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бағдарламасы бойынша ақпараттық хат

АҚТӨБЕ, 2017

Ұлттық
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасы
бойынша
ұсынылатын ақпараттық пакет қазақстандық серіктес жоғары оқу
орындары туралы қажетті ақпаратты қамтиды (мамандықтар, жоғары оқу
орындарының жиынтығы, байланыс деректері және т.б.)
Ақпараттық хат – Ақтөбе, 2017 – 17 б.

Құрастырғандар:
Халықаралық ынтымақтастық орталығының мамандары (академиялық
ұтқырлық бөлімі, Халықаралық бағдарламалар бөлімі, Конфуций институты)

БАСЫЛЫМДАР:
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің баспа үйі.

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті, 2017

МАЗМҰНЫ:
1. Академиялық ұтқырлық
2. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
3. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұллтық университеті
4. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты
5. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
6. С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемл. университеті
7. М.Өтемісов ат. Батыс-Қазақстан мемл. университеті
8. Абылай хан ат. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері
университеті
9. І.Жансүгіров ат. Жетысу мемл. университеті
10. Жәңгір
хан
университеті

ат.

Батыс-Қазақстан

аграрно-техникалық

11. Қорқыт ата ат. Қызылорда мемлекеттік университеті

Академиялық ұтқырлық – бұл студенттердің немесе оқытушылардың белгілі бір
академиялық кезеңге (оқу немесе өндірістік практиканы өтуді қоса алғанда) зерттеушілердің
қозғалысы, әдетте, семестр немесе оқу жылы бойынша басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе
шетелде) оқу немесе ғылыми зерттеулер үшін белгіленген оқу бағдарламаларын белгіленген
тәртіппен өз мекемесіндегі кредит түрінде міндетті түрде қайта тіркеуден өткізеді.
Академиялық ұтқырлық студенттер мен магистранттардың ғылыми және кәсіби мүдделерінің
кеңеюіне ықпал етеді, шетелдік жоғары оқу орнында ұзақ уақыт оқу үшін мүмкіндіктер жасайды.
Білім беру бағдарламаларының мазмұнын жетекші шетелдік серіктес жоғары оқу орындарының білім
беру бағдарламаларымен үйлестіру маңызды фактор болып табылады. Университеттің
мамандықтары бойынша оқу жоспарларын салыстыру негізінде оқу бағдарламаларын біріктіру
арқасында халықаралық академиялық ұтқырлық Америка Құрама Штаттарының, Еуропа мен
Орталық Азияның жетекші университеттерімен жүзеге асырылды.
Ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлық бағдарламасы – Қазақстан Республикасының
территориясында университеттер мен ғылыми орталықтарға оқуға және басқа да оқу / ғылыми
мақсаттарға арналған сапарлар;
Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық бағдарламасы – бұл шетелдік оқу
орындарына және ғылыми орталықтарға ғылыми зерттеулерді және басқа да білім беру
мақсаттарымен оқытуға арналған сапар;
Конкурстық іріктеудің негізгі критерийлері:
- жетістіктің жоғары деңгейі (GPA),
- академиялық кезеңнің соңындағы академиялық көрсеткіштер;
- академиялық қарыздың болмауы;
- академиялық тәртіп пен этикалық нормалардың бұзылуының жоқтығы;
- университеттің ғылыми және қоғамдық өміріне белсене қатысу;
Ұлттық академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша тапсырылатын
құжаттар тізімі
1. Форма бойынша өтініш
2. Жеке оқу жоспары
3. Қабылдайтын ЖОО жеке оқу жоспары
4. Жіберетін ЖОО жеке оқу жоспары
5. Студенттің жеке оқу жоспары
6. Өтініш
7. ЖОО бұйрығы
8. паспорт, сынақ кітапшасы
9. Кафедрадан ұсыныс хат
10. Оқу туралы келісім
11. Транскрипт
12. Қолхат

13. Құжаттар көшірмесі: жеке куәлік
14. Медициналық анықтама
15. Фото 3*4 – 6 дана.
16. Мекенжай анықтамасы
17. Оқу орнынан анықтама
18. Ағымдағы шот
19. Студенттен қолхат
20. Үшжақты келісім
21. Скоросшиватель, файл

