
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіндегі 

докторантура мен магистратура білім  беру бағдарламалары: 

 

 Магистратура  

 

         «Білім» 

1. 6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  

2. 6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

3. 6М010300-Педагогика және психология 

4. 6М010900 – Математика 

5. 6М011000 – Физика 

6. 6М011300-Биология 

7. 6М011400-Тарих 

 

    «Гуманитарлық  ғылымдар» 

8. 6М020300-Тарих 

9. 6М020500-Филология 

 

     «Әлеуметтік ғылымдар экономика және бизнес» 

10.  6М050300-Психология 

11.  6М050600-Экономика 

12.  6М051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару 

13.  6М051100-Маркетинг 

14.  6М050700-Менеджмент 

15.  6М052000-Іскерлік әкімшілік жүргізу  

 

     «Жаратылыстану ғылымдар» 

16.  6М060100-Математика 

17.  6М060200-Информатика 

18.  6М060400-Физика 

19.  6М060700-Биология 

20.  6М060800-Экология 

 

          «Техникалық ғылымдар және технологиялар» 

21.  6М070300-Ақпараттық жүйелер 

22.  6М072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

 

           «Құқық» 

23.  6М030100-Құқықтану 

 

                                                      Докторантура 

«Жаратылыстану ғылымдар»  

1. 6D060100-Математика 

 



Магистратураға / докторантураға түсуші талапкерлерге  ЖОО-ға, 

мынадай құжаттарды тапсырады: 

 

1) ұйым басшысының атына өтініш; 

2) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі; 

3) интернатураны бітіргені туралы куәлік (резидентураға түсу үшін); 

4) келесі бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың 

көшірмесі (бар болса): 

ағылшын тілі:  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL 

ITP – кемінде 460 балл),  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-

based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87), (TOEFL, шекті балл – 

кемінде 560 балл),  

International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 6.0); 

 неміс тілі:  

Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), 

TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі); 

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым 

секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес), 

 Diplome d'Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi 

de Langue francaisе (DALF, С1 деңгейі),  

Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл);  

5) кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек қызметін 

растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін); 

6) 3x4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет; 

7) 086-У нысанындағы медициналық анықтама; 

8) жеке куәлігінің көшірмесі; 

9) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болса). 

 

 

Үміткер күнтізбесі: 

 

1. Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-нің докторантура мен магистратурасына 

түсушілердің өтініштері шілденің 3-і мен 31-і  аралығында қабылданады. 

 2. Докторантура мен магистратураға қабылдау емтихандары 10 тамыз бен 20 

тамыз аралығында болады, 28 тамызға дейін оқуға қабылданады. 

 3. Оқу ағылшын/неміс/француз  тілінде жүргізілетін бейінді магистратураға 

түсу үшін 10 тамыз бен 15 тамыз аралығында кешенді тестілеу өткізіледі, 

арнайы пән-ауызша. 


