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ақпаратты өңдеу;
- Жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндігі;
- жинақталған тәжірибені сыни түрде қайта қарау мүмкіндігі, қашан өзгереді
олардың кәсіби қызметінің түріне және сипатына қажеттілік;
- жауапты әлеуметтік таңдау жасау қабілеті;
ұжымдық
үдерістерді
түсіну;
- командада / командамен жұмыс істей білу;
- қоғамның гүлденуіне үлес қосып, тау-кен-геологиялық саланы дамыту
және жаңа геологиялық технологияларды дамыту саласындағы көшбасшылық
ұстанымға
ие
болу
қабілеті;
- өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңызын іске асыру, кәсіби
қызметті
жүзеге
асыруға
жоғары
ынталандыру;
б)
кәсіби:
жалпы
ғылыми:
- қазіргі жағдайды және даму перспективаларын білу геологиялық өнеркәсіп;
- геологиялық құрылымдардың, құрылымдардың және құрылымдардың
материалдық құрамын, құрылымын және дамуын далалық және зертханалық
зерттеулерді дәстүрлі және заманауи мамандандырылған әдістермен таныстыру;
күрделі
мәселелерді
шешу
дағдыларына
ие
болу;
- шешім қабылдау стратегияларын әзірлеу және енгізу;
- логикалық, аналитикалық және тұжырымдамалық ойлау қабілетін игеру;
- заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы геологиялық
ақпаратты
өңдеу
және
ұсыну
дағдыларына
ие
болу;
- практикада тиісті әдістерді таңдауға және сенімді түрде қолдануға қабілетті
болуы керек тау-кен жұмыстарының процестері мен жабдықтарын теориялық
және технологиялық есептеулер геологиялық өндіріс;
- геологиялық өнімнің физика-химиялық негіздері, өңдеу және бақылау
әдістері
туралы
түсінік;
- жаңа ақпараттық технологиялар, соның ішінде компьютер ақпараттарды іздеу,
жинау,
сақтау
және
өңдеу
әдістері;
- қоғамның гүлденуіне үлес қосуға және геологияны дамытуға, сыни металдарды
іздестіру мен барлауға бағытталған қызмет салаларында жетекші орынға ие болу;
аспаптық:
- кәсіби дерекқорларды пайдалануға, таратылған білім базасымен жұмыс жасауға
дайын;
- эксперименттік жұмыстарды орындау үшін зертханалық құралдармен,
қондырғылармен және жабдықтармен жұмыс жасауға дайын;
- геологиялық зерттеулерді жобалау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді
қолдануға қабілетті.
жалпы кәсіби:
ұйымдық және басқарушылық қызмет:
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- геологиялық саланы ұйымдастырудың негізгі объектілерін, әдістері мен
принциптерін білу;
- геологиядағы қоғамның қажеттіліктерін анықтау;
жобалық қызмет:
- геологиялық зерттеулерді жобалауға қатысу;
- сапаны айқындайтын нормативтік құжаттарды қолдануға қабілетті
геологиялық зерттеу жобасы.
Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы:
Мұнай және газ кен орындарын іздестірумен, барлаумен және игерумен
байланысты жобалау-өндірістік, бақылау-сараптамалық, әкімшілік жұмыстарға
магистрлерді ғылыми-педагогикалық және профильді дайындауды жүзеге
асыруға арналған. Satbayev University-де "мұнай және газ геологиясы" білім беру
бағдарламасы бойынша "Геология"бағыты аясында әзірленген.
"Мұнай және газ геологиясы" магистратурасының білім беру
бағдарламасының мақсаты қазіргі нарық талаптарына және халықаралық
стандарттарға жауап беретін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті ғылыми-зерттеу
және жобалау мекемелерінің, жоғары оқу орындарының және жер қойнауын
ұтымды пайдалану мен қорғау бойынша мемлекеттік қадағалау органдарының
геологиялық барлау және өндіру өндірісінің барлық кезеңдерінде жер қойнауын
пайдалануды жүзеге асыратын, геологиялық барлау және мұнай-газ өндіру
кәсіпорындары үшін мұнай мен газды іздеу; жалпы мәдени деңгейі жоғары және
әлеуметтік ұтқыр шығармашылық тұлғаны тәрбиелеу, сондай-ақ мұнай және газ
геологиясы саласын дамытудың заңдары мен проблемаларын түсінуге негізделген
жаңа дүниетанымды қалыптастыру міндетін қамтитын геологиялық ойлау және
білім беру жүйесін қалыптастыру, дербес ғылыми және дүниетанымдық
шешімдерге, адамзаттың рухани құндылықтарын сақтау мен молайтуға, Геология
және геологиялық барлау саласында алдыңғы қатарлы білім мен ақпаратты алу
мен таратуға қабілетті еркін және кең ойлы шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу,
Мұнай және газ геологиясы саласындағы іргелі ғылыми зерттеулер мен
инновациялық тәсілдер негізінде қоғамның зияткерлік элитасын озық даярлау
болып табылады.
