттау» ПЦК ұйымдастырған 
«Ұлттық сапа» және «Қаржыгерлер күніне» арнап өткізген апталығы 
бойынша ПЦК студенттері Жезқазған қалалық  қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасына және «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қарағанды 
облысы бойынша Жезқазған қалалық бөлімшесі басқармасында сонымен 
қатар  «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ бөлімінде экскурсия жасап, дәріс 
тыңдап келген болатын. 
 



 

 

 
 

«Экономика және стандарттау» ПЦК 0601000 «Стандарттау, метрология және 
сертификаттау» мамандығы, 0601013 біліктілігі  «Стандарттау технигі» студенттері 
Жезқазған қалалық  қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында дәріс тыңдауда. 

 
 

 
 

«Экономика және стандарттау» ПЦК декадасы аясында 
0601000«Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы, 

0601013 біліктілігі  «Стандарттау технигі» 2 курс студенттерімен «Тамақ 
өнімдерінің лабороториялық зерттеуі» атты зертханалық сабақ. 

 

   

   
  
 
 
 
 



   
 «Э ж/е С» ПЦК 0518000 «Есеп және аудит» мамандығының студенттері  Жезқазған 

қалалық  салық салу комитетінде. 
 

 

ПЦК «Экономика және стандарттау» декадасы аясында 0518000 «Есеп 
және аудит» мамандығы, 0518023 біліктілігі бухгалтер-ревизор 3 курс 
студенттерімен «XXI ғасыр көшбасшысы» интеллектуалдық ойыны 

өткізілді

 
 

 

 



ПЦК «Экономика және стандарттау» декадасы аясында 0518000 «Есеп 
және аудит» мамандығы, 0518023 біліктілігі бухгалтер-ревизор 

студенттерімен тәжірибе базаларында экскурсия өтті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖФ АҚ «Халық банкі» мекемесінде дәріс оқылды 

 

 

 ЖФ АҚ «Халық банкі» мекемесінің 
директор орынбасарымен кездесу өтті 

 

 

 

 

 

 

ЖФ АҚ «Халық банкі» мекемесінде 
экскурсия өтті. 



 

ЖФ АҚ «Банк ЦентрКредит» 
мекемесінде дәріс оқылды  

 

 

 

 

 

 

 

ЖФ АҚ «Банк ЦентрКредит» 
мекемесінде экскурсия өтті 

 

 

 

 

 

 

ЖФ АҚ «Банк ЦентрКредит» 
мекемесінің директорымен кездесу өтті 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Сонымен қатар, апталық қарсаңында ПЦК-ның ұйымдастырумен 
жәрмеңкелер болды. Ал, сол жәрмеңкеден түскен қаражат жылдағы 
дәстүрмен балалар үйіне сыйлықтарға жұмсалады. 
  

 
  

   
«Экономика және стандарттау» ПЦК «Ұлттық сапа күні» 

қарсаңында өткен жәрмеңке 
 

 
 

 

Маруа Кулушева атындағы балалар үйінде «Экономика және 
стандарттау» мамандығы оқытушылары мен студенттерінің 

ұйымдастырған «Қайырымдылық ете білейік» атты кеші 
 

2017-2018 оқу жылындағы «Экономика және стандарттау»  пәндік-
циклдік комиссиясы бойынша жалпы контингент: 

Күндізгі бөлім бойынша жалпы контингент – 60 студент, сырттай оқу 
бөлімі бойынша – 26 студент .  

0518000 - «Есеп және аудит» мамандығы бойынша – 33 студент, 
сырттай оқу бөлімі бойынша – 23 студент. 



0601000 - «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы 
бойынша – 27 студент, сырттай оқу бөлімі бойынша – 3 студент.  

Қазіргі таңда  «Экономика және стандарттау» ПЦК-нда 29 оқытушы 
жұмыс атқарады, оның ішінде: 5 – ғылым магистрі, 6 жоғарғы санатты 
оқытушы, 10 оқытушы бірінші санатты, 3оқытушы екінші санатты.  

ПЦК төрайымы - Тоқмамбет Айнұр Серікқызы, С.Сейфуллин атындағы 
Қазақ агротехникалық  университетінің «Әлеуметтік - мәдени сервис» 
мамандығы бойынша бакалавр және магистр иегері. 

Айнұр Серікқызы көптеген ғылыми конференциялар мен жобаларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Оның бастауымен УА-11 тобының 
студенттерімен «BOLASHAK «menin armanym» жобасына қатысып, 
сертификатпен марапатталды. Сонымен қатар,  Айнұр Серікқызы ТОО «УЦ 
про бизнес» ұйымдастыруымен «Практическое предпринимательство, 
построение бизнес - моделей» тақырыбында семинарға қатысып,  
сертификатпен марапатталды.  

Жыл сайын «Экономика және стандарттау» пәндік-циклдік 
комиссиясының оқытушылары біліктіліктерін көтеруден өтеді. 

2018-2019 оқу жылы экономика пәндері оқытушысы Бектурганова Ж.Е. 
оқытудан өтті: 

1. АТЕ-консалтинг, Астана қ., «Применение в бухгалтерском учете 
программы 1с- Бухгалтерия версия 8.3» тақырыбында; 

2. Астана қ., «BOLASHAK Халықаралық академиясы», «Применение 
математических методов в решении экономических задач» 
тақырыбында. 

2016-2018 оқу жылы экономика пәндері оқытушысы Тоқмамбет А.С. 
оқытудан өтіп, бірқатар конференциялардың қатысушысы атанды: 

 
г.Астана, АТЕ-консалтининг 

 
 

 
Астана қ., «BOLASHAK 
Халықаралық академиясы» 



1. 2016 ж. Студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-
тәжірибелік «КЕЛЕШЕК-2016» конференциясында өзекті мәселелерді 
көтергені үшін марапатталды.  

2.  2018 ж. 27 наурыз айында Қарағанды қаласындағы ЖШС «Учебный центр 
ПРО БИЗНЕС» өз біліктілігін көтерді. 
3. 2018ж қазан айында  Қарағанды қаласында УЦ «ПРО БИЗНЕС» 
ұйымдастыруымен болып өткен семинарға қатысып, өз біліктілігін көтерді.  

   
 

2016-2018  жылында «Стандарттау, метрология және сертификаттау» 
мамандығының арнайы пәндері оқытушысы Жабаспаева А.Н.: 
Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде 
өткен Чехия Республикасынан келген профессор Павел 
Войтчектің «Стереохимия» атты лекциясына қатысып, емтихан 
тапсырды. 

 

 
 