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ














Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті — 1928 жылы
негізі қаланған Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті - Қазақстанның
ең ірі және жетекші университеті, ұлттық
педагогикалық
ғылым
мен
мәдениет
орталықтарының бірі.
Бүгінгі таңда Абай атындағы
ҚазҰПУ педагогикалық білім беру, экономика
және бизнес, құқықтану және халықаралық
қатынастар,
әлеуметтік-саяси
ғылымдар
саласында
ғылыми,
ғылыми
және
педагогикалық кадрларды даярлау үшін
көпсалалы
орталық
болып
табылады.

Бүгінгі күні университеттің балансында
жалпы ауданы 17 мың шаршы метрден асатын
5 жақсы жабдықталған жатақхана бар. Wi-Fi
желісіне қол жеткізе аласыз.
Мамандықтар:
 Бастауышта оқытудың педагогикасы
мен әдістері
 Педагогика және психология
 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану
























Дефектология
Психология
Физика
Информатика
Кәсіби оқыту
Математика
Информатика
Физика
Ақпараттық жүйелер
Орыс тілі және әдебиеті
Қазақ
тілінде
оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс
тілінде
оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Филология
Шет тілі: екі шет тілі
Аударма ісі
Биология
Химия
Биология
География
Экология
География
Туризм
Заң және экономика негіздері
Тарих
Аймақтану
Құқықтану
Дизайн
Бейнелеу өнері және сызу
Музыкалық білім
Хореография
Менеджмент
Есеп және аудит
Қаржы
Маркетинг

Мекен-жайы: 050010, Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы
Достық даңғылы 13
Ресми сайты: http://kaznpu.kz/ru

ӘЛ ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қазақстан
Республикасы
Тәуелсіздігінің жариялануына байланысты
Кирова С.М. атындағы Қазақ мемлекеттік
университеті 1991 жылдың 23 қазанында ұлы
ғалым, ойшыл, энциклопед, Шығыстың
«Екінші мұғалімі» Әбу Наср әл-Фарабидің
атымен аталды.
Әл-Фарабидің жетекші ұлттық университетке
атауын беру ата-бабаларымыздың тарихы мен
мәдениетіне мысал ретінде студенттер мен
барлық жастарды Отанға адалдық рухында
тәрбиелеу үшін өте маңызды. Әл-Фараби - өз
жерін түркі, араб және парсы тілдерінде
жазған қазақстандық жердің тумасы. ӘлФарабидің атауы әлемдік ғылым мен мәдениет
тарихында
берік
орнатылған.
Оның
шығармалары
тек
түркі
және
қазақ
философиясын дамытуға ғана емес, сонымен
қатар Батыс пен Шығыс мәдениетінің
жақындасуына
көпір
болды.

1993 жылғы 1 қаңтарда Ғылыми кеңестің 1992
жылғы 14 қазандағы шешімімен және
Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің
1992 жылғы 21 қазандағы №407 бұйрығымен
«Әл-Фараби
орталығы»
Республикалық
ғылыми-зерттеу
орталығы
ашылды.

Орталықтың басты міндеті - Әл-Фараби мен
басқа да көрнекті қазақстандық ғалымдар мен
өткен ғасырдың ойшылдарының еңбектерін
жан-жақты зерттеу және осы материалдарды
оқу үдерісінде кеңінен қолдану.
Университетте 15 факультет, 63 кафедра, 20
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтары, технопарк бар.
Мамандықтар:











Биология
Экология
География
Аударма ісі
Туризм
Тарих
Математика
Информатика
Аұпараттық жүйелер
Компьютерлер және бағдарламалық
қамтамасыз ету
 Математикалық және компьютерлік
моделльдеу
 Физика
 Шетел филологиясы
 Филология
 Орыс тілі мен әдебиеті
 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану
 Менеджмент
 Психология
 Экономика
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 Химия
 Бейорганикалық заттардың химиялық
технологиясы
Органикалық заттардың химиялық
технологиясы
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, 050040 Әл-Фараби
даңғылы 71, Тел. 8 (727) 221-10-00, 8 (727)
221-10-10 Факс +7 (727) 377-33-44 Email:
info@kaznu.kz

