
УНИВЕРСИТЕТТІҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖАУАПТЫ КЕЗЕҢ
БАСТАЛДЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде
жауапты кезең басталды. Оқу ордасындағы сегіз факультетте
студенттерден мемлекеттік емтихан қабылдау, диплом қорғау қызу
жүргізілуде. Осыған байланысты Оқу процесін ұйымдастыру
басқармасының бастығы МҰХТАРОВ АБЗАЛ ТАҢЖА РБАЙҰЛЫНА
жолығып, биылғы оқу процесі жөніндегі өзгешеліктер мен өзгерістер
жайында оқырмандарымыз үшін бірнеше сауалдар қойған едік.

- Абзал Таңжарбайұлы, биыл университетті қанша түлек бітіріп
шығады?

- Биыл Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін - 2345
түлек бітіреді, толықтай тоқталатын болсақ, күндізгі бөлім бойынша - 1699,
сырттай бөлім бойынша - 561, ал магистратура бойынша – 85 түлек бітіреді.

- Ал, олардың шамамен қанша пайызы үздік дипломға ие болады
деп күтілуде?

- Университет түлектерінен үздік дипломға ие түлектер шамамен 11-
12% - ды құрайды.

- Биылғы мемлекеттік емтихандарда өзгешелік бола ма?
- Дипломдық жұмыстың (жобаның) орнына е кі бейіндеуші пәндері

бойынша мемлекеттік емтихан қосылды. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіме тінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар ен гізу туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысының 52 -
тармағына сәйкес, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетінің күндізгі бөлімде үлгерім көрсеткіштері тек қана «В -», «В»,
«В+», және «А-», «А» бағаларынан тұратын бітіруші курс студенттері үшін
қорытынды аттестаттау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру
және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау түрде жүргізіледі.

Сырттай оқу бөлімінің барлық бітіруші курс студенттері үшін және
күндізгі бөлімде үлгерім көрсеткіштері «С-», «С», «С+», «D», «D+»,  «В-»,
«В»,  «В+», «А-», «А» бағаларынан тұратын бітіруші курс студенттері үшін
қорытынды аттестаттау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру
және қосымша екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру
түрде белгіленеді.

- Оқу орнында қандай мамандықтар бойынша диплом
жұмыстары жазылады?



- Типтік оқу жоспары негізінде барлық мамандықтарда жоғарыда
көрсетілген критерийлер бойынша диплом жұмысын жазуға мүмкіндік
беріледі.

- Университетіміздің түлектерінің жұмысқа орналасу жағы на
тоқтала кетсеңіз ?

- 2016-2017 оқу жылында университеттің педагогикалық
мамандықтары бойынша түлектерді болашақ жұмыс орындарына бөлу
«Ақтөбе облыстық білім басқармасының педагог кадрларға 2017 -2018 оқу
жылына сұранысының» және түлектердің білім беру ұйымдары мен мектепке
дейінгі ұйымдардан алған жеке сұраныстар ының негізінде жүзеге асырылды.

Педагогикалық емес мамандықтар бойынша ірі кәсіпорындар мен
мекемелердің сұраныстары негізінде түлектер болашақ жұмыс орындарына
бөлінді. Қазіргі уақытта мамандықтар бойынша университет бітіруші
түлектердің жұмысқа орналасуына жолдама беру және оны тіркеу журналын
толтыру, жолдама дайындау жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі кезде
университетіміздің түлектерінің жұмысқа орналасу жағдайы 73 %-ды
құрайды.

- Биыл университет бойынша студенттер кәсіби біліктілік алып
шығатын жаңа мамандықтар бар ма?

- Барлығы 54 мамандықтың 52-сі бітіреді. Жаңа мамандықтар жоқ .
Алдағы оқу жылына жаңадан қосарланған мамандық тар ашу мен 4
мамандықта көптілділік бағдарламасы бойынша мамандар дайындау бағыты
жүзеге асырылады деп жоспарлануда.

- Әңгімеңізге рахмет!
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