Магистратура деңгейінде "мұнай және газ геологиясы "мамандығы
бойынша тереңдетілген техникалық-аналитикалық, ғылыми және болжамдық
дайындығы бар геологиялық сектор кадрларын даярлаудың білім беру
бағдарламаларын жүзеге асыруды болжайтын траекториялар бойынша даярлау
болып табылады.
Еңбек қызметінің түрлері:
ғылыми-зерттеу;
ғылыми-өндірістік;
жобалық;
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ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
"Мұнай және газ геологиясы" мамандығы бойынша магистр кәсіби қызмет
түріне байланысты келесі кәсіби міндеттерді шешуге дайын:
а. ғылыми-зерттеу қызметі:
- ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін дербес таңдау және
негіздеу;
- қазіргі заманғы жабдықтарды, аспаптарды және ақпараттық
технологияларды (магистратура бағдарламасының бағыттылығына (бейініне)
сәйкес пайдалану арқылы далалық, зертханалық, интерпретациялық зерттеулерді
жүргізу кезінде қойылған міндеттерді шешу әдістерін өз бетінше таңдау және
меңгеру);
- ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін, озық қазақстандық және
шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының
нәтижелерін талдау және қорыту;
- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін бағалау, ғылыми есептерді,
жарияланымдарды, баяндамаларды дайындау, өнертабысқа өтінім жасау және
ашулар;
б. ғылыми-өндірістік қызмет:
- практикалық міндеттерді шешу кезінде өндірістік және ғылыми-өндірістік
далалық, зертханалық және интерпретациялық зерттеулерді өз бетінше дайындау
және жүргізу (магистратура бағдарламасының бағыттылығына (бейініне) сәйкес);
- заманауи далалық және зертханалық жабдықтар мен аспаптарды өздігінен
таңдау, дайындау және кәсіби пайдалану (магистратура бағдарламасының
бағыттылығына (бейініне) сәйкес);
- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қолда бар
мамандандырылған ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу;
- ғылыми-өндірістік міндеттерді шешу мақсатында далалық және
зертханалық ақпаратты кешенді өңдеу және түсіндіру;
- ғылыми-өндірістік жұмыстардың экономикалық тиімділігін анықтау;
в. жобалау қызметі:
- ғылыми-техникалық жобаларды жобалау және жүзеге асыру;
- ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстар жобаларына сараптама
жүргізуге қатысу;
- геологиялық жұмыстарды жүргізу саласында нормативтік әдістемелік
құжаттарды әзірлеуге қатысу;
г. ұйымдастыру-басқару қызметі:
- ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік дала, зертханалық және
интерпретациялық жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру;
- ғылыми және ғылыми-өндірістік семинарлар мен конференцияларды
жоспарлау және ұйымдастыру;
Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері:
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- мұнай және газ кен орындары, көмірсутек шикізатының шоғырлануын
барлау, құрлықта және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын салу орындарын
таңдау, геологиялық құрылысты анықтауға арналған технологиялық процестер
мен құрылғылар, сондай-ақ кен орындарында далалық геолог; бас геолог; техник
геолог; геолог; далалық геолог бірқатар лауазымдар атауларына ие бола отырып,
субъектінің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты міндеттерді білуге және
атқара білуге міндеттейді: жер қыртысының құрылысын, геологиялық
объектілерді олардың перспективаларын бағалау, мұнай-газ кен орындарын іздеу
және барлау мақсатында зерделеумен байланысты далалық, зертханалық және
есептеуіш геологиялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу.
- сұйық және газ тәрізді пайдалы қазбаларды болжау, іздеу, барлау,
пайдалану, отын, металлургия, химия өнеркәсібі, Ауыл шаруашылығы, құрылыс,
аумақтардың экологиялық жай-күйін бағалау мақсатында жер және оның жер
қойнауын зерттеу негізінде көмірсутекті минералдық-шикізат базасын дамытуға
байланысты проблемалар жиынтығын қамтитын техника және технология
салалары.
