
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

Баспасөз қызметі бөлімі 2017 жылдың  мамыр айынан бастап жұмыс 

жасайды.  

Баспасөз қызметінің негізгі атқаратын қызметі:  

- Университеттің сыртқы және ішкі ақпараттық саясатын  іске асыру; 

- Республикалық, облыстық БАҚ-пен тығыз жұмыс жасау;  

- Университеттік іс-шараларды БАҚ арқылы таратып отыру;  

- БАҚ арқылы университеттің қоғамдық  беделін қалыптастыру; 

- Университеттің жарнамалық-ақпараттық жұмысын ұйымдастыру; 

- Медиа-жоспар жұмысының жүйелі орындалуын назарға алу;  

- «Ақтөбе университеті» газетінің жұмысын жандандыру, сапасын 

қадағалау;  

- Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің  

www.arsu.kz сайтында университетте өтетін іс-шараларды уақытылы 

жариялау. 

 

Баспасөз қызметінің негізгі атқарымдары: 
 Университеттің ғылыми-зерттеу, білім беру қызметі, маңызды оқиғалар 

мен жетістіктері туралы газет журналдарға, ТВ және радиоға, сайттарға, 

«Ақтөбе университеті» газетіне ақпараттық және имидждік материалдар 

әзірлеу; 

 БАҚ-тармен жарнамалық-ақпараттық қызмет келісімдерін жасауға 

қатысу, университеттің құрылымдық бөлімдерімен БАҚ үшін 

жарнамалық-ақпараттық материалдар дайындап, олардың 

жариялануына бақылау жасау, қабылдау комиссиясы мен қабылдау 

науқанын ұйымдастыру жұмысының кәсіби бағдарлау ісін жариялау; 

 «Ақтөбе университеті» газетін шығаруды ұйымдастыру; 

 Университеттің студенттік және жалпы шараларға қатысып, олардың 

жұмысын жария ету;     

 Жылына бір рет  Қызмет жұмысы туралы есеп әзірлеу. 
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Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ  сайты  1993 жылы құрылған, 2017 

жылдың шілде айынан бастап сайттың дизайны өзгертілді. Сайт 

«Университет», «Білім», «Халықаралық байланыстар», «Ғылым мен 

инновациялар», «Студенттік өмір», «Медиа», «Ректордың блогы», 

«Түлектерге», «Қызметкерлерге», «Магистранттар мен PhD докторларға», 

«Студенттерге», «Талапкерлерге», «Хабарландыру», «Жаңалықтар» 

айдарларынан  тұрады. 

 

 «Ақтөбе университеті» газеті 1996 жылдан бастап шыға бастады. 

1997 жылдың 12 наурызында  Қазақстан Республикасының Баспасөз және 

бұқаралық ақпаратістері жөніндегі ұлттық агенттігінен  №447 куәлік берілді. 

2014 жылдың 12 ақпанында  Қазақстан Республикасы Мәдениет 

министрлігінің Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі комитетінде 

қайта тіркелді. 

Газеттің негізгі функциясы мен міндеттері: университет өміріндегі, 

қала, облыс, республика жаңалықтарын, маңызды оқиғаларын көрсету; 

университеттің ақпараттарын жариялау;  үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу; 

оқу орнының іс-шараларына белсене араласу және газет бетіне жариялау. 

«Ақтөбе университеті» газетінің тұрақты айдарлары: 
 Кездесу 

 Тәрбие 

 Жастар және уақыт 

 Талқылау 

 Жетістіктер 

 Конференция 

 Форум 

 Жаңа кітап 

 Инновациялық технология 

 Мерейтой 

 Спорт 

 Денсаулық 

«Ақтөбе  университеті» газеті төмендегі Алматы, Астана, Ақтөбе 

кітапханаларына жіберіледі: 



 ҚР мемлекеттік ұлттық кітапхана Палатасы 050000, Алматы қаласы, 

Пушкин көшесі, 2. 

 ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі 010000, Астана қаласы, Есіл 

өзенінің сол жағасы Орынбор көшесі, 8 (15-подъезд). 

 ҚР ұлттық кітапханасы 050013, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 14-үй. 

 ҚР Парламентінің кітапханасы 010000, Астана қаласы, Бейбітшілік 22. 

 Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы 030000, Ақтөбе қаласы, 

Әбілқайырхан даңғылы 40, 304 кабинет. 

Газет құрылтайшысы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университеті  болып табылады. 

Газет бетінде жарияланған мақалалардың деректілігі мен 

жауапкершілігіне бас редактор жауап береді. 

«Ақтөбе университеті» газеті әр айдың 15 және 30 жұлдызында 2 рет, 

жалпы 6 000 дана  тиражбен, А3 форматпен, 8 бет болып шығады. 

Бас редакторы - Арен Жадыра Сағынғанқызы. 

 

 

Баспасөз қызметі бөлімінің мекен-жайы:  

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы,  

Әлия Молдағұлова даңғылы 34 үй, Бас ғимарат, 102-кабинет. 

 е-mail: arsuzhubanov@gmail.com  argugazeti@mail.ru 
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