
Жоғары білімі бар тұлғалар ақылы-шарттық негізде оқуға түсіп, екінші 

жоғары білім ала алады. Екінші немесе үшінші жоғары білім алу себептері 

әртүрлі болуы мүмкін. Біреу қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

болғысы келеді, ал біреу лайықты жалақы алу, табысты мансап жасау үшін 

қызмет саласын немесе мансаптық жолын түбегейлі өзгертіп, түбегейлі 

өзгерткісі келеді. Сонымен қатар, екінші жоғары білім - бұл сіздің сүйікті 

ісіңізді таңдауға, қызықты жұмыс табуға және арманыңызды жүзеге асыруға 

мүмкіндік. 

Екінші жоғары білім-бұл мансапта одан да көп жетістікке жету мүмкіндігі 

ғана емес, сонымен қатар сіздің біліміңізді кеңейту мен тереңдетудің, 

қабілеттеріңізді, дағдыларыңызды дамытудың және жеке тұлғаның жаңа 

қырларын және өзін-өзі дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашудың тиімді 

әдісі, бұл алдыңғы БІЛІМНЕН түбегейлі ерекшеленетін басқа мамандық 

алуға шешім қабылдағандар үшін жүйелі дайындық. Яғни, мысалы, 

менеджменттен немесе экономикадан электр энергетикасына кету немесе 

филологтан немесе заңгерден бағдарламашы болу. 

Ерекшеліктері 

1. Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану 

Қашықтықтан білім беру технологиялары - білім алушы мен педагог 

қызметкердің жанама (қашықтықта) немесе толық емес жанама өзара іс-

қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 

телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын 

оқыту. 

2. Ақылы білім 

Қашықтықтан білім беру келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. Студент 

жаңа мамандықты толық меңгереді, заманауи еңбек нарығының талаптарына 

сәйкес білім алады және дағдылар  мен құзыреттерді қалыптастырады. 

3. Жоғары оқу орнына түсу үшін 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне қашықтықтан 

оқуға түсу үшін түсу емтихандарын тапсырудың қажеті жоқ, қабылдау 

комиссиясында әңгімелесуден өту жеткілікті. 

Қашықтықтан оқыту нысанына құжаттарды қабылдау мерзімі-15 

маусымнан 25 тамызға дейін. 

Оқуға қабылдау кезінде қажетті құжаттар: 



* Өтініш; 

* Диплом қосымшасымен (түпнұсқа); 

* Флюорография суреті бар №075 нысанындағы медициналық анықтама; 

* 3x4 см фотосурет (6 дана) (электронды нұсқасын дискіге көшіріп өткізу 

қажет);; 

* Жеке куәлік көшірмесі; 

* келісімшарт; 

* Оқу ақысы туралы түбіртек (әңгімелесуден өткеннен кейін). 

* Жоғары білім туралы құжаттарды нострификациялау (басқа мемлекеттерде, 

халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында) 

білім алған адамдар үшін) 

Басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында 

(олардың филиалдарында) білім алған адамдар жоғары білім туралы 

құжаттарды нострификациялау рәсімінен өтуі қажет. Бұл ретте 

нострификация рәсімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген тәртіпте оқуға қабылданғанға дейін немесе оқуға түскеннен 

кейін оқудың бірінші семестрінде өткізіледі. Білім туралы құжаттарды 

нострификациялау-басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдік оқу 

орындарында (олардың филиалдарында) білім алған адамдарға берілген 

құжаттардың баламалылығын айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. Білім 

туралы құжаттарды нострификациялау көрсетілген құжаттарды 

иеленушілерге Қазақстан Республикасының Білім туралы құжаттарын 

иеленушілердегідей академиялық және/немесе кәсіби құқықтарды беруді 

білдіреді. 

Шет тілінде ұсынылатын құжаттардың қазақ немесе орыс тіліндегі 

нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс. 

"Болашақ" халықаралық стипендиясын иеленуші Қазақстан 

Республикасының азаматтарына шетелдік жоғары оқу орындары берген 

жоғары білім туралы құжаттар тану немесе нострификациялау рәсімдерінен 

өтпей - ақ Қазақстан Республикасында танылады. 

ЖОО-ға қабылдау 



Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсетін адамдарды 

қабылдау жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Студенттер қатарына қабылдауды әңгімелесу бойынша академиялық топ 

құру негізінде 10-25 тамыз аралығында университеттің қабылдау комиссиясы 

жүргізеді. 

Оқу аяқталғаннан кейін берілетін құжат: қосымшасы (транскриптомы) бар 

мемлекеттік үлгідегі диплом. 

"Бакалавр" академиялық дәрежесін бере отырып, жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары бойынша оқуды табысты аяқтаған адамдар біліктілік 

талаптарында жоғары білімінің болуы көзделген лауазымдарды атқара алады. 


