
 

 

 Халықаралық Тараз инновациялық институты 

2022жылдың 30 наурызда  мамандықтар бойынша өткен 

«Жас түлек-2022» бос жұмыс орындар жәрмеңкесінің  

қорытынды есебі 

        Халықаралық Тараз инновациялық институты мен Облыстық әкімдігінің 

жастар саясаты мәселелері басқармасның ұйымдастыруымен аралас форматта  

2022жылдың 30  наурызда мамандықтар бойынша өткен «Жас маман-2022» 

жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша 

түлектерге мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру мақсатында кездесу өтті. 

    Іс-шараға, Тараз қалалық әкімдігінің жұмыспен қамту орталығының, Жамбыл 

облыстық әкімдігінің білім бөлімінің, Жамбыл облысы бойынша «Атамекен»  

кәсіпкерлік ұлттық палатасының, Жамбыл облыстық филиалы жанындағы «Жас 

Отан» жастар қанаты төрағасының басшылары және 30-дан  аса мекеме өкілдері 

қатысты.  

Институтта 2021-2022 оқу жылында 7400 білім алушыларға 212 профессор-

оқытушылар құрамы  сапалы білім береді.   

2020 жылда бітірішілердің жұмыспен қамтыту көрсеткіші - 71,4%  , ал 2021 жылда 

-72%.   

Институтта бітірушілерді жұмыспен қамту бойынша 2020-2025 жылдарға 7 

бағыттан тұратын Жол картасы бекітілген. Негізгі бағыттары өңірдегі жұмыс 

берушілермен байланыс, маман сұранысының мониторингі, Жамбыл облысының 

жұмыспен қамту орталығына тіркелген бітірушілерге қолдау ету, біліктілікті жоғарлату 

курстарын ұйымдастыру, жұмыс берушілерді тиісті акпараттпен қамтамасыз ету. 

Биыл институтта 822 түлек бітіргелі отыр. 34 білім беру бағдарламасы бакалавриат 

бойынша және 27 білім беру бағдарламасы магистратура бойынша. Бітірушілерді 

жұмыспен қамту жүйесі институтта жүйелі түрде  жолға қойылған. Институтта жылына 

дәстүрлі түрде бір рет жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру мәселелері 

бойынша бос орындар жәрменкесі ұйымдастырылып, оған өңірдегі көптеген мекемелер 



мен ұйым өкілдері шақырылады. 179 мекеме  жұмыс берушілермен нақты келісімдер де 

бар.  

 Институтта білім алып жатқан 5100-ға жуық білімгердің басты арманы жақсы 

жұмысқа орналасу екендігі анық. Ол үшін қандай мекемеге қалай орналасу керектігін 

жетік меңгеруі тиіс. Жәрменкеге «Amanat» партиясы жанындағы «Жас Отан» Жастар 

қанатының қалалық бөлімше басшысы Әбуғали Ерғали Рустемұлы түлектерге 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасын насихаттап түсіндіру жұмыстарын жүргізді,  

Жамбыл облысы бойынша «Атамекен» кәсіпкерлік ұлттық палатасының директоры 

Атымтаев Еркін Садуақасұлы өз баяндамасын жасап, Тараз қалалық әкімдігінің жұмыспен 

қамту орталығының директор орынбасары Қабылқұлов Нұрлан Оңлыұлы жастарға 

жұмысқа орналасудың жолы мен тәртібін түсіндірсе, Бейсенгалиева Мадина Сурагановна, 

№ 38 орта мектебінің директоры педагогикалық мамандықтарының студенттері  

практикасын өте жақсы өтіп жатқандықтары туралы мәлімдемесін айтып оқу бітірген соң 

жұмысқа алатындығын айтты, Облысымыздың ірі кәсіпорынның бірі ЖШС «Казфосфат» 

зауытының Сапа жөніндегі маман Пелешко Наталья Васильевна өз баяндамасын жасап 

студенттерді қызықтырып жұмысқа шақыратындығын туралы айтып жеткізді.   

 «Жас түлек-2022» бос орындар жәрменкесі қатысушыларға институт ректоры, 

профессор Е.Саурыков институт туралы, оның жетістіктері мен өз орны туралы, жылда 

дәстүрлі түрде өтетін жас мамандар жәрмеңкесінің маңыздылығын атап өтті.  Өздерін 

қызықтыратын бос орындар туралы мәлімет алуға, ал, жұмыс берушілерге үміткерлердің 

іскерлік қасиеттерін бағалап, жас мамандарды тартуға жұмыс берушілермен студенттер 

арасындағы байланыстар туралы мағлұматтарын баяндап өтті. Ол өз сөзінде ХТИИ 

түлектері бүгінде түрлі  салада жемісті еңбек етіп, оқу ордасының беделін арттырып 

жатқандығын тілге тиек етті. Сонымен қатар, жұмыс берушілермен үнемі байланыста 

және институтты бітірген мамандар оларды  толық қанағаттандырып отырғанын айтты. 

