
АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ

«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ 
ЖАҢҒЫРТУ» БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МАҚАЛАНЫҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ



Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты
әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп
жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға
әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш

басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына

икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға
сіңіруіміз керек.



Әжептәуір жаңғырған қоғамның

өзінің тамыры тарихының тереңінен

бастау алатын рухани коды 

болады.Жаңа тұрпатты жаңғырудың

ең басты шарты – сол ұлттық

кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру

дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы

оп-оңай. Рухани жаңғыру ұлттық

сананың түрлі полюстерін қиыннан

қиыстырып, жарастыра алатын

құдіретімен маңызды.



1
• Бәсекеге қабілеттілік

2
• Прагматизм

3
• Ұлттық бірегейлікті сақтау

4
• Білімнің салтанат құруы

5
• Қазақстанның революциялық емес, 

эволюциялық дамуы

6
• Сананың ашықтығы

Қоғамдық сананы жаңғыртудың

бағыттары



Бәсекелік қабілет дегеніміз –

ұлттың аймақтық немесе

жаһандық нарықта бағасы, я 

болмаса сапасы жөнінен

өзгелерден ұтымды дүние

ұсына алуы. Бұл материалдық

өнім ғана емес, сонымен бірге, 

білім, қызмет, зияткерлік өнім

немесе сапалы еңбек

ресурстары болуы мүмкін.

1

• Бәсекеге қабілеттілік-ұлт жетістігінің негізгі
факторы



Әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға

лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік

сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты

факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті

алғышарттардың санатында.



7

✓ Мұнай-газ ісі

✓ Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау

✓ Геодезия және картография

✓ Жерге орналастыру

✓ Теңіз техникасы және технологиясы

✓ Технологиялық машиналар мен жабдықтар

✓ Көлік, көліктік техника және технологиялар

✓ Көлікті пайдалану және жүк қозғалысымен тасымалдауды
ұйымдастыру

✓ Құрылыс

✓ Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

✓ Стандарттау және сертификаттау

✓ Органикалық заттардың химиялық технологиясы

✓ Химия

✓ Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

✓ Электроэнергетика

✓ Автоматтандыру және басқару

✓ Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

✓ Ақпараттық жүйелер

✓ Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

✓ Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

✓ Балық шаруашылығы және өнер кәсіптік балық аулау

✓ Экономика

✓ Менеджмент

✓ Есеп және аудит

✓ Маркетинг

✓ Қаржы

Мамандықтар тізімі

Бакалавриат Магистратура

✓ Мұнай-газ ісі
✓ Геология және пайдалы

қазбалар кен орынын барлау
✓ Органикалық заттардың

химиялық технологиясы
✓ Электроэнергетика



Үш тілде білім беруді жүзеге асыру

58 бет

• 4 мамандық бойынша ағылшын тілді бөлім:

• «Мұнай-газ ісі», «Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы», «Автоматтандыру және басқару» және 
«Электроэнергетика»
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• Академиялық ұтқырлық халықаралық білім беру бағдарламалары

22 бет

• Ағылшын тілі клубы «English CLUB»

9 бет • Итальян тілі клубы «Parli Italiano CLUB» 

• FOUNDATION бағдарламасы



АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Әріптес университеттер

Оқу жылы

2015-2016 оқу жылы

(14 студент)

2016-2017 оқу жылы

(20 студент)

2017-2018 оқу жылы

(18 студент)

Специальности

1. Ян Амос Коменский атындағы Мемлекеттік жоғары 

кәсіби білім беру мектебі (Польша, Лешно)

5В071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

5В070600 - Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау

5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В050800 - Есеп және аудит

5В071500 - Теңіз техникасы және технологиясы

5В070800 - Мұнай-газ ісі

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5B072900 - Құрылыс

5В073200 – Стандарттау және сертификаттау

5В050600 - Экономика

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

2. Астрахань мемлекеттік техникалық университеті

(Ресей, Астрахань)