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ
1

Бағдарламаның көлемі мен мазмұны

Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен
анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру және магистр
дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде
магистратураның білім беру бағдарламасы толық игерілген болып саналады.
Ғылыми-педагогикалық магистратурада магистранттың оқу және ғылыми
қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, барлық оқу кезеңінде кемінде 120
академиялық кредит.
Білім беру мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілін
жоспарлауды жоғары оқу орны мен ғылыми ұйым оқытудың кредиттік
технологиясы негізінде дербес жүзеге асырады.
Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша Магистратура терең ғылымипедагогикалық және зерттеу даярлығы бар жоғары оқу орындары мен ғылыми
ұйымдар үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.
Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны келесілерден
тұрады:
1) базалық және бейінді пәндер циклдерін оқытуды қамтитын Теориялық
оқыту;
2) магистранттарды практикалық даярлау: практиканың, ғылыми немесе
кәсіби тағылымдаманың әр түрлі түрлері;
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3) магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу
жұмысы-ғылыми-педагогикалық магистратура үшін
4) қорытынды аттестаттау.
Мұнай және газ геологиясы ОП мазмұны
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
- Аймақтық геологиялық зерттеу, іздеу, мұнай және газ кен орындарын
барлау және игеру сатыларында табиғи объектілерді зерттеу бойынша
технологиялық процестерді жобалау саласында мамандардың (түлектердің) жаңа
буынын дайындау;
- Далалық геологиялық, геофизикалық, геохимиялық, экологиялықгеологиялық жұмыстар, камералдық, зертханалық және аналитикалық зерттеулер
барысында өндірістік, ғылыми-өндірістік міндеттерді шешу; қазіргі заманғы
кәсіптік және зертханалық жабдықтар мен аспаптарды пайдалану; далалық
бақылаулардың бастапқы геологиялық, геологиялық-геохимиялық, геологиялықгеофизикалық және геологиялық-экологиялық құжаттамасын жүзеге асыру.
- Мұнай және газ геологиясы саласындағы отандық және шетелдік озық
тәжірибені, ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктерін пайдалана отырып,
ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін талдауға және қорытуға
мамандардың дайындығы;
- қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мұнай және газ
кен орындары бойынша қолда бар (априорлық) геологиялық-геофизикалық
ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу; мұнай геологиясы саласындағы ғылымиөндірістік міндеттерді шешу мақсатында далалық және зертханалық ақпаратты
кешенді өңдеу және түсіндіру;
2 Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар
Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі-жоғары кәсіби білім (бакалавриат).
Үміткердің белгіленген үлгідегі дипломы болуы және ағылшын тілін білу
деңгейін сертификатпен немесе белгіленген үлгідегі дипломдармен растауы тиіс.
Магистратураға азаматтарды қабылдау тәртібі "жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгі ережелеріне"сәйкес белгіленеді.
Магистранттар контингентін қалыптастыру ғылыми және педагогикалық
кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ
азаматтардың өз қаражаты және басқа да көздер есебінен оқу ақысын төлеу
арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекет
мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес, егер олар осы деңгейдегі білімді
алғаш рет алатын болса, конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі
білім алу құқығын беруді қамтамасыз етеді.
"Кіруде" магистранттың магистратураның тиісті білім беру бағдарламасын
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меңгеру үшін қажетті барлық пререквизиттері болуы тиіс. Қажетті
пререквизиттер тізбесін жоғары оқу орны дербес анықтайды.
Қажетті Пререквизиттер болмаған жағдайда магистрантқа оларды ақылы
негізде меңгеруге рұқсат етіледі.
3 Оқуды аяқтауға және диплом алуға қойылатын талаптар
Берілетін дәреже / біліктілік: осы білім беру бағдарламасының түлегіне
Мұнай және газ геологиясы бағыты бойынша жаратылыстану ғылымдарының
"магистр" академиялық дәрежесі беріледі.
