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Қ.Жұбанов атындағы Ақ.ӨМУ-нің 

Тарих факультеті 

 

Құрметті түлектер мен ата-аналар! 
Сіздерді, бакалаврдың  

5B011400 – «Тарих», 

5В020300 – «Тарих»,  

5В011600 – «География», 

5В090200 – «Туризм»,  

5В012900 – «География Тарих»,  

5В013000 – «Тарих-Дінтану». 

Магистратура: 

6М020300 – «Тарих»,  

6М011400 – «Тарих». 

 мамандықтары бойынша білім алуға 

шақырамыз! 

 

Ақтөбе, 2018 
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                                     5B011400-ТАРИХ 

 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл, сырттай бөлім (жоғары 

білімнен кейін) – 2 жыл. 

Академиялық дәрежесі: 5В011400-Тарих мамандығы 

бойынша білім бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- білім беру саласында (педагогикалық): жалпы орта оқу, орта 

кәсіптік орындарында мұғалім (оқытушы) ретінде; 

- тәрбиелік: қосымша білімі бар оқытушы-әдіскер, бөлім 

басқарушысы және мекемелерде мектептен тыс білім беру, 

академиялық институттарда және жоғары оқу орындарында  

кіші ғылыми қызметкерлер, аға ғылыми қызметкерлер болу; 

-жобалау: оқулықтардың редакторлары болып жоба 

институттарында және мекемелерінде кеңесші ретінде. 

Кәсіби қызметінің нысандары: 
Жалпы және арнайы мамандандырылған мектептер, лицейлер, 

колледждер, техникумдар, гимназиялар және басқа да орта 

арнайы оқу орындары, мемлекеттік мекемелер, мұражайлар, 

мұрағаттар, ғылыми зерттеу институттары, баспалар, 

кітапханалар, педагогикалық, тарихи білім беру кабинеттері 

және білім беру мекемелері. 

                        

                        

                              5В011600 – ГЕОГРАФИЯ 

  

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл,   қысқартылған оқу 

бағдарламасы бойынша – 2 жыл. 

Академиялық дәрежесі: 5В011600-География мамандығы 

бойынша білім бакалавры 

 Кәсіби қызмет түрлері: 

 - білім беру (педагогикалық): жалпы орта білім беру, орта 

кәсіптік оқу орындарында мұғалім (оқытушы) ретінде; 

 - тәрбиелеу: қосымша білім беру педагогы, әдіскер, бөлім 

меңгерушілері және т.б. мектептен тыс оқыту орындарында, 

экологиялық және мектептік өлкетану үйірмелерінде. 

Кәсіби қызмет нысандары: мектептер, лицейлер, 

гимназиялар, колледждер және мектептен тыс оқыту – 

тәрбиелеу орындары, зертханалар, мемлекеттік басқару 

мекемелері, гидрометеорологиялық, туристік станциялар мен 

орталықтар және т.б.  

 

5В090200 – ТУРИЗМ 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: 5В090200-Туризм мамандығы 

мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

Туризм мамандығы бойынша бакалаврдің кәсіби іс-әрекетінің 

саласы туризм мен қонақжайлық индустриясы, ғылым, білім, 

мемлекеттік басқару және адам қызметтерінің туризммен 

байланысы бар басқа даялары болып табылады. 

 

 

Кәсіби қызметінің нысандары: 

- туристік кәсіпорындарымен байланысты мемлекеттік басқару 

ұйымдары;  

- туристік кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері; 

- туризмнің әр түрлі инфрақұрылымдарының салалары; 

- Қазақстан аймағындағы, дүниежүзілік қоғамдағы, туризмнің 

даму болашағы және жағдайымен айналысатын ғылыми-

зерттеу бөлімдері;  

- ішкі және сыртқы нарыққа туристік қызметті ұсынудағы 

жарнамалық агенттіктері. 

 

                    

                      5В012900-ГЕОГРАФИЯ-ТАРИХ 

 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл, 3 жыл, сырттай бөлім 

(жоғары білімнен кейін)-2 жыл.. 

