
 №1 оқу ғимараты 

№  Кабинет атауы 

1 Акушерлік және гинекология кабинеті 

2 Педиатрия кабинеті 

3 Комуникативті дағдылар және психология кабинеті 

1қабат Симуляциялық зал 

1қабат Оқу залы 

1қабат Колледж музейі 

4 Экология және география кабинеті 

5 Симуляциялық кабинет 

6 Эпидемиология және жұқпалы аурулар кабинеті 

7 Микробиология кабинеті 

 

 №2 оқу ғимараты 

№  Кабинет атауы 

1қабат Буфет 

1қабат Мед.пункт 

8 Қазақстан тарихы кабинеті 

9 Ағылшын тілі кабинеті 

10 Формакология кабинеті 

11 АӘД кабинеті 

12 Анатомия және физиология кабинеті 

13 Паталогиялық анатомия және физиология кабинеті 

14 Қазақ тілі кабинеті 

15 Химия кабинеті 

16 Математика және физика кабинеті 

17 Орыс тілі кабинеті 

18 Информатика кабинеті 

19 Әлеуметтік-экономикалық пәндер кабинеті 

20 Медбиология кабинеті 

 №3 оқу ғимараты 

№  Кабинет атауы 

3 Дәрісхана 

 Жаттығу залы 

4 Дәріс залы 

 Мәжіліс залы 

5 Микробиология кабинеті  

6 Гигиена кабинеті  

7 Микробиология кабинеті 

8 Ортопедиялық стоматология кабинеті 

8А Тіс техникалық зертханасының кабинеті 

9 Ортопедиялық стоматология кабинеті және ортодонтия 

негіздері 

10 Хирургиялық стоматология кабинеті 

11 «Стоматология»  мамандығы бойынша тәжірибелік 

оқытуға арналған кабинет 

 Дуальді оқыту кабинеті 

12 Рентген кабинеті  

13 Терапиялық стоматология кабинеті 

 

Орталық аурухана 

№  Кабинет атауы 

1 Мейірбикелік технологиялар кабинеттер 

2 Мейірбикелік технологиялар кабинеттер 

3 Мейірбикелік технологиялар кабинеттер 

4 Мейірбикелік технологиялар кабинеттер 

5 Хирургия және реанимация кабинеті 

6 Хирургия және реанимация кабинеті 

7 Педиатия кабинеті 

8 Терапия кабинеті 

9 Терапия кабинеті 

10 Дәріс залы 
 

«Жезқазған қаласының жоғары  

медициналық колледжі» ШЖҚ КМК 

 
№1 Оқу ғимараты. Тарадая көшесі, 8 

 

 
Жол: автовокзал мен теміржол вокзалынан - "Каз Почта" 

аялдамасы № 5, 11 автобустар. "Кооператор" аялдамасынан - 

"Қ. И. Сәтбаев атындағы алаң" аялдамасы № 5, 11, 96 

автобустар. 

Телефон анықтамалығы 

№ Құрылымдық бөлімшелер 

атауы 

Телефон номері 

1 ЖқМК директоры 8 (7102) 41-06-00 

2 Қабылдау бөлмесі 8 (7102) 41-02-30 

3 Бухгалтерия  8 (7102) 41-00-07 

4 2 корпус вахтасы  8 (7102) 77-33-16 

5 2 корпус әдістемелік 

кабинет 

8 (7102) 72-02-36 

6 3 корпус вахтасы  8 (7102) 77-55-20 

 Сайт: medkolledge-jezkazgan.kz/ru/ 

Email: zhezmedkol@mail.ru  
 

 

 «Жезқазған қаласының жоғары  

медициналық колледжі» 

ШЖҚ КМК 

 
КОЛЛЕДЖ БОЙЫНША ЖОЛ 

СІЛТЕУШІ 
 

 
 

Құрметті бірінші курс студенті, 

«Жезқазған қаласының жоғары 

медициналық колледжі» ШЖҚ КМК-ге 

қош келдіңіз.  
Колледждегі оқу үрдісі әдеттегі мектептегі 

сабақтардан айтарлықтай ерекшеленеді. 