Магистратура бағдарламасын меңгерген түлек келесі жалпы кәсіби
құзыреттілікке ие болуы тиіс:
кәсіби қызметте жаңа білімдер мен біліктерді өз бетімен алу, түсіну,
құрылымдау және пайдалану, өзінің инновациялық қабілеттерін дамыту қабілеті;
- зерттеу мақсатын өз бетінше тұжырымдауға, кәсіби міндеттерді шешу
ретін белгілеуге қабілетті;
- магистратура бағдарламасының бағыттылығын (профилін) анықтайтын
пәндердің іргелі және қолданбалы бөлімдерін білуді практикада қолдану қабілеті;
ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ғылыми
және техникалық жабдықтарды кәсіби таңдау және шығармашылықпен пайдалану
қабілеті;
өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін сыни талдау, ұсыну, қорғау, талқылау
және тарату қабілеті;
-ғылыми-техникалық құжаттарды, ғылыми есептерді, шолуларды,
баяндамаларды және мақалаларды құрастыру және рәсімдеу дағдысын меңгеру;
- әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды
толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға
дайын болу;;
- кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін шетел тілінде ауызша және жазбаша
түрде коммуникацияға дайын болу.
Магистратура бағдарламасын меңгерген түлек магистратура бағдарламасы
бағытталған кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес кәсіби құзыреттілікке ие болуы
керек:
ғылыми-зерттеу қызметі:
- магистратура бағдарламасын меңгеру кезінде алынған арнайы білім мен
ғылымның іргелі бөлімдерін біріктіру арқылы кәсіби міндеттердің
диагностикалық шешімін қалыптастыру қабілеті ‒ ;
- кәсіби салада ғылыми эксперименттер мен зерттеулерді өз бетінше
жүргізуге, эксперименталды ақпаратты жалпылау мен талдауға, қорытынды
жасауға, қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдауға қабілетті;
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- Мұнай және газ геологиясы саласында терең теориялық және практикалық
білімді қолдану негізінде зерттелетін объектілердің моделін жасау және зерттеу
қабілеті;
- ғылыми-өндірістік қызмет:
- практикалық міндеттерді шешу кезінде өндірістік және ғылыми-өндірістік
далалық, зертханалық және интерпретациялық жұмыстарды өз бетінше жүргізу
қабілеті;
- магистратураның игерілген бағдарламасы аясында қазіргі заманғы
далалық және зертханалық жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалану қабілеті;
- өндірістік есептерді шешу үшін кешенді ақпаратты өңдеу және
интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілеті;
- жобалау қызметі:
-ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстардың жобаларын өз
бетінше құру және ұсыну қабілеті;
-кәсіптік міндеттерді шешу кезінде кешенді ғылыми-зерттеу және ғылымиөндірістік жұмыстарды жобалауға дайындықпен;
- ұйымдастыру-басқару қызметі:
- кәсіби міндеттерді шешу кезінде ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік
жұмыстарды ұйымдастыру мен басқарудың практикалық дағдыларын
пайдалануға дайын болу;
-ғылыми-өндірістік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру кезінде
нормативтік құжаттарды практикалық пайдалануға дайын болу;
Магистратура бағдарламасын әзірлеу кезінде барлық жалпы мәдени және
жалпы кәсіби құзыреттер, сондай-ақ магистратура бағдарламасы бағытталған
кәсіби қызмет түрлеріне жатқызылған кәсіби құзыреттер магистратура
бағдарламасын меңгерудің талап етілетін нәтижелерінің жиынтығына енгізіледі.

Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 9 из 38

4 Білім беру бағдарламасының жұмыс оқу жоспары
4.1. Оқу мерзімі 2 жыл. үшін жойған мамандық Классификаторы негізінде:
«6М070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»
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5 Білімді, дағдыларды, қабілеттерді және құзыреттілік деңгейі мен
көлемі туралы дескрипторлар
Магистранттың біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар екінші деңгейлі
Дипломдық дескрипторларының (магистратура) негізінде анықталады және қол
жеткізілген білім нәтижелерінде көрсетілген құзыреттерді көрсетеді.
Оқу
нәтижелері бүкіл магистратураның білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке
модульдер деңгейінде де, академиялық пәндер деңгейінде де қалыптастырылады.