5В070800 - «Мұнай-газ ісі»

3. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ 

университеті (Ресей, Мәскеу)

5В070600 - Геология және пайдалы қазбалар кен орынын барлау

4. Турин политехникалық университеті (Италия, 

Турин)

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В070800 - Мұнай-газ ісі

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5. Lane Community College (Орегон, Юджин, АҚШ) 5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В070800 - Мұнай-газ ісі

6. Әзірбайжан мұнай және өнеркәсіп мемлекеттік

университеті (Әзірбайжан, Баку)

5B050600 - Экономика 

7. Химия және технология университеті (Чехия, Прага) 5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы



Кәсіпорын және мекемелермен  50 келісімшарт, 

Қаланың өндіріс орындарындағы тұүлек

шығаратын кафедраның 14 уоқу-өндірістік

кабинеттеір (филиалдар) 

Шеберлік сағаттары

Семинарлар

Қонақ дәрісі

Кәсіпорын және мекемелермен байланыс



«Виртуалды мұнай өңдеу зауыты» 
зертханасы

«Виртуалды кенорны» зертханасы

«Мұнай және мұнай өнімдерін

зерттеу» зертханасы

«Мұнай тасымалдау» зертханасы

«Электроэнергетика» зертханасы

Заманауи инновациялық зертханалар



Халқымыз ғасырлар бойы туған

жердің табиғатын көздің

қарашығындай сақтап, оның

байлығын үнемді, әрі орынды

жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық

өмір салтын ұстанып келді. 

Жаңғыру жолында біз ата-баба 

дағдыларын ескеруіміз

керек. Прагматизм – өзіңнің ұлттық

және жеке байлығыңды нақты білу, 

оны үнемді пайдаланып, соған

сәйкес болашағыңды жоспарлай алу.
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• Прагматизм



Прагматизм ысырапшылдық пен 

астамшылыққа, даңғойлық пен 

кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі

қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі –

орынсыз сән-салтанат емес. Керісінше, 

ұстамдылық, қанағатшылдық пен 

қарапайымдылық, үнемшілдік пен 

орынды пайдалану көргенділікті

көрсетеді. Нақты мақсатқа жетуге, білім

алуға, саламатты өмір салтын ұстануға, 

кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере

отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды

пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі

деген осы. Бұл – заманауи әлемдегі

бірден-бір табысты үлгі !



Салауатты өмір салтын насихаттау

АтМГУ-да салауатты өмір салтын насихаттау 

мақсатында:

- үш залы бар спорт кешені; 

- футбол, волейбол, баскетбол және үлкен 

тенниске арналған төрт спорт алаңы; 

- «Сұңқар» спорт клубы;  

- 17 спорт  секциясы жұмыс жасайды. 

Оқу жылы бойына түрлі деңгейдегі  

спорттық  сайыстар өткізілді. Олардың 

ішінде: Республикалық – 3, облыстық – 6,

қалалық – 5, университетішілік – 10. АтМГУ 

оқытушылар мен студенттерінің қатысуымен 

түрлі деңгейде сыртта өткен сайыстар – 14.



Оқу жылы бойына «Атырау облысы бойынша Мемлекеттік қызмет істері

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаменті»

РММ бірлескен мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін анықтауға,

ұсынылатын мемлекеттік қызмет түрлерін, сондай-ақ сыбайлас

жемқорлық пен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған

шаралар ұйымдастырылып, өткізілді.

Олардың ішінде:

- форум- 1

- конференция – 2

- Дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер – 5

500-ден астам ПОҚ мен қызметкерлер, 3000-ға жуық студент қамтылды.

«Шапағат» деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек

орталығы» қоғамдық қорымен бірлесіп әр аптаның жұма күні

студенттердің дәстүрлі немесе дәстүрлі емес ағымдарға қатысын

анықтау және одан әрі олармен жұмыс жүргізу мақсатында кездесулер

ұйымдастырылды. 2000- нан астам студент қамтылды.



Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру



Кең көлемдегі форум «Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастыру және

мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу маңыздылығы»



Облыстық ғылыми-практикалық конференция: «Мемлекеттік

қызметтің қазақстандық моделі және оның болашағы»



ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

агенттігінің Қоғаммен байланыс департаменті директоры Бердалина Арман

Тлектесұлының студенттермен Қазақстан Республикасының сыбайлас

жемқорлыққа қарсы саясатын түсіндіру бағытындағы кездесуі
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• Ұлттық бірегейлікті сақтау

Ұлттық жаңғыру деген

ұғымның өзі ұлттық сананың

кемелденуін білдіреді.

Екі қыры бар:

1. Ұлттық сана-сезімнің

көкжиегін кеңейту..

2. Ұлттық болмыстың өзегін

сақтай отырып, оның бірқатар

сипаттарын өзгерту.



Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық

рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Туған жердің

тарихын білу және мақтан тұту - бұл қажетті және пайдалы

нәрсе. Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – өзіңнің біртұтас

ұлы ұлттың перзенті екеніңді ұмытуға әсте болмайды.



«Рухани жаңғыру»
бағдарламасы

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ



АЛДАҒЫ ЖЫЛДАРДЫҢ КҮН ТӘРТІБІ

1
• Қазақ тілінің кезең-кезеңмен латын әліпбиіне көшуі

2
• Қоғамдық және гуманитарлық білім бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»

3
• Орта мектептерде туған өлкенің тарихын зерделеу арқылы патриотизмді

одан әрі дамыту және «Tуған жер» бағдарламасын жүйелі жүзеге асыру

4
• «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» немесе « 

Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы

5
• «Жаһандағы заманауи қазақстанлық мәдениет» жобасы

6
• «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы, қоғамның назарын қазіргі

заманға, замандастарымыздың тарихына бағыттау



Арнайы жобалар «Тәрбие және білім»

кіші бағдарлама

«Атамекен» кіші

бағдарламасы «Рухани қазына»

кіші бағдарламасы

«Ақпарат толқыны» 

кіші бағдарламасы

ТУҒАН ЖЕР

1. Өлкетану;

2. Отаным-тағдырым;

3. Саналы Азамат.

4. Кітап-білім бұлағы

«Азаматтық бастамалар

картасы»;

«Азаматтық бақылау»;

«Жомарт жүрек».

«Өнегелік құндылықтар»;

«Туған өлке мәдениеті»;

«Тарихи-мәдени мұра»;

«Жергілікті туризм».

«Рухани жанғыру»

бағдарламасын 

ақпараттыяқ қолдау

КИЕЛІ 

ЖЕРЛЕРДІҢ 

ГЕОГРАФИЯСЫ 

Өзге базалық

жобалардың міндеттері

Өзге базалық

жобалардың міндеті

1. Ұлттық құндылықтар – ел 

бірлігі;

2. Асыл ұрпақ;

3. Қасиетті Қазақстан.

ЖАҺАНДЫҚ 

ӘЛЕМДЕГІ 

ҚАЗАҚСТАН 

МӘДЕНИЕТІ

Өзге базалық жобалардың

міндеті

Өзге базалық

жобалардың міндеті

1. Мәдени даму

100 ЖАҢА 

ОҚУЛЫҚ 

1. Жаңа гуманитарлық

білім.  Қазақ тіліндегі

100 жаңа оқулық ________
Өзге базалық жобалардың

міндеті

100 ЖАҢА ЕСІМ Өзге базалық жобалардың

міндеті

Өзге базалық

жобалардың міндеті

Өзге базалық жобалардың

міндеті

1. 100 жаңа есім

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 

ЛАТЫНҒА КӨШУІ

1. Қазақ тілінің латын 

графикасына көшуі

________
Өзге базалық жобалардың

міндеті

Өзге базалық

жобалардың

міндеті

КІШІ БАҒДАРЛАМАЛАР, АРНАЙЫ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ 

БАЗАЛЫҚ ЖОБАЛАР



• Бәсекеге қабілетті, прагматизмді, мықты, жауапкершілігі зор, шығармашыл
бірегей ұлттың тұлғасы. Білім беру мен тәрбие ісінің ұлттық жүйесін дамыту