Кездесуге келген қонақтарды  институттың алдағы  жоспарларымен таныстырды. ХТИИ 

бәсекеге қабілетті әрі сапалы білім,  саналы тәрбие бере алатын іргелі оқу орнына айналып 

келе жатқанын айтқан проректор алдағы уақыттада  институт даму қарқынын 

арттыратынын жеткізді. 

4 курс студенттері Тәжібаева М. -Мат-18-1 тобының студенті кәсіптік практикасын 

Тараз қ № 5 мектеп-гимназиясында өтіп мектептің басшыларына өзін көрсете біліп 

диплом алған соң сол мектеп жұмысқа алуын ұсынды, Орынбай Шернияз –Хим-18-1 

тобының студенті Орынбай Шернияз Қаратау қ. ЖШС «Казфосфат» , зетрханашы 

жұмысын оқумен бірге алып жүр. Бітіріп кеткен түлектерде ЗУМ (4845060580, код 

доступа 123456 ЗУМ) арқылы кіріп сұхбаттасты, институт түлегі 3 жыл бұрын бітіріп 

кеткен Қар-15-1 тобының студенті кәзіргі таңда АҚ «Нурбанк» Заң бөлімінің бастығы 

ретінде жұмыс атқарып жетістіктері туралы әңгіме қозғап мақтан түрде айтып кетті.  

        Жиын соңында институт бітіргелі отырған студенттер жұмыс беруші мекеме 

өкілдерімен жеке сұхбаттар жасап, мол мәлімет алып жұмысқа орналасуына ұсыныстар 

алды. 

Факультеттер  тарапынан ұсынған 34 мамандық  бойынша 45 мекеме басшылары 

қатысты. 

  

№ 

 

Жұмыс орны Лауазымы, 

Аты-жөні 

Жауапты   

1 Тараз қаласы, 

К.Д.Ушинский  атындағы 

№ 23  орта мектебі 

мектеп директоры- Рысбаева 

Ардақ Абдирахимбайқызы  

 

 

 



2 Тараз қаласы,  

№ 44  орта мектебі 

мектеп директоры- Жақсыбеков 

Баймұрат Жақсыбекұлы  

«Жалпы 

педагогика» 

кафедрасы 3 Тараз қаласы,  

№ 9  бөбекжай 

балабақшасы 

балабақша  басшысы- Оспанова 

Жанар Рәпілбековна 

4 Тараз қаласы, 

Ө.Жолдасбеков атындағы 

№ 50  орта мектебі 

мектеп директоры- Қасымбекова 

Қарлығаш Кантаевна 

 

 

«Бастапқы әскери 

дайындық және 

шығармашылық 

мамандықтар» 

кафедрасы 

5 Тараз қаласы,  

№ 38  орта мектебі 

мектеп директоры- Бейсенгалиева 

Мадина Сурагановна 

6 Тараз сервис және 

технологиялар колледжі 

 

Колледж директоры- Маймышев 

Бекбол Баянғалиұлы 

7 № 1 Облыстық 

мамандандырылған 

балалар-жсөспірімдер 

спорт мектебі 

мекеме директоры- Жартыбаев 

Сәлкен Калдыбекович 

 

 

«Дене 

шынықтыру және 

спорт» кафедрасы 8 

 

№ 7 Облыстық 

мамандандырылған 

балалар-жсөспірімдер 

спорт мектебі 

 

мекеме директоры- Есмурзаев 

Қуандық Алимханович 

9 Тараз қаласы № 39 орта 

мектебі 

мектеп директоры- Раптаева 

Гульнара Муратбековна 

10 Тараз қаласы № 54 орта 

мектебі 

мектеп директоры- Тоғысова 

Раиса Дастеновна 

11 Жамбыл ауданы,Тастөбе а. 

Әкім Тарази орта мектебі 

мектеп директоры- Исмаилова 

Калила 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

кафедрасы 

12 Жамбыл ауданы, Өрнек а. 

Бейсенбек Тайшапұлы орта 

мектебі 

мектеп директоры- Жумадилова 

Рина Камбаровна 

 

Шетел тілдері» 

кафедрасы 

13 

 

Жамбыл облысы әкімдігі 

ветеринария 

басқармасының басшысы 

мекеме басшысы-Қартабаев 

Қанатбек Қадырұлы 

 

«Стандарттау 

және 

ветеринарлық 

санитария» 

кафедрасы 

14 Жамбыл филиалының 

Қазақстан Стандарттау 

және сертификаттау 

институты 

мекеме директоры- Мынбаев 

Асқар Құрманович 

15 Жамбыл облысы 

әкімдігінің  цифрлық 

технологиялар 

басқармасының бас 

маманы 

бас маман- Бейшен Ернар 

Манатұлы  

«Ақпараттық 

коммуникатив-тік 

технологиялар» 