Академиялық дәрежесі: география-тарих мамандығы 

бойынша білім бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- білім беру (педагогикалық): жалпы орта білім беру, орта 

кәсіптік орындарында мұғалім (оқытушы) ретінде; 

- тәрбиелеу: қосымша білімі педагогы, әдіскер, бөлім 

меңгерушілері және мектептен тыс оқыту орындарында, 

экологиялық және мектептік-өлкетану үйірмелерінде. 

Кәсіби қызметінің нысандары: мектептер, лицейлер, 

колледждер, гимназиялар және мектептен тыс оқыту-тәрбиелеу 

орындары, зертханалар, мемлекеттік басқару мекемелері, 

гидрометеорологиялық, туристік станциялар мен орталықтар 

және т.б. 

 

                          5B013000-ТАРИХ-ДІНТАНУ 

 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл, сырттай бөлім (жоғары 

білімнен кейін) – 2 жыл. 

Академиялық дәрежесі: 5В013000-Тарих-Дінтану мамандығы 

бойынша білім бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

- білім беру саласында (педагогикалық): жалпы орта,  орта 

кәсіптік оқу орындарында мұғалім (оқытушы) ретінде; 

- тәрбиелік: қосымша білімі бар оқытушы-әдіскер, бөлім 

басқарушысы және мекемелерде мектептен тыс білім беру 

маманы;  

-жобалау-зерттеу: жобалау және ғылыми зерттеу 

институттарында аға, кіші ғылыми қызметкер, сарапшы, 

кеңесші болу. 

Кәсіби қызметінің нысандары: 
  Жалпы және арнайы мамандандырылған мектептер, лицейлер, 

гимназиялар, колледждер және басқа да орта арнайы оқу 

орындары, мемлекеттік мекемелер, діни және қоғамдық 

ұйымдар, музей, архив, ғылыми зерттеу институттары,  

 

 

 

баспалар, кітапханалар, педагогикалық, тарихи, діни білім беру 

кабинеттері.  

 

 

                                         5B020300-ТАРИХ 

 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: Тарих мамандығы бойынша 

гуманитарлық білім бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

Тарих бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

- оқу-тәрбиелік (педагогикалық):  

- өндірістік-басқару; 

- ғылыми-зерттеу; 

- сарапшы-кеңесшілік;  

- мәдени-ағартушылық. 

Кәсіби қызметінің нысандары:  Тарих бакалавры мынандай 

қызметтерді атқара алады: мектеп, лицей, гимназия және 

колледждегі тарих пәнінің оқытушысы; кафедра әдіскері; 

мұрағаттанушы; кіші ғылыми қызметкер; референт-кеңесші; 

офис-тіркеуші; мемлекеттік қызметкер және т.б. 

e-mail: tarih_2012@mail.ru 

 

                           

                                   5B050500-АЙМАҚТАНУ 

 

Оқу мерзімі: күндізгі бөлім – 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: Аймақтану бакалавры 

Кәсіби қызмет түрлері: 

Аймақтану бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай 

алады: 

- ақпараттық-шығармашылық; 

- ақпараттық-референттік; 

- басқару; 

- кеңес беруші-эксперттік (әлемдік саясат, дипломатия, ұлттық 

немесе аймақтық сыртқы саясат мәселелері бойынша білікті 

кеңес беру және эксперт рөлінде қызмет атқару); 

- білім беру (елдің орта оқу орындарында қазіргі қоғамның 

гуманитарлық мәселелерін шешу барысында әлеуметтік 

жауапкершілікті атқару; елдегі білім беруді жетілдіруге 

қолғабыс ету). 

Кәсіби қызметінің нысандары: 
  «Аймақтану» мамандығы түлектері өңірлік саясат, аймақтық 

экономикалық процестер, мемлекеттің ішкі және сыртқы 

саясаты, әлемдік мәселелерге ықпал ете алатын халықаралық 

ұйымдар, биліктегі жергілікті органдарда, коммерциялық 

құрылымдар, менеджмент пен іс жүргізу салаларында қызмет 

жасай алады. 

 

 

mailto:tarih_2012@mail.ru

