
УНИВЕРСИТЕТ ТАРИХЫНАН  

 

 1935 жылдың 01 қаңтарынан қазіргі Жұбанов Университеті физика-математика және тарих бөлімдері негізінде Ақтөбе 

педагогикалық институты болып қаланды 

 1945 жылы Институтқа Нұрпейіс Байғанин аты берілді 

 1966 жылы Ақтөбе педагогикалық институты қайта құрылды  

 1985 жылы «Материалдардың радиациялық физикасы» алғашқы ғылыми зертханасы ашылды 

 1990 жылы қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры, лингвист-ғалым  Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың есімі берілді 

 1991 жылы «Жұбановтану» ғылыми зертханасы ашылды 

 1998 жылдан бастап үздік студенттер ҚР Президентінің стипендиясын иеленді, соңғы 5 жылда 206 студент Президент 

стипендиясының иегері 

 2004 жылы Болон процесіне қосылып, «бакалавриат-магистратура-докторантура» 3 деңгейлік оқу бағдарламаларына 

көшті  

 2004 жылы алғашқы магистратура мамандықтарына лицензия алынды 

 2008 жылы алғашқы бакалаврлар бітіріп шығып, магистратураға жолдама алды 

 2010 жылы Қытай Халық Республикасы ЖОО халықаралық байланысы негізінде Конфуций Институты ашылды 

 2012 жылы алғашқы PhD докторантураға (математика мамандығы) лицензия алынды 

 2012 жылдан бастап Ақтөбенің өндірістік және білім беру мекемелерінде 16 кафедра филиалы ашылды  

 2013 жылы Ақтөбе мемлекеттік университеті мен Ақтөбе  мемлекеттік педагогикалық институтының бірігуі негізінде 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті болып ұйымдастырылды 

 2013 жылы оқу процесін ұйымдастыру, бақылау мен бағалау «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйеге 

көшіріліп, 2016 жылы «Универ» ақпараттық бағдарламалау кешеніне енгізілді 

 2014 жылы «Серпін» әлеуметтік бағдарламасымен алғашқы 150 талапкер гранттық негізде оқуға қабылданды 

 2016 жылы «E-Learning» ғылыми-тәжірибелік орталығы ашылып, 2017 ж. жаңадан құрылған Цифрлық технологиялар 

орталығы құрамына енді  

2017-2018 оқу жылында ашылды: 

 Маркетинг орталығы  

 Цифрлық технологиялар орталығы  

 Үздіксіз білім беру институты  

 Халықаралық ынтымақтастық орталығы  



 Мұхтар Арын атындағы кабинет  

 Ғалымжан Нұрышев атындағы кабинет  

 Белгілі қоғам қайраткер Дербісәлі Беркімбаев атындағы кабинет  

 Инновациялық технологиялар паркі  

 Студенттерге қызмет көрсету орталығы  

 Оқу-өндірістік алаңы  

 «ARSU» медиаорталығы  

 «Жұбанов Университеті» баспасы  

 Профессор Қ.Жұбанов атындағы конференц-зал  

 «Рухани жаңғыру» Ақтөбе облысының жоба кеңсесі   

 «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығы 

 Университет Музейі 

 «Жұбановтану» ғылыми-зерттеу орталығы 

 «Сенім» орталығы  

 Хореграфии бөлмесі  

 «Smart Жастар үйі» Студенттер жатақханасы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


