
 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КАТАЛОГЫ  

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ  
 

Топ нөмірі және ББ 

топтарының атауы 
ББ атаулары Бағдарламаның сипаттамасы 

 

МҰНАЙ-ГАЗ ФАКУЛЬТЕТІ 
 

В064 

Механика және металл 

өңдеу 

6В07107 «Мұнай-газ 

өнеркәсібінің машиналары мен 

жабдықтары» 

Бейінді пәндері: 

Математика – Физика 

 

Артықшылығы: 

✓ Бағдарламалар IQAA халықаралық 

стандарттары бойынша 

аккредиттелген; 

✓ Индустрияның кәсіби мамандары 

дәріс оқиды; 

✓ Қазіргі заманғы зертханаларда 

практикалық оқыту;  

✓ Виртуалды  тренажерлер; 

✓ Интерактивті кітапхана; 

✓ Корпоративтік гранттар; 

✓ Атаулы шәкіртақылар; 

✓ Қос дипломды бағдарламалар мен 

академиялық ұтқырлық; 

✓ Әскери кафедра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6В07108  «Машина жасау 

технологиясы» 

В065  Автокөлік 

құралдары 

6В07102 «Көлік, көлік техникасы 

мен технологиялары» 

В071 

Тау-кен ісі және 

пайдалы қазбаларды 

өндіру 

6В07201 «Геология және мұнай-

газ кен орындарын барлау» 

6В07202 «Мұнай және газ кен 

орындарын іздеу мен барлаудың 

геофизикалық әдістері»  

6В07203 «Мұнай - газ кен 

орындарын игеру және 

пайдалану» 

6В07204 «Мұнай-газ 

ұңғымаларын бұрғылау және 

жөндеу» 

6В07205 «Құрлықта және теңізде 

мұнай – газ құбырлары мен 

мұнай-газ қоймаларын жобалау 

және пайдалану» 

В074  

Қала құрылысы, 

құрылыс жұмыстары 

және азаматтық 

құрылыс 
 

6В07301 «Геодезия және 

картография» 

6В07302 «Өнеркәсіптік және 

азаматтық құрылыс» 

В095  

Көлік қызметтері 

6В11301 «Қозғалысты 

ұйымдастыру, көлікті басқару 

және логистика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

МҰНАЙ-ХИМИЯ ИНЖЕНЕРИЯСЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ 

 

В060  

 В060 Химиялық 

инженерия 

және процестер. 

6В07106 «Органикалық 

заттардың химиялық 

технологиясы» 

Бейінді пәндер: 

Физика - Химия 

 

Артықшылығы: 

✓ Дәрісті И.М. Губкин атындағы 

Ресей мемлекеттік мұнай және газ 

университетінің, Уфа мемлекеттік 

мұнай техникалық университетінің 

және Санкт-Петербург мемлекеттік 

технологиялық институтының 

профессорлары оқиды; 

✓ Axens каталитикалық риформинг 

қондырғысында  оқыту;  

✓ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» 

ЖШС базасында іс-тәжірибе және 

тағылымда; 

✓ АМӨЗ арнайы шәкіртақысы; 
 

В062  

Электротехника және 

энергетика 

6В07104 «Өндірістік энергетика» Бейінді пәндер:  

Математика - Физика  

 

Артықшылығы: 

✓ Заманауи ғылыми-зерттеу 

зертханасы; 

✓  Академиялық ұтқырлық;  

✓ Өндірістік сертификаттау; 

✓ Түлектерді АМӨЗ, KPI, Worley 

Parsons, KEGOC және т.б. 

компанияларға жұмысқа 

орналастыру 

В094  

Санитарлық-

профилактикалық іс-

шаралар 

6В11201 «Өмір тіршілік 

қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау» 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 
 

В057  

Ақпараттық  

технология 

6В06101 «Мұнай-газ саласының 

ақпараттық жүйесі» 

Бейінді пәндері:  

Математика – Физика 

 

Артықшылығы: 

✓ Екінші мамандық алу мүмкіндігі 

(Minor);  

✓ 1-2 жылдық шағын бағдарлы 

курстардан өту; 

✓ Жетекші ІТ-компаниялар мен 

хабтарда тәжірибе мен 

тағылымдама; 

✓  Start-Up жобаларды жүзеге асыру; 

✓ Дуальды оқыту;  

✓ Түлектерді ТШО, KPI, КТК-К, 

NCPOC, КазТрансОйл  және т.б. 

компанияларда жұмысқа 

орналастыру 

 

 

 

6В06102 «Компьютерлік басқару 

жүйесі және роботехника» 

 

В058  

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

 

6В06301 «Ақпараттық 

қауіпсіздік» 

В059  

Коммуникация және 

коммуникациялық 

технологиялар 

 

6В06201 «Инфокоммуникациялық 

жүйелер мен желілер» 

В063  

Электротехника және 

автоматтандыру 

6В07101 «Автоматтандыру және 

өндірісті басқару» 



 

БИЗНЕС  МЕКТЕП 
 

В045 

Аудит және салық салу 
 

6В04103 «Мұнай-газ бизнесіндегі  

есеп және аудит» 

Бейінді пәндер:  

Математика – География 

 

Артықшылығы: 

✓ Полное погружение в экономику 

нефтегазовой индустрии; 

✓ Академиялық ұтқырлық; 

✓ Түлектері ірі өндірістік 

компаниялардың басты 

позицияларында жұмыс істейді. 

В046  

Қаржы, экономика, 

банк сақтандыру ісі 
 
 

6В04104 «Мұнай-газ бизнесіндегі 

қаржы»  

В047  

Маркетинг және 

жарнама  

6В04105 «Мұнай және мұнай 

тасымалдау маркетингі» 
 

 

 

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ 
 

Тел.: +7 775 506 56 85, 8 800 080 88 89 

e-mail: info@aogu.edu.kz 

www.aogu.edu.kz 

 

 

БІЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕМІЗ 

 

Instagram: aogu.edu.kz 

YouTube: AOGU Official 

Telegram: AOGU News 

TikTok: AOGU House 

Facebook: Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev (aogu.edu.kz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 

 

https://univision.kz/kk/edu-program/group/B046-karzy-ekonomika-bank-zne-saktandyru-isi.html
https://univision.kz/kk/edu-program/group/B046-karzy-ekonomika-bank-zne-saktandyru-isi.html
mailto:info@aogu.edu.kz
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