
Будущее 
начинается сейчас!

 
Университет миссиясы / 

Миссия университета 

Қазақстанды инновациялық бағытта дамыту 
үшін жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, 

әлеуметтік жауапкершілігі жоғары мамандарды 
дайындау 

Подготовка высококвалифицированных, 
конкурентноспособных, социально 

ответственных кадров для инновационного 
развития Казахстана

Болашақ бүгіннен басталады!

Оқу мерзімі: Жалпы орта білім негізінде – 4 (5) жыл; техникалық 
және кәсіптік білім беру негізінде – 3 (4) жыл; жоғары білім негізінде 
– 2 (3) жыл/ Сроки обучения: На базе общего среднего образования 
– 4 года (5 лет); на базе технического и профессионального образо-

вания – 3 (4) года;  на базе высшего образования – 2 (3) года

6В01111 Педагогика және психология/
6В01111 Педагогика и психология

6В01211 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу/
6В01211 Дошкольное обучение и воспитание

6В01311 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі/
6В01311 Педагогика и методика начального обучения

6В01411 Құқық және экономика негіздері/
6В01411 Основы права и экономики 

6В01421 Дене шынықтыру және спорт/
6В01421 Физическая культура и спорт

6В01711 Қазақ тілі мен әдебиеті/
6В01711 Казахский язык и литература

6В01721 Орыс тілі мен әдебиеті/
6В01721 Русский язык и литература

6В01731 Шетел тілі: екі шетел тілі/
6В01731 Иностранный языка: два иностранных языка

6В02111 Дизайн: Сәулет дизайны/ 
6В02111 Дизайн: Архитектурный дизайн

6В02112 Дизайн: Сән дизайны / 6В02112 Дизайн: Дизайн моды

6В02311 Аударма ісі / 6В02311 Переводческое дело

6В04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару / 
6В04111 Государственное и местное управление

6В04121 Экономика / 6В04121 Экономика

6В04131 Қаржы / 6В04131 Финансы

6В04141 Есеп және аудит / 6В04141 Учет и аудит

6B04211 Құқықтану: Азаматтық-құқық құқықтану / 
6B04211 Юриспруденция: Гражданско-правовая юриспруден-
ция

6B04212 Құқықтану: Қылмыстық-құқық құқықтану /
6B04212 Юриспруденция: Уголовно-правовая  юриспруденция

6В04213 Құқықтану: Мемлекеттік-құқық
/6В04213 Юриспруденция: Государственно-правовая

6В05211 Экология / 6В05211 Экология

6В05221 Агроэкология / 6В05221 Агроэкология

6В06121 Ақпараттық жүйелер / 
6В06121 Информационные системы

6B07111 Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологи-
ялық процестерді автоматтандыру / 

6B07111 Автоматизация и управление: Автоматизация технологических 
процессов на транспорте

6B07112 Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі тех-
нологиялық процестерді автоматтандыру / 
6B07112 Автоматизация и управление: Автоматизация технологических 
процессов в нефтегазовой промышленности

6В07211 Мұнай-газ ісі / 6В07211 Нефтегазовое дело

6В07222 Тау-кен ісі / 6В07222 Горное дело

6В07231 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау / 
6В07231 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

6В07311 Құрылыс / 6В07311 Строительство

6В08111 Агрономия / 6В08111 Агрономия

6В08121 Жылыжай шаруашылығы / 6В08121 Тепличное хозяйство

6В09111 Ветеринарлық санитария / 6В09111 Ветеринарная санитария

6В09121 Ветеринарлық медицина / 6В09121 Ветеринарная медицина
 
6B11311 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұй-
ымдастыру: Темір жол көлігі / 
6B11311 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта: 
Железнодорожный транспорт    
         
6B11312 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұй-
ымдастыру: Автомобиль көлігі/ 
6B11312 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта: 
Автомобильный транспорт

МАГИСТРАТУРА
Оқу мерзімі: Бейіндік - 1 жыл/Ғылыми-педагогикалық - 2 жыл
Сроки обучения: Профильное - 1 год/Научно-педагогическое - 2 года