Бірінші курс білім алушылары алғашқы күннен 

колледждегі студенттік өмірге оңтайлы бейім-

делуге бағытталған барлық қажетті ақпаратты 

студенттерге арналған жолсілтеушіден таба 

алады.  

 

Оқуда жетістіктер және қызыққа толы 

студенттік өмір тілейміз! 
 

 

mailto:zhezmedkol@mail.ru


Колледждің визит карточкасы 
Білім беру мекемесінің 

атауы 

Қарағанды облысы Денсаулық сақтау 

басқармасының «Жезқазған қаласының 

жоғары медициналық колледжі» ШЖҚ 

КМК 

Білім беру мекемесінің 

типі 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын оқу орны 

Білім беру мекемесінің 

түрі 

Колледж 

Құрылтайшы Қарағанды облысы Денсаулық сақтау 

басқармасы 

Құрылған жылы 1961 жыл 

Заңды мекен-жайы 100600, Қарағанды облысы, Жезқазған 

қаласы, Тарадай көшесі, 8 

Телефон/Факс/e-mail 8(7102) 410230 

zhezmedkol@mail.ru 

Сайт адресі medkolledge-jezkazgan.kz/ru 

Басшының лауазымы Колледж директоры 

Басшының тегі, аты, 

әкесінің аты 

Молдина Меруерт Айтмаганбетовна 

Заңды тұлғаны тіркеу 

туралы куәлік 

№ 390-1930-26-БП тіркеу нөмірі 

990140002589 БСН. 

Мемлекеттік лицензия Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті Қарағанды 

облысының Білім саласындағы бақылау 

департаментімен 04.04.2014 ж. берілген 

лицензия нөмірі № 14004471. Әрекет ету 

мерзімі шектеусіз 

 

Миссия – ауру күтімінде кәсіби құзырлы орта 

буын медицина қызметкерлерін дайындау. 
 

Колледж құндылығы: 

 Екі жақтың талабын қанағаттандыру;  

 Колледж қызметкерлерінің құзырлылығы және 

кәсіптілігі; 
 Колледж ұстаздарымен студенттерінің қарым-

қатынасы. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ШОЛУ 
Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының 

«Жезқазған қаласының жоғары медициналық колледжі» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорын. 

«Жезқазған қаласының жоғары медициналық колледжі» 

ШЖҚ КМК 1961 жылы академик Қ. И. Сәтпаевтың қолдауымен 
медициналық училище ретінде ашылды. 

1996 жылы Жезқазған медициналық училищесі колледж 

мәртебесін алды.  
Қарағанды облысы әкімдігінің 2008 жылғы 07 қарашадағы 

№ 0/04 Қаулысы негізінде Жезқазған медициналық колледжі 

Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының 
«Жезқазған қаласының медициналық колледжі» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны ретінде жұмыс істейді. 

2018 жылы колледж жоғары колледж мәртебесін алды. 
Колледж құрылымында 5 кадрлар даярлау бөлімі және 1 

орта медициналық қызметкерлерді қайта даярлау және 

біліктілігін арттыру бөлімі, симуляциялық орталық, әдістемелік 

кабинет, оқу бөлімі, кітапхана, жалпы гуманитарлық пәндер 

ЦӘК, әлеуметтік-экономикалық пәндер ЦӘК, жалпы кәсіптік 

пәндер ЦӘК, арнайы пәндер ЦӘК бар.  

1996 жылдан бастап колледжде орта медициналық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

бөлімшесі жұмыс істейді. 

