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ОҚУҒА ТҮСУ ҮШІН ҚАЖЕТ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
• Білім туралы құжат және оның қосымшасы (түпнұсқа)
• 3*4 сурет (8 дана)
• 075-у формасындағы медициналық анықтама,
флюорография суреті (түпнұсқа)
• 063 формасындағы екпелер туралы
медициналық анықтама (көшірме)
• Жеке куәлік (көшірмесі және тексеру үшін түпнұсқасы)
• ҰБТ сертификаты
• Мемлекеттік грант куәлігі (болған жағдайда)
• Оқу ақысы төленгендігі туралы түбіртек (көшірме)
• Әскери тіркеу туралы куәлік (ұлдарға)

ҰБТ бейіндік пәндері:
Математика + Физика
Физика + Химия
Математика + География

САФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ
АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ ҮШІН КАДРЛАР ДАЯРЛАЙТЫН ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАЛҒЫЗ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ ЖӘНЕ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ-БІЛІМ ОРТАЛЫҒЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

Шекті балл – 50 (әр пәннен 5 балдан кем емес)
Ақылы бөлімге түсетін колледж түлектері үшін – сұхбаттасу
+7 771 114 96 96

+7 771 114 96 96

www.aogu.edu.kz

МҰНАЙ-ГАЗ ФАКУЛЬТЕТІ
Бакалавриат:
6В07201 – Геология және мұнай мен газ кен орындарын барлау
6В07202 – Мұнай және газ кен орындарын іздеу мен барлаудың
геофизикалық әдістері
6В07203 – Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану
6В07204 – Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау және жөндеу
6В07205 – Құрлықта және теңізде мұнай-газ құбырлары мен мұнайгаз қоймаларын жобалау және пайдалану
6В07301 – Геодезия және картография
Магистратура:
7М07201 – Геология және мұнай мен газ кен орындарын барлау
7М07202 – Мұнай-газ инженериясы

МҰНАЙ-ХИМИЯ
ИНЖЕНЕРИЯСЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

Докторантура:
8D07201 – Мұнай-газ инженериясы

Бакалавриат:
6В07102 – Көлік, көліктік техника және технологиялар
6В07104 – Өнеркәсіптік энергетика
6В07106 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
6В07107 – Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары
6В07108 – Машинажасау технологиясы
6В07302 – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
6В11201 – Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
6В11301 – Қозғалысты ұйымдастыру, көлікті басқару және логистика
6В07108 – Машина жасау технологиясы

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
• Оқыту «Ембімұнайгаз» және «КМГ Инжиниринг» компанияларымен тығыз
қарым-қатынаста жүргізіледі;
• Дәрістер оқуға индустрия саласының мамандары тартылған
• Виртуалды бұрғылау жаттықтырғыштары
• Интерактивті кітапхана
• Серіктес компаниялардағы дуалды оқыту бағдарламасы
• Қос дипломды білім бағдарламалары
• Колледж түлектеріне арналған қысқартылған оқыту бағдарламалары
• Екінші жоғары білім бағдарламалары
•Оқу бітіргеннен кейін 3 ай ішінде жалақысы жоғары жұмысқа орналасу
мүмкіндігі

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ФАКУЛЬТЕТІ
Бакалавриат:
6В06101 – Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
6В06102 – Компьютерлік басқару жүйелері және робототехника
6В07101 – Өндірісті автоматтандыру және басқару
6В06301 – Ақпараттық қауіпсіздік
6В06201 – Инфокоммуникациялық жүйелер мен желілер

ОҚЫТУ ТРАЕКТОРИЯСЫ
• Үлкен көлемді деректерді талдау
• Киберқауіпсіздік
• Компьютерлік графика және дизайн
• Толық циклді WEB әзірлемелер
• Мобильді әзірлемелер
• Компьютерлік көру
• Ақпараттық жүйелер ортасы
• Деректерді тасымалдау және өнеркәсіптік IT
• CAD инженерия
Өндіріс орындарын роботтандыру

Магистратура:
7М07101 – Өнеркәсіптік энергетика
7М07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Докторантура:
8D7101 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы, машиналар,
аппараттар және жабдық

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
• Оқыту Атырау мұнай өңдеу зауытымен
тығыз қарым-қатынаста жүргізіледі;
• Үздік студенттерге арнайы АМӨЗ
шәкіртақысы тағайындалады;
• Дәрістер оқуға Ресейдің жетекші жоғары
оқу орындарының ғалымдары тартылған
• Заманауи зертханалар
• Axens каталитикалық реформаторы
қондырғысында оқыту
• Серіктес компаниялардағы дуалды оқыту
бағдарламасы
• Қос дипломды білім бағдарламалары
• Шетелдік жоғары оқу орындарындағы
академиялық ұтқырлық

БИЗНЕС МЕКТЕБІ
Бакалавриат:
6В04101 – Мұнай-газ бизнесіндегі экономика
6В04103 – Мұнай-газ бизнесіндегі есеп және аудит
6В04104 – Мұнай-газ бизнесіндегі қаржы
6В04105 – Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі
Магистратура:
7М04101 – Мұнай-газ бизнесіндегі экономика

MBA бағдарламалары:
7М04102 – Executive MBA in Human Resources (Адам
ресурстарын басқару)
7М04103 – MBA in Petroleum Engineering (Мұнай
инженериясы)
7М04104 – MBA in Sustainable Developmen (Тұрақты даму)