7М04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару (ғылыми-педагогикалық 
бағыт) / 7М04111 Государственное и местное управление (научно-педа-
гогическое направление)

7М04112 Мемлекеттік және жергілікті басқару (бейіндік бағыт) 
/ 7М04111 Государственное и местное управление (профильное направ-
ление)

7М04121 Экономика (ғылыми-педагогикалық бағыт) 
/7М04121 Экономика (научно-педагогическое направление)

7М04122 Экономика (бейіндік бағыт)
/7М04122 Экономика (профильное направление)

7М04131 Қаржы (ғылыми-педагогикалық бағыт)
/7М04131 Финансы (научно-педагогическое направление)

7М04132 Қаржы (бейіндік бағыт) 
/7М04131 Финансы (профильное  направление)

7М01711 Қазақ тілі мен әдебиеті: Лингвист-зерттеуші (ғылыми-педаго-
гикалық бағыт) / 7М01711 Казахский язык и литература: Лингвист-ис-
следователь (научно-педагогическое направление)

7М01731 Шетел тілі: екі шетел тілі (ғылыми-педагогикалық 
бағыт)/7М01731 Иностранный язык: два иностранных языка (науч-
но-педагогическое направление

Білім беру бағдарламасының коды және атауы / Код и наименование образовательной программы

Бакалавриат



1) Университет ректорының атына өтініш / Заявление на 
имя ректора Университета;
2) Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі немесе жоғары білімі туралы құжат (төлнұсқа)/ До-
кумент об общем среднем, техническом и профессиональ-
ном, послесреднем или высшем образовании (подлинник);
3) Жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйке-
стендіру үшін қажет) және оның 2 дана көшірмесі/Доку-
мент, удостоверяющий личность (требуется для иденти-
фикации личности) и его 2 копии;
4) ҰБТ сертификаты/ Сертификат ЕНТ;
5) 3×4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет / 6 фотокарточек 
размером 3×4 см;
6) 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама+флюо-
рография/ Медицинская справка по форме 075/у+флюоро-
графия;
7)Әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлік немесе 
әскери билетінің көшірмесі/Копия удостоверения о припи-
ске к призывному участку или военного билета;
8) 063/у нысаны бойынша профилактикалық екпе картасы-
ның көшірмесі/Копия карты профилактических прививок 
по форме 063/у; 
9)Тезтікпе / Скоросшиватель, конверт (А5), файл.

МАГИСТРАТУРА

1) Университет ректорының атына өтініш / Заявление на 
имя ректора Университета;
2) Жоғары білімі туралы құжат (төлнұсқа)/ Документ о 
высшем образовании (подлинник);
3) Жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйке-
стендіру үшін қажет) және оның 2 дана көшірмесі/Доку-
мент, удостоверяющий личность (требуется для иденти-
фикации личности) и его 2 копии;
4) 3×4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет / 6 фотокарточек 
размером 3×4 см;
5) 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама+флюо-
рография/ Медицинская справка по форме 075/у+флюоро-
графия;
6) Шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертифи-
кат/ Сертификат, подтверждающий владение иностран-
ным языком;
7) КТ сертификаты/Сертификат КТ; 
8) Еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар 
адамдар үшін)/Документ, подтверждающий трудовую де-
ятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
9) Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тІзімі 
(бар болған жағдайда)/Список научных и научно-методи-
ческих работ (в случае их наличия);
10) Тезтікпе/Скоросшиватель, конверт (А5), файл.