Мамандықтар 

09130100 «Мейіргер ісі»  5AB09130101 – мейіргер ісінің 

қолданбалы бакалавры 

09110100 «Стоматология» 4S09110102 - дантист 

09120100  «Емдеу ісі» 4S09120101 - фельдшер 

09130100 «Мейіргер ісі» 4S09130103 - жалпы 

тәжірибедегі мейіргер 

09130200  «Акушерлік іс» 4S09130201 – акшер 

09140100 «Лабораториялық 
диагностика» 

4S09140101 - медициналық 
зертханашы  

 

Жезқазған қаласының жоғары медициналық 

колледжі: 
• жоғары білікті педагогикалық құрам;  
• оқытушылардың 73% жоғары және бірінші біліктілік 

санаты бар;  

• әлеуметтік серіктестердің кең желісі / 17 оқу-
өндірістік тәжірибе базасы/;  

• арнайы пәндер оқу кабинеттерінің және 

зертханалардың жоғары деңгейі / 88%/;  
• студенттердің жоғары дайындық деңгейі / қорытынды 

аттестаттауда 92,2% жақсы және жақсы бағалар/;  

• жоғары әлеуметтік рейтинг /92% түлектерді жұмысқа 
орналастыру/;  

• ISO 9001: 2015, ҚР СТ ISO 9001-2016 халықаралық 

стандартының талаптары негізінде СМЖ 

әзірленген,құжатталған, енгізілген және жұмыс 

жағдайында ұсталады. 

Қоңырау кестесі 

1 ауысым                  2 ауысым 
1 сабақ 09.00-10.30 4 сабақ 14.10-15.40 

2 сабақ 10.40-12.10 5 сабақ 15.50-17.20 

3 сабақ 12.30-14.00 6 сабақ 17.30-19.00 

         Оқу бөлімі күнделікті сағ. 15.00-17.00-ге дейін 
анықтама беру қызметін жүзеге асырады (Қабылдау 

бөлмесі)  
 

Оқу құнының прейскуранты 

№ Қызмет атауы 1 жылға оқу құны, 

теңге 

1 МІ қолданбылы бакалавры 280000 

2 Емдеу ісі 220000 

3 Акушерлік іс 220000 
4 Мейіргер ісі 220000 
5 Стоматология 220000 
6 Лабораториялық диагностика 220000 

 

 

«Жезқазған қаласының жоғары медициналық 

колледжі» ШЖҚ КМК әкімшілігі  
Тегі, аты-жөні Лауазымы 

Молдина Меруерт 

Айтмаганбетовна 

Колледж директоры  

Токтыбаева Сабира Директордың ОІ жөніндегі 

Абдыхашимовна орынбасары  

Рахметова Жанна Оралхановна 

Абильдаева Айна Кенбаевна 

Директордың ТӘ жөніндегі 

орынбасары 

Мусаева Акнур Турехановна КДО меңгерушісі  

Альменова Меруерт Айдосовна Тәжірибие ісі бойынша 
бөлім меңгерушісі 

Гусманова Айнур Сергазыевна МІ бойынша бөлім 

меңгерушісі 

Коканова Тулиу Абуталиповна ЕІ бойынша бөлім 
меңгерушісі 

Альменова Алмагуль 

Жакановна 

Колледж әдіскері  

Сыздыкова Махаббат 
Сериковна 

Бас есепші 

Ибадильдинов Төлеген 

Жанбекович 

Заңгер 

Тусупбекова Айнагул 

Еркиновна 

IT менеджер 

Оспанова Дария Шекербековна Психолог 

Медеубаева Айнур Култасовна Әлеуметтік педагог 

Ибраева Гулден Базылбековна Кадр бөлімінің меңгерушісі 

Алиакпарова Гулмира 

Ауэзовна 

Директордың ШБ 

жөніндегі орынбасары  

 

Колледж кітапханасы 

  оқу ғимаратының бірінші 
қабатында орналасқан. Оқу және 

көркем әдебиет  

абонементтерінен, оқу залынан 

тұрады. Кітапхана Интернет 

желісіне қосылған, элек-трондық 

кітапхана қызмет көрсетеді. 

 

 

Медициналық пункт  
№2 оқу корпусы ғимаратының 

бірінші қабатында орналасқан. 

Жұмыс уақыты 9.00-ден 18.00-ге 
дейін.  

 

 

 

 

Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз! 
Құрметті студент, Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз. Біз 

сізге оқу үрдісі барысында сенімді серік боламыз. 

         

Оқуда жетістіктер тілейміз! 

mailto:zhezmedkol@mail.ru

