
Қымбатты талапкерлер! 

 

       Қазақстанның батыс өңіріндегі ең ірі 

ЖОО болып табылатын Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің есігі Сіздер үшін әрдайым 

ашық. 

       Қ.Жұбанов атындағы Ақтбе өңірлік 

мемлекеттік университеті – 50 жылдық 

тарихы бар, білім берудің озық 

дәстүрлерін бойына сіңірген ғылым мен 

білімнің және мәдениеттің қара шаңырағы. 

      Қ.Жұбанов атындағы Ақтбе өңірлік 

мемлекеттік университеті – 

мультимедиялық құралдармен, 

лингофондық, компьютерлік кластар, 

ғылыми-зерттеу лабороториялармен 

жабдықталған 6 оқу корпусы бар заманауи 

талаптарға сай қалыпты білім беру 

қызметін көрсететін үлкен кешен. 

     Сырттай оқу факультеті – бұл 

өндірістен қол үзбей кредиттік технология 

бойынша академиялық күнтізбеге орай оқу 

бағдарламаларын оқып, игеруге  

бағытталған оқу түрі, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оқу үдерісін жүргізу 

мен ұйымдастырудың заманауи тәсілі. 

Оқытудың бұл түрі ғылым мен 

техниканың қазіргі жетістіктерін 

пайдалана отырып кәсіби орта және 

жоғары білімнен кейінгі  қысқартылған 

оқу бағдарламалары бойынша жоғары 

кәсіби білім беруге арналған. 

     Сырттай оқыту негізінде бакалавриат 

бойынша маман даярлау мынадай 

мамандықтар бойынша жүргізіледі: 
 

5В010100 - Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу 

5В010200 - Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі 

5В010300-Педагогика және  психология   

5В010500-Дефектология                   

5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану 

5В050300 – Психология 

5В010600 – Музыкалық білім 

5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу       

5В010800 – Дене шынықтыру және спорт 

5В010900 – Математика 

5В011000 – Физика  

5В011100 – Информатика 

5В012000 – Кәсіптік білім 

5В070400 - Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету  

5В011200 – Химия 

5В011300 – Биология 

5В060800 – Экология 

5В011400– Тарих 

5В011600 – География 

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті 

5В012200 - Орыс тілінде оқытпайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

5В011900 - Шет тілі: екі шет тілі          

5В021000 – Шетел филологиясы (ағылш.)                

5B050900 - Қаржы   

5B050800 – Есеп және аудит   

5В050600 - Экономика   

5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару 

5B030100 - Құқықтану   

5В072900 - Құрылыс   

5В070900 – Металлургия 

5В072100 – Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы 

5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру 

5В071300 - Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

5В070800 - Мұнайгаз ісі 

 

 

Сырттай оқу студенттерге мынадай 

артықшылықтар мен мүмкіндіктер 

береді: 

 

 орта кәсіптік білімнен кейінгі жоғары 

білім алуға; 

 екінші жоғары білім алуға; 

 білім алудың дербес траекториясын 

жоспарлау мүмкіндігі; 

 негізгі атқарып отырған қызметінен қол 

үзбей оқуға; 

 уақыт пен қаржысын үнемдеуге. 

 

Сырттай оқуға қабылданатын 

тұлғалар: 

- орта кәсіби білімі бар талапкерлер; 

-    жоғары кәсіби білімі бар талапкерлер. 

 

     Оқу мерзімі: 
 орта кәсіби білімі бар сәйкес  

     мамандыққа түсуші тұлғалар үшін     

     3 жыл; 
 жоғары кәсіби білімі бар тұлғалар үшін  

     2 жыл. 
 

 



Талапкерлерге арналған ақпарат: 

 

 кешенді тестке қатысу үшін 

өтініштер үстіміздегі жылдың 20 

маусым  9 шілде аралығында 

қабылданады; 

 мемлекеттік білім беру грантын 

алуға үміткерлердің өтініштері 23-

31 шілде аралығында қабылданады; 

 шығармашылық мамандықтарға 

түсу үшін  өтініштер 20 маусымнан 

1 шілдеге дейін қабылданады; 

 қысқартылған оқу мерзімі бойынша 

құжаттар (орта кәсіптік білім және 

жоғары кәсіптік білім) осы жылдың 

20 маусымнан 15 тамыз 

аралығында қабылданады. 

 

Тапсырылатын құжаттар тізімі: 
 

 оқу орнын (колледж, ЖОО) 

бітіргені туралы диплом  және 

қосымша  (түпнұсқасы); 
 086-У медициналық анықтама 

(университеттің студенттік 

емханасынан алынған); 
 6 сурет, 3*4 см; 
 жеке куәліктің көшірмесі 

(төлқұжат); 
 кешенді тестілеу сертификаты (орта 

кәсіби  білімнен кейінгі білім 

алушылар үшін). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030000 Ақтөбе қ,  

А.Молдағұлова даңғ., 34 каб № 101 

Тел: 8(7132) 54-39-74   

факс: 8(7132)56-82-80 

 

Қазақстан Республикасының Білім 

және Ғылым министрлігі 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университеті 
 

СЫРТТАЙ ОҚУ ФАКУЛЬТЕТІ 
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