Дескрипторлар оқушының қабілеттерін сипаттайтын оқу нәтижелерін көрсетеді:
1) мұнай-газ геологиясының осы саласын білуге, зерттеу контекстінде
идеяларды дамытуға және (немесе) пайдалануға негізделе отырып, мұнай-газ
геологиясының зерттелген аймағында білім мен түсінушілікті дамытады;
2) жаңа ортада мәселелерді шешу үшін кең ауқымды пәнаралық контексте
өздерінің білімдерін, түсініктерін және қабілеттерін кәсіби деңгейде қолдану;
3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды есепке ала отырып,
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;
4) мамандарға да, мамандарға да ақпарат, идеялар, тұжырымдар,
проблемалар мен шешімдерді нақты және бірден хабарлау;
5) Мұнай-газ геологиясының зерттелген саласы бойынша қосымша білім
алуды жалғастыруға қажетті оқыту дағдылары.
6 Оқуды аяқтау үшін біліктілік
6.1. Ғылыми және педагогикалық магистратура түлектерінің негізгі
құзыреттеріне қойылатын талаптар:
1) идеясы бар:
- қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы;
- ғылыми білімді дамытудың ағымдық үрдістері туралы;
- табиғи (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың нақты
методологиялық және философиялық мәселелері туралы;
- жоғары оқу орнының оқытушысының кәсіби біліктілігі туралы;
- жаһандану процестерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық
салдары туралы;
2) білу керек:
- ғылыми білімдердің әдістемесі;
- ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы;
- оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы;
- білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері
мен құралдары;
3) болуы мүмкін:
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- ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды түпнұсқа әзірлеу және
қолдану үшін алынған білімдерді пайдалану;
- үрдістер мен құбылыстарды талдау үшін қолданыстағы ұғымдарды,
теориялар мен тәсілдерді сыни талдау;
- жаңа таныс емес жағдайлардағы зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі
пәндерден алынған білімді интеграциялау;
- білімді интеграциялау, шешімдер қабылдау және толық емес немесе
шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау;
- педагогикалық және психология білімдерін өздерінің педагогикалық
қызметінде қолдануға;
- оқытудың интерактивті әдістерін қолдануға;
- заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттықталдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізу;
- жаңа проблемаларды және жағдайларды шешу үшін шығармашылық
және шығармашылық ойлау;
- жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді зерттеу және оқытуды жүзеге
асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;
- диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба және т.б.
түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін
қорытындылау;
4) дағдылары бар:
- ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми проблемаларды шешу;
- оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті
жүзеге асыру;
- кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі;
- оқу үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану;
- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас;
- ауызша және жазбаша түрде өз ойларының шешендік, дұрыс және
логикалық дизайны;
- күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада үздіксіз білім алуға
қажетті білімді кеңейту және тереңдету.
5) құзыретті болуы тиіс:
- зерттеу әдіснамасы саласында;
- жоғары оқу орындарында ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
- қазіргі заманғы білім беру технологиялары мәселелерінде;
- ғылыми жобалар мен кәсіби салада зерттеулер жүргізу;
- білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту
жолдары.
Б - Негізгі білімдер және дағдылар.
Б1 Мұнай-газ кешендерін қалыптастырудағы шөгінді бассейндердің
эволюциясын білу және түсіну.
Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 14 из 38

Б2 Мұнай миграциясына әсер ететін процестерді терең білу және түсіну.
Б3 Танк-фильтрация және физика-химиялық қасиеттерін түсіндіру және
оларды резервуарлардың және мұнай мен газдың құрамын мұнай өндірісін
ұлғайту тұрғысынан қанықтыру.
П - Кәсіби біліктілік:
П2 Өндірістік қабаттардың және олардың құрамындағы сұйықтықтардың
параметрлерінің тәуелділіктерінің диаграммаларын түсіндіру мүмкіндігі.
П3 Мұнай-газ геологиясында және көмірсутек базасының ресурстарын
бағалауда қолданылатын аналитикалық әдістердің теориясы мен тәжірибесін
меңгеру.
П4 Геологиялық барлау кезеңінде де, мұнайгаз кен орындарын игеру
кезінде де арнайы қысқартулар, карталар, жақсы профильдер салу дағдыларына
ие болу.
О - Әмбебап, әлеуметтік және этикалық құзыреттілік
O1 ойлау мәдениетін игеру.
O2 ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттар қою және оған жету
жолдарын таңдау.
O3 қабілеті логикалық тұрғыдан дұрыс, ақылға қонымды және ауызша және
жазбаша сөйлеуді нақты құрастырады.