кафедрасы 

16 ЖШС «Тамса» мекеме директоры- Тасыбаев 

Алтынбек Кошкарбаевич  

17 Тараз қаласы,  

ЖШС «Казфосфат» Сапа 

жөніндегі бас маман-цех 

бастығы 

цех бастығы- Байкенжеева 

Дильборам Қуанышқызы 

 

 

 

 

 18 Б.Момышұлы ауылы директор- Матеева Сұлушаш 



Сүт цехы ЖШС «LF 

Company» директоры 

 

 

«Жаратылыс-тану 

мамандықтар» 

кафедрасы 

19 «Білім» кәсіби- 

гуманитарлық колледжі 

колледж директоры- Ертаева 

Жанат Әкібаевна 

20 Байзақ ауданы Ғ.Мұратбаев 

атындағы мектеп-гимназия 

гимназия директоры- Наметкулов 

Мұхит Жанұзақович 

21 Қазақ ғылыми-зерттеу 

ветеринария институты 

ЖШС Жамбыл ветеринария 

ғылыми-зерттеу стансасы 

филиалы  

мекеме директоры-    Тлепов 

Анарбек Амреевич 

 

«Биология, 

ауылшаруашы-

лық 

мамандықтар» 

кафедрасы 22 Агро-биологиялық ғылыми-

зерттеу орталығы 

орталық басшысы-Молдахметов 

Марат Молдахметович 

23 Жамбыл облыстық жеке сот 

орындаушылары палатасы  

басшы орынбасары- Акимов 

Рыскелді 

 

 

 

«Азаматтық және 

қылмыстық 

құқық» 

кафедрасы 

 

 

24 Жедел және 

криминалистика бөлімінің 

бастығы 

 ОП-1 Тараз қ. 

бөлім бастығы - Қонысбаев 

Мадияр Танатович 

25 Жамбыл облысы бойынша 

ІІД 

кадр жұмыстары бойынша 

инспектор- Толенов Абылайхан 

Бақытұлы 

26 «БанкЦентрКредит» АҚ 

Тараз филиалы 

 

директор- Иптильдаев Бекдауыл 

Турдагулович 

 

«Қаржы және 

есеп» кафедрасы 

27 ЖОФ «ЖусанБанк» директор – Махашов Жандос 

Каратаевич  

28 ҚР мемлекеттік қызмет 

істері Агенттігінің ЖО б/ша 

Департаменті әкімшілік 

басқармасы  

Басшының орынбасары - Илебаев 

Лесбек Құралбайұлы 

«Экономика және 

басқару» 

кафедрасы 
Кадр бөлім басшы- Кеңесбек 

Бекжан Айдарұлы 

29 Талас ауд әкімдігінің 

«Кәсіпкерлік, өнеркәсіп 

және туризм» бөлімінің 

басшысы 

бөлім басшысы – Тауасаров 

Ауданбек Жүзбосынұлы 

30 Тараз қаласының 

мемлекеттік архиві 

мекеме директоры-Серікбаев 

Нұрхат Тірібосынович 

«Тарих және 

география» 

кафедрасы                                                                                              

31 Тараз қаласы, № 12 

мектеп-гимназия 

гимназия директоры- Тұрысбек 

Мұрат Жарылқапұлы  

 

Жәрменкеге кафедралар тарапынан әр бітіруші студенттерге портфолио жасап  және 

жұмыс беруші мекемелерімен түлектерді жұмыспен қамту қарым қатынастарын 

қалыптастыруын ұйымдастырды. Мекемелермен байланысып оларды институттың 

жәрменкесіне шақыруды ұйымдастыруына ықпал етті. Жұмыс берушілер тарапынан 

сұхбатынан соң жұмысқа жолдама алған студенттердің тізімі төменде көрсетілген: 



1. 4 курс студенті Тәжібаева М. -Мат-18-1 тобының студенті -Тараз қ № 5 мектеп-

гимназиясын математика пәнінің мғалімі 

2. № 38 орта мектебінің директоры: математика, орыс тілі мамандықтарының 

тапшы екенін ескертті 

3. «Білім» кәсіптік-гуманитарлық колледжіне физика, химия, математика 

мамандықтары 

4. «Казфосфат» ЖШС-не химия, физика мамандарын т .с.с. ұсыныстар айтылды. 

 Жәрмеңке аясында  студенттерге мекемелер тарапынан интернет желісіне 

www.enbek.kz, сайтынан бос вакансияларын жариялап отыратындықтарын ескертіп 

айтып, дипломдарын алғаннан соң келіп резюмелерімен келіп немесе жұмыспен 

қамту орталығына хабарласуларын өтінді. 

 

 

 Түлектерді жұмыспен қамту және кәсіптік практика сектрының жетекшісі     

 Ж.Сексенбаева 

 

 

 

 

http://www.enbek.kz/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