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТі

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия
ұлттық
университеті
Қазақстан
Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
Жарлығымен 1996 жылы 23 мамырда
Целиноград инженерлік-құрылыс институты
(ЦИИ) мен Целиноград педагогикалық
институтын біріктіру негізінде құрылды.
Халықаралық ынтымақтастық
Халықаралық ынтымақтастық Еуропалық
Одақ, Америка және Океания, Азия және
Африка елдерінің, ТМД елдерінің ғылыми
орталықтарымен және басқа да ғылыми
ұйымдарымен, Қазақстандағы халықаралық
ғылыми және білім беру қорларымен,
елшіліктермен және миссиялармен 116 шарт
негізінде жүзеге асырылады. 2001 жылы ЕҰУ
базасында Л.Н. Гумилев Мәскеу мемлекеттік
университетінің қазақ бөлімшесін ашты. М.В.
Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік
университеті.

Университетте 12 факультет бар (Механикаматематика
факультеті,
Ақпараттық
технологиялар,
Сәулет
және
құрылыс
университеті, Жаратылыстану факультеті,
Әлеуметтік ғылымдар факультеті, Филология
факультеті,
экономика
факультеті,
халықаралық қатынастар факультеті, физикатехникалық факультеті, журналистика және
саясаттану
факультеті,
көлік-энергетика
факультеті).
Әскери кафедра жұмыс істейді, әскери тіркеу
мамандықтары бойынша оқуды жүзеге
асырады.
Мамандықтар:
 Бейнелеу өнері және сызу
 Дене шынықтару және спорт
 Математика
 Физика
 Информатика
 Химия
 Биология
 География
 Заң және экономика негіздері
 Қазақ тілі және әдебиеті
 Орыс тілі және әдебиеті
 Шетел тілі: екі шетел тілі
 Аударма ісі
 Шетел филологиясы
 Құқықтану
 Дизайн
 Экономика
 Менеджмент
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 Экология
 Ақапраттық жүйелер
 Есептеу
техникасы
және
бағдарламалық қамтамасыз ету
 Көлікті ұйымдастыру, көлік қозғалысы
және көлікті пайдалану
 Транспорт, транспорттық техника және
технологии
Мекен-жайы:
010008, Қазақстан Республикасы, Астана
қаласы, Сәтпаев көшесі 2, Тел: +7 (7172)
709500, e-mail: enu@enu.kz



ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
институты Қазақ КСР Халық комиссарлары
кеңесінің 1944 жылғы 15 тамыздағы «Қазақ
қыздарынан жоғары деңгейдегі кадрларды
даярлау туралы» №457 шешімімен, мекеме
ретінде ашылды. Осы институттың ашылу
тарихы, оның мақсаты алыс және алыс
аймақтардан келген қыздарды руханиморальдық, білікті кадрларды дайындау
арқылы жоғары және білім алу үшін ауыр
және ауыр соғыс жылдарымен тұспа-тұс келді.

Факультеттері:
 Қазақ филологиясы және әлем тілдері
факультеті
 Жаратылыстану факультеті
 Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті
 Өнер және мәдениет факультеті
 Физика - математика факультеті
 Педагогики
және
психологии
факультеті

Мамандықтар:
 Қазақ тілі және әдебиеті
 Шетел тілі
 Қазақ
тілінде
оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
 Орыс тілі мен әдебиеті



























Орыс
тілінде
оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Биология
География
Химия
Биология
Экология
Тарих
Туризм
Есеп және аудит
Математика
Экономика
Заң және экономика негіздері
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бейнелеу өнері және сызу
Кәсіби оқыту
Музыкалық білім
Хореография
Физика
Информатика
Ақпараттық жүйелер
Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
Бастауышта оқытудың педагогикасы
мен әдістері
Дефектология
Дене шынықтыру және спорт
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану
Психология

Мекен-жайы: 050000, Алматы қаласы,
Әйтеке би көшесі, 99 2,+7 (727) 279-14-44
+7 (727) 233-18-52, email: info@kazmkpu.kz