C - Арнайы және басқару құзыреті:
C1 Дизайн қызметі: жобалық объектіге дейінгі жобалық зерттеу жүргізу,
пәндік саланы жүйелі талдау, олардың өзара байланыстыру қабілеті;
C2 жобалау үшін бастапқы деректерді іріктеуді жүзеге асыру қабілеті;
процестер мен жүйелерді модельдеу мүмкіндігі;
C3 жобалық объектінің сенімділігі мен сапасын бағалау қабілеті;
6.2 Ғылыми және педагогикалық магистратурада аспиранттың ғылымизерттеу жұмысына қойылатын талаптар
1) магистрлік диссертация қорғалатын магистратураның білім беру
бағдарламасының профиліне сәйкес келеді;
2) маңызды және ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызы бар;
3) ғылым мен тәжірибенің заманауи теориялық, әдістемелік және
технологиялық жетістіктеріне негізделген;
4) заманауи ғылыми әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылады;
5) негізгі қорғалған провизиялар бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік,
практикалық) бөлімдерді қамтиды;
6) тиісті білім саласындағы үздік халықаралық тәжірибеге негізделген.
6.3 Тәжірибені ұйымдастыруға қойылатын талаптар:
Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы
теориялық дайындықпен қатар жеке кезеңдерде де өткізілетін тәжірибенің екі
түрін қамтиды:
1) деректер базасының циклындағы педагогикалық - университетте;
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2) ПБ циклында зерттеу - диссертация орнында.
Педагогикалық тәжірибе оқыту мен оқытудағы практикалық дағдыларды
дамыту мақсатында жүргізіледі. Бұл жағдайда магистранттар университеттің
қалауы бойынша бакалавриатта сабақ жүргізуге тартылады.
Магистранттың ғылыми тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның
соңғы теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми
зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерімен, эксперименталды деректерді өңдеу мен
интерпретациялаумен танысу мақсатында жүргізіледі.
7 ECTS стандарты бойынша дипломға қосымша
Қосымша
Еуропа
комиссиясының,
Еуропа
Кеңесінің
және
ЮНЕСКО/СЕПЕС стандарттары бойынша әзірленген. Бұл құжат академиялық
тану үшін ғана қызмет етеді және білім туралы құжаттың ресми растамасы болып
табылмайды. Жоғары білім туралы дипломсыз жарамды емес. Еуропалық
қосымшаны толтырудың мақсаты-диплом иесі, ол алған біліктілігі, Осы
біліктіліктің деңгейі, оқыту бағдарламасының мазмұны, нәтижелері туралы,
Біліктіліктің функционалдық мақсаты туралы жеткілікті деректерді, сондай-ақ
ұлттық білім беру жүйесі туралы ақпаратты ұсыну. Бағаны аудару орындалатын
қосымша моделінде еуропалық трансферттер жүйесі немесе кредиттерді қайта
есептеу (ECTS) қолданылады.
Дипломға еуропалық қосымша шетелдік университеттерде білімін
жалғастыруға, сондай-ақ шетелдік жұмыс берушілер үшін ұлттық жоғары білімді
растауға мүмкіндік береді. Шетелге шығу кезінде кәсіби тану үшін білім туралы
дипломды қосымша заңдастыру қажет. Дипломға еуропалық қосымша ағылшын
тілінде жеке сұраныс бойынша толтырылады және тегін беріледі.
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Шет тілі (Кәсіби)
КОД – LNG205
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ –Academic English, Business English, IELTS 5.0-5.5
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курстың мақсаты білімгерлердің ағымдық академиялық зерттеулері үшін
ағылшын тілінің білімін дамыту және жобаларды басқару саласында жұмыстың
тиімділігін арттыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Жобаны басқару саласында тиімді қарым-қатынас жасау үшін, білімгерлер
сөздік қорын және грамматиканы дамытып, тыңдау және сөйлеу дағдыларын
жетілдіреді. Білімгерлер ағылшын тілінде іскерлік лексиканы меңгеріп,
менеджмент контекстінде жиі қолданылатын грамматикалық құрылымдарды
меңгеруі тиіс. Курс 6 модульден тұрады. Курстың үшінші модулі аралық
бақылаумен аяқталады, ал алтыншы модуль соңында семестр соңы бақылауы
жүреді. Курс қорытынды емтиханмен аяқталады. Магистранттардың өздерінің
жеке тапсырмасын (MIS) орындауы міндетті болып табылады. MIS – мұғалімнің
қадағалауымен жүргізілетін магистранттардың өзіндік жұмысы.