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ/ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

                                       БАКАЛАВРИАТ

Жұмыс тел.:/Раб.тел.: 8(7132)-51-15-96
WhatsApp: +7(778) 477 59 66 
E-mail: abiturent@bu.edu.kz

               Instagram: @baishev_qabylday komisiasy 
Мекенжай / Адрес: 

Ақтөбе қ., Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302 А
 (8 ш/а және Нан комбинаты аялдамалары, 

маршруттар: 3, 6, 8А, 22, 24, 25, 27, 46, 48, 51А)/
г.Актобе, ул.Бр.Жубановых, 302 А (остановки: 8 м/р, Хлебо-

комбинат; маршруты: 3, 6, 8А, 22, 24, 25, 27, 46, 48, 51А )

Баишев Университеті - Қазақстанның  инновациялық дамуын кадр-
лық және ғылыми қамтамасыз етудің көп салалы орталығы, ол білім 
беру және ғылыми қызметтер сапасының халықаралық стандарттар 
деңгейіне сәйкестігіне кепілдік беруге, әлемдік білім беру және ғылы-
ми кеңістікке интеграциялау негізінде өз қызметін жаңартуға арналған. 
Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының Ұлттық рейтингісін-
де 2021 жылы Баишев Университеті 14-ші орынға ие болып, Қазақстан 
Республикасының ТОП-20 жоғары оқу орындарының қатарына енді. 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) талаптарына сай, Баишев Уни-
верситетінің СМЖ-сіне  «Сапа менеджменті жүйесінің талаптары-
на сәйкестік сертификаты берілді. Талаптар», № KZ.1510318.07.03.00943 
18.09.2020 ж., қолданылу мерзімі  18.09.2020 ж. - 18.09.2023 ж. 
Университет құндылықтары:
-ұйымдастырушылық және экономикалық тұрақтылық, өзгеруге ашықтық; 
-білім беру және ғылыми қызметтің жоғары сапасы; 
-академиялық еркіндік және академиялық жауапкершілік;
-жетілдіруге және шығармашылық өсуге ұмтылу;
-патриотизм, азаматтылық, сындарлы ынтымақтастық;
-қызметкердің және білім алушының жеке ба-
сын, олардың қадір-қасиеті мен құқықтарын құрметтеу. 

Баишев Университет  
– многопрофильный центр кадрового и научного обеспечения инновационно-
го развития Казахстана, призванный гаранти   ровать соответствие качества 
образовательных и научных услуг уровню между народных стандартов, об-
новление своей деятельности на основе интеграции в мировое образователь-
ное и научное пространство.
В Национальном рейтинге востребованности вузов Республики Казахстан в 
2021 году Баишев Университет занимает 14-ое место и вошел в ТОП-20 вузов 
Республики Казахстан.
СМК  Баишев Университета  присвоен сертификат соответствия  требованиям 
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требова-
ния»,  № KZ.1510318.07.03.00943 от 18.09.2020 г., сроком действия с 18.09.2020 г. 
по 18.09.2023 г.
Ценности Университета:
-организационная и экономическая устойчивость, открытость к переменам;
-высокое качество образовательной и научной деятельности;
-академическая свобода и академическая ответственность;
-стремление к совершенствованию и творческому росту;
-патриотизм, гражданственность, конструктивное сотрудничество;
-уважение к личности сотрудника и обучающегося, их достоинству и правам.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС КЕЗЕҢІ/
ПЕРИОД РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Бакалавриатқа құжат қабылдау мерзімі:
20 маусым - 25 тамыз. 
Период приема документов в бакалавриат:
с 20 июня по 25 августа.
Магистратураға құжат қабылдау/Прием документов в магистратуру
1) 20 маусым-28 тамыз /с 20 июня по 28 августа;
2) 01-18 қараша/с 1 по 18 ноября.
Магистратураға оқуға қабылдау келесі мерзімде жүргізіледі/За-
числение в магистратуру проводится в следующие сроки:
1) 15-28 тамыз/с 15 до 28 августа календарного года;
2) 26 желтоқсан-10 қаңтар/с 26 декабря до 10 января календарного 
года.
Университетте оқу жылы қыркүйек және қаңтар айларында бейін-
дік магистратура бағдарламалары бойынша басталады /Учебный 
год в Университете начинается по программам профильной маги-
стратуры с сентября и января

Байланыс мәліметтері: / Контактные данные: 