С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

С.Сейфуллин
атындағы
Қазақ
агротехникалық университеті - Орталық
және Солтүстік Қазақстанның ең ірі
ауылшаруашылық университеті, Астананың
бірінші жоғары оқу орны.
Жаңа оқу орнының құрылуы - ауыл
шаруашылығында мамандар қажет болған
кезде Солтүстік Қазақстандағы тың және
тыңайған жерлерді игеру кезінде уақыт
талабына жауап
болды.
Қазақстанның
солтүстік және орталық аудандарында ауыл
шаруашылық өндірісі үшін мамандарды
даярлауды кеңейту мақсатында Ақмола
ауылшаруашылық институты 1957 жылғы 3
қазанда
КСРО
Министрлер
Кеңесінің
қаулысымен және 1957 жылғы 9 қазанда
КСРО Ауыл шаруашылығы министрлігінің
бұйрығымен
агрономиялық,
ауыл
шаруашылығын механикаландыру және жерге
орналастыру
факультетімен
құрылды.

Мамандықтар:
 Дизайн
 Ақпараттық жүйелер
 Маркетинг
 Менеджмент
 Көлікті ұйымдастыру, көлік қозғалысы
және көлікті пайдалану
 Кәсіби оқыту
 Транспорт, транспорттық техника және
технология
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Экология
 Экономика
 Электроэнергетика
Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы
010011, Астана қаласы
Победы даңғылы 62
Тел: +7 (7172) 31-75-47
қабылдаубөлмесі
Факс: +7 (7172) 31-60-72
қабылдаубөлмесі
E-mail - agun.katu@gmail.com

ректордың
ректордың

Академиялық ұтқырлық
Университеттегі
академиялық
ұтқырлық
келесі тетіктерді іске асыру арқылы жүзеге
асырылады:
- білім беру бағдарламалары бойынша
студенттердің теориялық және практикалық
дайындыққа кетуі;
- ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін басқа
жоғары оқу орындарының оқытушылары мен
студенттерінің шақыруымен жеке білім беру
бағдарламалары үшін жазғы семестрді
ұйымдастыру;
- академиялық алмасуды кеңейту мақсатында
Қазақстанның
басқа
да
жоғары
оқу
орындарында және шетелдерде профессороқытушылар құрамына арналған тәжірибе
ұйымдастыру.

СӘРСЕНА АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ
ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Сәрсена аманжолов атындағы шығысқазақстан мемлекеттік университеті еліміздің шығыс аймағының алдыңғы қатарлы
білім беру, ғылыми, әдістемелік және мәдени
орталықтарының бірі.
Университет білім беру қызметтерінің кең
спектрін және сапасын қамтамасыз етеді, жаңа
педагогикалық технологияларды қолданады
және факультеттің ғылыми базасын кеңейтеді.
Университеттің түлектері сұранысқа ие және
жұмыспен
қамту
нарығында
табысты
бәсекелеседі, олар Қазақстанның және шет
елдердің экономикасының түрлі салаларында
жұмыс істейді.
Университет құрылымы
Университеттің құрылымы (2015 жылдан
бастап):
4
факультет
(жаратылыстану
факультеті,
математика,
физика
және
технология факультеті, экономика және құқық
факультеті,
психология
факультеті,
педагогика
және
мәдениет,
тарих
филологиясы және халықаралық қатынастар
факультеті) және 19 кафедра бар. 4 факультет
бакалавриаттың
45
мамандығы,
магистратураның
30
мамандығы
және
докторантураның 3 мамандығы бойынша
білім алады. Университетте 400-ден астам
жоғары білікті оқытушылар жұмыс істейді,
оның ішінде 19 ғылым докторы, 150-ден астам
ғылым кандидаттары және PhD докторлары.