КУРСТІ АЯҚТАҒАНДАҒЫ АЛАТЫН БІЛІМІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫ
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімгерлер бизнес пен басқару
тақырыбында монологтарды, диалогтарды және топтық пікірталастарды тыңдау
кезінде негізгі идеяны және негізгі хабарламаны, сондай-ақ нақты мәліметтерді
анықтай алады ; менеджментке қатысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде
жазбаша және ауызша сөйлеуді үйренеді; күрделі грамматиканы дәлдікпен
қолданып және іскерлік сөздермен, сөз тіркестерімен басқармаға қатысты
мәтіндерді (есептер, хаттар, электрондық хабарламалар, жиналыс хаттамасы)
жазады, іскерлік лексиканы және грамматикалық құрылымдарды қолдана отырып,
топтық пікірталастар, кездесулер мен келіссөздер жүргізеді.
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Философия және Тарих ғылымы
КОД – HUM201
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ - HUM124
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ – философия мен ғылымның
байланысын анықтау, ғылым мен ғылыми білімдердің философиялық
мәселелерін, ғылым тарихының негізгі кезеңдерін, ғылымның философиясының
жетекші тұжырымдарын, ғылыми-техникалық шындықты дамытудың заманауи
мәселелерін айқындау.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ - ғылымның философиясы,
ғылымның динамикасы, ғылым, ғылым мен пренегораның ерекшелігі, ежелгі
және теориялық ғылымның қалыптасуы, ғылымның тарихи дамуының негізгі
кезеңдері, классикалық ғылымның классикалық емес және классикалық емес
ғылымдары, математика, физика, инженерия және технология философиясы,
ғылым, этика, ғалым мен инженердің әлеуметтік және моральдық жауапкершілігі.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Ғылымның философиялық мәселелерін, ғылым дамуының негізгі тарихи
кезеңдерін, ғылым философиясының негізгі ұғымдарын білу және түсіну, ғылыми
және философиялық мәселелерді сыни бағалауға және талдауға, инженерлік
ғылымның ерекшеліктерін түсінуге, аналитикалық ойлау мен философиялық
ойлау дағдыларына ие болуға қабілетті, ғылымның философиялық мәселелерін
білу және түсіну, өз позицияларын дәлелдеуге және қорғауға, талқылау мен
диалог жүргізу әдістеріне ие болуға, қарым-қатынас дағдыларына және
шығармашылық қабілеттеріне ие болуға.
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Басқару психологиясы
КОД – HUM204
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курстың мақсаты - жеке тұлғалар мен ұйымдардағы адамдардың
топтарының мінез-құлқын зерттеу; қызметкерлердің мінез-құлқына әсер ететін
психологиялық және әлеуметтік факторларды анықтау. Сондай-ақ, адамдардың
ішкі және сыртқы мотивацияларына көп көңіл бөлінеді.Курстың басты мақсаты ұйымның тиімділігін арттыру үшін осы білімді қолдану.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Курс пәнді қамтитын барлық негізгі элементтерді теңгерімді сипаттауды
қамтамасыз етеді. Онда қысқаша ұйымдық мінез-құлық теориясы мен
практикасының туындауы мен дауму мәселелерін талқылайды, сонымен қатар
басқарудың тиімділігіне назар аударумен
басқару функциясы мен
машықтануына, басты рольдер қарастырылады, олар нақты өмір тақырыптық
зерттеулер мысалдармен және тақырыптық зерттеулермен көркемделген.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Курсты бітіргеннен кейін студенттер жеке және топтық мінез-құлық
негіздерін; мотивацияның негізгі теориясы; негізгі көшбасшылық теориялар;
ұйымдағы қарым-қатынас, жанжалдарды басқару және стресстерді біледі.
Ұйымдардағы менеджерлердің әртүрлі рөлін анықтауға мүмкіндік береді;
ұйымдарға менеджерлер тұрғысынан қарау; тиімді басқару тиімді ұйымдастыруға
қалай ықпал ететінін түсіну.
