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Көлік қызметтері

Логистика (Көлік)

Ақпараттық технологиялар

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техникасы жəне 
бағдарламалық жасақтама

Ақпараттық қауіпсіздік Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Коммуникациялар жəне 
коммуникациялық технологиялар

Радиотехника, электроника жəне 
телекоммуникациялар

Материалтану  жəне технологиялар
Материалтану жəне жаңа материалдар 

технологиясы

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс 
жəне көлікті пайдалану

Бейіндік пəндер

Электротехника жəне энергетика

Электротехника жəне автоматтандыру

Жылу энергетикасы

Электр энергетикасы

Автоматтандыру жəне басқару

Механика жəне металл өңдеу

Машина жасау

Технологиялық машиналар жəне 
жабдықтар (салалар бойынша)

Автокөлік құралдары Көлік, көлік техникасы жəне 
технологиялары  

Тау-кен ісі жəне пайдалы 
қазбаларды өңдіру 

Геология жəне пайдалы қазбалар кен 
орындарын барлау

Пайдалы қазбаларды байыту

Металлургия

Тау-кен ісі

Маркшейдерлік іс (жаңа ББ)

Тау-кен кəсіпорындары мен жер асты 
құрылыстарын салу (жаңа ББ)

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары 
жəне азаматтық құрылыс 

Құрылыс

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен 
конструкцияларын өңдіру

Көлік құрылысы

Санитарлық-профилактикалық  іс-
шаралар  

Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны 
қорғау

Стандарттау, сертификаттау жəне 
метрология (салалар бойынша)

Стандарттау жəне сертификаттау

 (салалар бойынша)

Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы

Химиялық инженерия жəне процесстер

Жылу энергетикасы

Металлургия

Мұнай-газ ісіМұнай-газ ісі

Геодезия жəне картография

Жалпы кəсіптік пəн Арнайы пəн

Шығармашылық емтихан Сурет жəне композиция

Математика
Алгоритмдеу жəне бағдарламалау негіздері

Информатика

Химия Жалпы химиялық технология

Физика

Электроника жəне схемотехника негіздері

Материалтану негіздері

Электртехниканың 
теориялық негіздері

Жылу техникасының 
теориялық негіздері

Еңбек қорғау (Электр қауіпсіздігі негіздері)

Математика Саланың технологиялық процестерін 
автоматтандыру

Еңбек қорғау

Физика Еңбек қорғау

Жалпы геология Қауіпсіздік техникасы, еңбек қорғау

Металтану Металлургия өндірісінің негіздері

Гидравлика Еңбек қорғау жəне өнеркəсіптік экология 
негіздері

Құрылыс материалдары

ГеодезияФизикалық география

Физика Стандарттау

Электртехникасы Материалтану негіздері

Физика Еңбек қорғау

Еңбек қорғау
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Материалтану

ПЕРСПЕКТИВАЛАР:
*ҚР жоғары оқу орындарында жəне шетелдерде бірқатар өзекті жəне 
сұранысқа ие білім беру бағдарламалары бойынша қос диплом бере 
отырып, академиялық ұтқырлықпен білім беру бағдарламаларын іске 
асыру
*Əскери кафедраның болуы (ЖОО-да оқуды аяқтағаннан кейін - 
«Запастағы лейтенант» əскери атағын алу»)
*Мемлекеттік, орыс, ағылшын, қытай тілдерін меңгеру мүмкіндігі
*Қазақстанның, Ресейдің, Германияның, Францияның, Италияның жəне 
Белоруссияның 76 ірі өндірістік компаниялары мен ғылыми орталықтарын 
біріктіретін "Корпоративтік Университет" инновациялық-білім беру 
консорциумы арқылы жұмысқа орналасу

*Бакалавриат - 38  білім беру бағдарламасы
*Магистратура - 28 білім беру бағдарламасы
*Докторантура PhD - 8 білім беру бағдарламасы
*Əскери-есептік мамандықтар - 7 

Біздің мекенжайымыз: Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 56/1, бірінші корпус, №102 кабинет. 
Қабылдау комиссиясының байланыс телефоны: 8 (7212) 56 44 22 https://www.kstu.kz/

Факультет

ƏБІЛҚАС САҒЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ 
ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қазіргі Əбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ кампусына 8 оқу ғимараты, 
3 студенттік жатақхана, студенттер Сарайы, ірі спорт кешені кіреді.

Əбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ келесі білім беру түрлері 
жəне деңгейлері бойынша дайындықты жүзеге асырады:

IT - медицина (инновациялық ББ)

Машина жасаудағы цифрлық
технологиялар (инновациялық ББ)

БАКАЛАВРИАТЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ 
   БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТОПТАРЫ 
(ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ОҚЫТУ - ТжКБ)

Білім беру бағдарламаларының
                      топтары

Білім беру бағдарламаларының 
                      атауы
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