Білім беру мен бизнесті университеттің
ғылыми қызметімен біріктіру мақсатында
келесі жаңа ғылыми-зерттеу бөлімдері
ашылды.
Мамандықтар:
 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
әдістері
 Педагогика және психология
 Дефектология
 Бейнелеу өнері және сызу
 Дене шынықтыру және спорт
 Математика
 Физика
 Информатика
 Химия
 Биология
 Заң және экономика негіздері
 География
 Қазақ тілі мен әдебиеті
 Орыс тілі мен әдебиеті
 Шетел тілі: екі шетел тілі
 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану
 Тарих
 Аударма ісі
 Құқықтану
 Дизайн
 Психология
 Аймақтану
 Экономика
 Менеджмент
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 Маркетинг
 Экология
 Ақпараттық жүйелер
 Органикалық заттардың химиялық
технологиясы
 Көлікті ұйымдастыру, көлік қозғалысы
және көлікті пайдалану
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
Өскемен қаласы, 30-шы
Күзетшілер бөлімі, 34 Почтовый индекс:
070020
e-mail: kense@vkgu.kz.





М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫСҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

М.өтемісов атындағы батыс-қазақстан
мемлекеттік
университеті
—
Батыс
Қазақстан облысының көпсалалы жоғары оқу
орны. Университеттің құрамында 2 институт,
4 факультет, 51 мамандық бойынша 22
кафедра, аспирантура, магистратура, колледж,
«Отандық тарих» мамандығы бойынша
диссертациялық кеңес, үш ғылыми зертхана,
компьютерлік орталық, 1 миллионнан астам
кітап қоры бар ғылыми кітапхана, біліктілік,
университеттің даму мониторингі және
бағалау бөлімі, редакциялық-баспа бөлімі.
Университетте 500-ге жуық адам жұмыс
істейді, оның ішінде 21 ғылым докторы және
147 ғылым кандидаты.
Мамандықтар:
 Бастауыш оқытудың
педагогикасы мен әдістемесі
 Педагогика және психология
 Музыкалық білім
 Бейнелеу өнері және сызу
 Денешынықтыру және спорт
 Математика
 Физика
 Информатика
 Химия
 Биология
 История
 Заң және экономика негіздері
 География
 Қазақ тілі және әдебиеті

Орыс тілі және әдебиеті
Шетел тілі: екі шетел тілі
Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен
әдебиеті
 Тарих
 Филология (қаз, орыс)
 Аударма ісі
 Құқықтану
 Дизайн
 Аймақтану
 Экономика
 Менеджмент
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Мемлекеттік және жергілікті
басқару
 Маркетинг
 Информатика
 Химия
 Экология
 Ақпараттық жүйелер
Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 090000, Орал
қаласы, Достық-Дружбы даңғылы, 162.
сайт:wksu.kz

менеджмент факультеті, халықаралық
қатынастар факультеті, шығыстану факультеті,
үздіксіз білім беру факультеті және экономика
және құқық факультеті.

АБЫЛАЙ ХАН АТ. ҚАЗАҚ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ
ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ

Мамандықтар:
Бакалавриат
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университетінің
қалыптасуы мен даму тарихы елдегі шет тілін
оқытудың дамуымен тығыз байланысты, ал
оның қалыптасуы 1941 жылы кеңестік кезеңде
орын алып, университеттің мәртебесін алған
сәттен бастап оны дамытудың жаңа кезеңі
басталды. ҚазМҰУ-де гуманитарлық шет тілі
мен халықаралық профильдің көптеген
салаларында сұранысқа ие жоғары білікті
мамандарды даярлау үшін барлық жағдай
жасалған.
ҚазМҰЛО
дамуының
басты
қағидасы
өткеннің тамаша педагогикалық дәстүрлеріне
сүйеніп, барлық үздік және қазіргі заманға сай
қолдану. Осы қағидаттан кейін KazUMSOIMA
қазақстандық жоғары оқу орындарының
рейтингісінде жоғары лауазымдарға қол
жеткізді: 2008-2012 жылдарға арналған
мамандарды
даярлаудың
академиялық
көрсеткіштері бойынша, Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университеті
үздік бесінші орынды иеленіп, Қазақстанның
жоғары мектебінде көшбасшылық ұстанымын
сақтап келеді, себебі ол көпсалалы ғылыми әлемнің 14 тілінде кәсіптік білім беретін оқу
орны. Бұл жоғары оқу орнына үлкен
жауапкершілік жүктейді, өйткені білім
берудің қарқынды дамып келе жатқан рөлі
ұлттық
бәсекеге
қабілеттілікті
қалыптастырудағы
стратегиялық
ресурс
болып табылады.
Қазіргі уақытта университеттің 7 негізгі
факультеті бар: аударма және филология
факультеті, білім беру факультеті,