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ       (Білім және ғылым министрлігі )

• Кіші Отан тағдыры үшін әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімін
нығайту

АТАМЕКЕН  (Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі)

• Туған елідің дәстүріне, тарихына және мәдениетіне деген қызығушылығы мен 
құрметін арттыру

РУХАНИ ҚАЗЫНА (Мәдениет және спорт министрлігі)

• Халықты бағдарламаның жүзеге асырылуымен ақпараттандыру және
ақпараттық инфрақұрылымды құру

АҚПАРАТ ТОЛҚЫНЫ      (Ақпарат және коммуникация министрлігі )     

Мақсаты: 
Әр қазақстандық бойында шынайы патриотизмді қалыптасрыу, яғни туған жерге, 

оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу

Рухани жаңғыру.  «Туған жер» арнайы жоба



АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» аясында 

жүзеге асырған жобалары мен өткізген шаралары



Арнайы

жоба

«Тәрбие және 

білім» кіші

бағдарламасы

«Атамекен» 

кіші

бағдарламасы

«Рухани қазына»

Кіші 

бағдарламасы

«Ақпарат 

толқыны» 

кіші

бағдарламасы
ТУҒАН ЖЕР 1. Өлкетану -20

2. Отаным-

тағдырым -47

3. Саналы Азамат -

5

4. Кітап-білім 

бұлағы – 1

Барлығы: 73

«Азаматтық

бастамалар

картасы»

«Азаматтық

бақылау»

«Жомарт жүрек»

«Өнегелік 

құндылықтар» - 24

«Туған өлке 

мәдениеті» - 5

«Тарихи-мәдени 

мұра» 

«Жергілікті туризм»

Барлығы: 29

«Рухани 

жанғыру» 

бағдарламасын 

ақпараттық 

қолдау.

Теледидардан –

14 сюжет,

Газет бетіндегі 

мақала – 62,

Facebook: 37 

сілтеме,

Университет 

сайты

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» аясында өткізілген

іс- шаралар мен жобалар



Студенттік клубтар мен шығармашылық бірлестіктер:
«Ғибрат-Лидер» студенттік дебат клубы
«Мирас» тарихи-өлкетану клубы
«English club» ағылшын клубы 
«Parli Italiano» итальян клубы
Инженер-мұнайшылар қоғамының студенттік 
бөлімшесі (SPE-АтМГУ)
Көңілді тапқыштар клубы
Қазіргі заманғы би мектебі (бағыттар бойынша)
Студенттік театр
«Теңіз толқыны» халық аспаптары оркестрі, «Жаннұр» 
би тобы, хор, «Мұнайшы» вокалды тобы, спорттық би
тобы
«Сұңқар» спорт клубы
Математика әуесқойларының клубы
«Kino time» фильм әуесқойларының клубы
Әлемдік саясат білгіштерінің клубы
«Үміт» волонтерлық корпусы

Спорт секциялары
Жеңіл атлетика
Баскетбол
Волейбол
Үлкен теннис
Үстел теннисі
Атлетикалық гимнастика
Бокс
Таэквондо
Муай-тай
Тоғызқұмалақ
Айкидо
Панкратион
Шахмат
Дойбы
«Зумба» фитнесі

Университеттегі жастар саясаты



Біз жүзеге асырған елеулі

шаралар мен жобалар:

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде «Н.Ө. Балғымбаев атындағы

коммуникациялық даму орталығы» жобасының құрылысын іске асырыла бастады. Индер

көлінің табиғи суларын ұтымды пайдаланудың ғылыми негіздемесін әзірлеу үшін жұмыс

жүргізілді. Жобаның құны 38 000 000 тенге.