Шетел тілі: екі шетел тілі
Аударма ісі
Шетел филологиясы
Аймақтану
Экономика
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Маркетинг
Туризм

Магистратура
 Педагогика және психология
Мекен-жайы: Алматы қ-сы, Мұратбаева
көшесі 200
Телефон: +7 (727) 292-08-00
Телефон: (Қабылдау коммиссиясы): +7 (727)
292-23-73
Факс (Ректордың қабылдау бөлмесі): +7
(727) 292 44 63
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz

І. ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ
ЖЕТЫСУ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Жетісу мемлекеттік университеті (бұдан әрі ЖМУ)
Талдықорған
педагогикалық
институты ретінде Қазақстан Коммунистік
партиясы
Орталық
Комитетінің
және
Министрлер Кеңесінің 2012 жылғы 25
қазандағы № 552 қаулысына сәйкес құрылған.
1977 жылы институт І.Жансүгіров аталды.
1994
жылы
университет
Қазақстан
Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994
жылғы 2 маусымдағы № 584 қаулысының
негізінде І.Жансүгіров атындағы Талдықорған
университеті болып қайта құрылды. 1999
жылдан бастап оқу орны І.Жансүгіров
атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
болып өзгертілді (Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 1999 жылғы 21 сәуірдегі №441
қаулысы).
Университеттің құрамына 7 факультет кіреді:
физика және математика; мәдениет пен өнер;
педагогика және психология; гуманитарлық;
заңды; қаржы-экономикалық; табиғи және
техникалық.

Мамандықтар:
Бакалавриат
 Мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу
 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
методикасы
 Педагогика және психология
 Дефектология
 Кәсіби оқыту
 Музыкалық білім
 Бейнелеу өнері және сызу
 Дене шынықтыру және спорт
 Математика
 Физика
 Информатика
 Химия
 Биология
 История
 Заң және экономика негіздері
 География
 Қазақ тілі және әдебиеті
 Орыс тілі және әдебиеті
 Шетел тілі: екі шетел тілі
 Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
 Орыс тілінде оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
 Аударма ісі
 Құқықтану
 Экономика
 Менеджмент
 Есеп және аудит
 Қаржы
 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 Маркетинг
 Ақпараттық жүйелер
 Туризм
Магистратура
 Педагогика және психология
 Экономика
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
040009 Талдықорған қ-сы, І.Жансүгіров
көшесі 187а.
Қабылдау комиссиясы: +7(7282)222542,
Канцелярия/факс: +7(7282)222194,
Email: vuz@zhgu.edu.kz




ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ










Жәңгір хан атындағы батыс -қазақстан
ауылшаруашылық-техникалық
университеті – адам ресурстарын және елдің
экономикасын ғылыми қамтамасыз етудің ең
ірі көпсалалы орталығы білім беру және
ғылыми-техникалық қызметтердің сапасын
әлемдік стандарттарға сәйкес келтіруді
қамтамасыз етуге бағытталған.
Қазіргі уақытта университет еліміздің және
аймақтың ұлттық экономикалық кешенінің
үздіксіз дамуын қалыптастыруға белсенді
ықпал ететін, экономиканың аграрлық және
индустриалды салалары үшін оқу және
ғылыми қызметті, біліктілікті арттыру және
қайта даярлауды жүзеге асыратын елдегі
мемлекеттік көпсалалы орта мектепте
танымал және кеңінен танымал.

Мамандықтар:
 Мемлекеттік және жергілікті
басқару
 Ақпараттық жүйелер
 Маркетинг

Менеджмент
Мұнай газ ісі
Көлікті ұйымдастыру, трафик
және пайдалану
Кәсіби оқыту
Құрылыс
Транспорт, транспорттық
техника және технология
Есеп және аудит
Қаржы
Бейорганикалық заттардың
химиялық технологиясы
Органикалық заттардың
химиялық технологиясы
Экология
Экономика

Ресми сайты: www.wkau.kz

Мекен-жайы:
090009, Қазақстан Республикасы
Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 51
e-mail: zapkazatu@wkau.kz
Тел./факс: +7 (7112) 50-13-74















ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998
жылғы 24 наурыздағы № 256 Жарлығымен
Қорқыт
ата
атындағы
Қызылорда
гуманитарлық университеті және Ибраи
Жахаев атындағы Қызылорда политехникалық
институты қосылып Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университеті болып
қайта құрылды.

Мамандықтар:
Бакалавриат
 Мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу
 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
методикасы
 Педагогика және психология
 Дефектология
 Кәсіби оқыту
 Музыкалық білім
 Бейнелеу өнері және сызу
 Денешынықтыру және спорт












Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
Тарих
Заң және экономика негіздері
География
Қазақ тілі мен әдебиеті
Орыс тілі мен әдебиеті
Шет тілі: екі шет тілі
Қазақ тілінде оқытпайтын
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
• Орыс тілінде оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Аударма ісі
Құқықтану
Экономика
Менеджмент
Есеп және аудит
Қаржы
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Маркетинг
Ақпараттық жүйелер
Туризм

Мекен-жайы:
120014, Қазақстан Республикасы,
Қызылорда қаласы, Әйтеке би
көшесі 29А.
еmail: ksu@korkyt.kz, www.korkyt.kz

«ЭРАЗМУС+» АКАДЕМИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Эразмус +» - бұл 2014-2020 жылдарға
арналған Еуропалық Одақтың білім беру,
оқыту,
спорт
және
жастар
саясаты
саласындағы жобаларын, ынтымақтастықты,
академиялық
ұтқырлықты
қолдауға
бағытталған жаңа бағдарламасы. Эразмус +
бағдарламасы білім беру мен оқыту жүйесін
жаңғырту мен орнықты дамытуға, жастар
саясаты мен спортты дамытуға қолдау
көрсетуге, сондай-ақ дағдыларды жетілдіруге
және осылайша халықтың жұмысқа орналасу
мүмкіндіктерін жақсартуға бағытталған. Жаңа
бағдарлама
адамның
дамуына
инвестициялардың
айтарлықтай
өсуін
көздейді.

Байланыс тұлғасы:
Молдахметова Айнур
Тел.: 8-747-961-58-52
Email: ainur.moldakhmet@gmail.com
«МЕВЛАНА» АКАДЕМИЯЛЫҚ АЛМАСУ
БАҒДАРЛАМАСЫ «Мевлана» академиялық
алмасу
бағдарламасы
студенттер
мен
оқытушыларды АРМУ арасында алмасуды
қарастырады.
Қ.Жұбанов
пен
түрік
университеттері Түркияның жоғары білім
кеңесін ішінара қаржыландырды.

Байланыс тұлғасы:
Онгарова Еркинай
Тел.: 8-775-068-75-65
Email: aidmukas@mail.ru

Ұлттық
академиялық
ұтқырлық
бағдарламасы бойынша байланыс тұлғасы:
Жукетаева Салтанат
Тел.: 8-702-877-04-50
E-mail: saltanat_91_02@mail.ru
Халықаралық академиялық ұтқырлық
бағдарламасы бойынша байланыс тұлғасы:
Кужанова Сабина
Тел.: 8-701-403-86-98
Email: sabina_92@inbox.ru
ҚХР бойынша байланыс тұлғасы:
Кантореулы Даулет
Тел.: 8-771-293-51-61
Email: daulet1106@mail.ru
СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ
«ТЕМІРҚАЗЫҚ»
Байланыс тұлғасы:
Еримбетова Динара
Тел.: 8-771-108-28-83
Email: e_dinjana@mail.ru

Мекен-жайы: Халықаралық бағдарламалар
және
академиялық
ұтқырлық
бөлімі,
Халықаралық
ынтымақтастық
орталығы,
Қ.Жұбанов
атындағы
Ақтөбе
өңірлік
мемлекеттік университеті А.Молдағұлова
көшесі -34, Ақтөбе қ., Қазақстан