- АтМГУ-да «Рухани жаңғыру» жобалық кіші кеңсесі ашылуы.

- «Елсана» Руханият клубының филиалы АтМГУ-да ашылуы;

- №17 мектепте Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедра филиалының ашылуы;

- «Заңғар» жобасының аясында STEM білім және өнер фестивалі немесе STEAM Fest

фетивалі өткізілді, ол Халықаралық жастар қоры "Шеврон" компаниясымен, Атырау

облысының әкімдігімен және Атырау мұнай және газ университетімен серіктестікте

жүзеге асырылған фестиваль. «Ұлы даланың ұлттық дәстүрлері мен ойындары» атты

шарасы «Елсана» руханият клубымен бірлесіп өткізілді;

- Атырау қаласының әкімдігі ұйымдастырған мектеп оқушылары арасында «Дарын»

интеллектуалды ойын жеңімпазына AтМГУ-да тегін оқытуға грант бөлу;

- AтМГУ-да ұйымдастырған мектеп оқушылары арасында математикалық олимпиада

жеңімпазына ақысыз білім беру грантын беру;

- Екі монография шығарылды: М.Д.Диаровтың «Экология және мұнайгаз кешені» 10 том

және Б.С. Нығметовтың «Жайық-Каспий өңіріндегі балық өнеркәсібі»;

- Индер көлінің табиғи суларын ұтымды пайдаланудың ғылыми негіздерін әзірлеу бойынша

жұмыстар;



«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» аясында АтМГУ студенттік кампусындағы

«Н.Ө.Балғымбаев атындағы коммуникация даму орталығы»



«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» аясында АтМГУ студенттік кампусындағы

«Н.Ө.Балғымбаев атындағы коммуникация даму орталығы»



«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» аясында АтМГУ студенттік кампусындағы

«Н.Ө.Балғымбаев атындағы коммуникация даму орталығы»



АтМГУ-да «Елсана» руханият клубының ашылуы



№17 мектеп-лицейдегі АтМГУ ҚХА кафедра филиалының

ашылуы туралы меморандумға қол қою



«Заңғар» жобасы аясындағы STEAM Fest халықаралық фестивалі



ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ МЕН ДӘСТҮРЛЕРІ



Индер тұзды көлінің келбеті

Индер күмбезі тауының жалпы
келбеті

Мұрата Мөңкеұлының мазары

Махамбет Өтемісовтың мазары

ИНДЕР КӨЛІНІҢ ТАБИҒИ СУЛАРЫН ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕ ӘЗІРЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС



«Мұнай-газсаласындағы терминология мәселесі» атты халықаралық

ғылыми-практикалық конференция аясындағы дөңгелек үстел



1 студентке  шаққандағы кітатппен қамту көрсеткіші – 211.5  дана.

Базы данных

• электронная библиотека (РМЭБ).

Для обслуживания читателей заключен договор на библиотечно-информационное обслуживание с АО «Национальный центр 

научно-технической экспертизы», с Республиканской межвузовской электронной библиотекой, с Областной библиотекой им. 

Г.Сланова.

По проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» университетом

приобретены 17 наименований книг, переведенных на казахский язык в количестве 1485 экземпляров.

№ Көрсеткіш атаулары көрсеткіш

1 Кітапхана қорының жалпы 
саны

582 135 дана. 
(қаз.-71 727 дана)

2 Оқу әдебиеттерінің саны Жалпы – 522 337 дана. 
Электронды нұсқадағы
қор – 4262 дана, толық
мәтін БД – 1776 дана.

3 Соңғы 5 жылда келіп
түскен әдебиеттер саны

38 568 дана

4 Әдебиеттерді сатып алуға
бөлінген қаражат

90 474 660 теңге

КІТАПХАНА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ  РЕСУРСТАР