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Жоғары мектеп педагогикасы
КОД – HUM207
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курс жоғары білім берудің оқу үрдісінің психологиялық-педагогикалық
маңызын зерттеуге бағытталған; қазіргі кезеңдегі жоғары білім берудің негізгі
үрдістері туралы идеяларды қалыптастыру, жоғары білім берудегі оқу үрдісінің
әдістемелік негіздерін, сондай-ақ оқу үрдісінің, өзара әрекеттесудің, оқу үрдісінің
субъектілерін басқарудағы жетістіктерге әсер ететін психологиялық
механизмдерді қарастыру. Магистранттарға психологиялық-педагогикалық
ойлауды дамыту.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Курстың барысында магистранттар жоғары білім беру дидактикасына,
жоғары білім беруде білім беруді ұйымдастырудың формалары мен әдістеріне,
табысты оқытудың психологиялық факторларына, психологиялық әсер ету
ерекшеліктеріне, педагогикалық технологиялар, педагогикалық қарым-қатынас
механизмдеріне, педагогикалық қарым-қатынас сипаттамаларына, оқытуды
басқару тетіктеріне кіреді. Ұйымдық қақтығыстарды және оны шешу жолдарын
талдау, психологиялық бұзылу және мұғалімнің жеке басының деформациясы.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Курстың соңында магистрант жоғары кәсіби білім берудің қазіргі заманғы
жүйесінің ерекшеліктерін, педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыруды, білім
беру процесінің субъектілерінің сипаттамаларын, жоғары білім беру процесін
ұйымдастырудың дидактикалық негіздерін, педагогикалық технологияларды,
педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктерін, студенттерге білім беру
әсерінің ерекшеліктерін және педагогикалық қызметтің проблемаларын білуге
тиіс.

Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 20 из 38

Мұнай, газ және конденсаттың ресурстар мен қорларды есептеу үшін
геологиялық мен геофизикалық мәліметтерді интерпретациялау
КОД – GEO704
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Көмірсутегі шоғырларын іздестіру және барлау объектілерінің геологиялық
құрылымын және мұнай-газ құрамын талдау мақсатында бастапқы геологиялықгеофизикалық деректерді геологиялық түсіруде жұмыс істеу дағдылары мен
дағдыларын студенттерге беру. Бастапқы деректер - барлау, бағалау және өндіру
ұңғымалары бойынша деректер: ұңғыма журналдары, негізгі талдаулардың
сипаттамалары және нәтижелері, стратиграфиялық анықтамалар, ұңғымаларды
сынау нәтижелері, сұйықтық анализі; Сейсмикалық деректерге мыналар кіреді:
уақыт және тереңдік секциялары, көкжиектерді көрсететін құрылымдық карталар.
Жұмыстың нәтижелері Қазақстанда қолданыстағы көмірсутек қорларын жіктеу
үшін қорлар мен мұнай және газ ресурстарын бөлу кезінде пайдаланылады.
оқушыларды мұнай және газ ресурстарын және олардағы құрамдас бөліктерді
бағалау әдістерімен таныстыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Мұнда бастапқы геологиялық және геофизикалық деректермен, мұнай және
газ қорлары мен ресурстарының классификациясы, мұнай және газ кен
орындарын зерттеуге арналған кешенді тәсіл, мұнай-газды геологиялық аймақ
бөлу, бағаланған Кпор параметрлерін негіздеу, терригенді және карбонатты
резервуарлардағы тиімді қалыңдықтар мен дәндер, көмірсутегі қорлары мен
ресурстарының категориялары; резервтер мен ресурстардың шетелдік
классификациясын салыстыру бойынша; Мұнай мен газдың баланстық қорларын
есептеудің көлемді әдісі бойынша; резервуарларды барлаудың әртүрлі
кезеңдерінде пайдалы қазбалардың қорларын анықтау әдістеріне қатысты.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін студент:
1. білуі керек:
- мұнай мен газды геологиялық барлау кезінде алынған бастапқы
геологиялық-геофизикалық материалдардың түрлері;
- қорлар мен ресурстардың жіктелуінің негізгі қағидалары, сондай-ақ оның
негізіндегі жасалған басшылық құжаттар өздерінің қорлары мен ресурстарын оқу
және жарамдылық дәрежесіне қарай белгілі бір орындарда саралауға қабілетті
болу;
- есептеу және бағалаудың ең тиімді нәтижелерін алу және жер қойнауын
ұтымды барлауға жету үшін резервтерді есептеу әдістері мен ресурстарды бағалау
әдістерінің параметрлерін негіздеудің түрлі тәсілдері мен әдістері.
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2. қабілетті болуы керек:
- бастапқы геологиялық-геофизикалық деректермен жұмыс жасау;
- құрылымның күрделілігіне және қарастырылып жатқан объектінің білім
деңгейіне қарай резервтерді есептеудің және ресурстарды бағалаудың дұрыс
әдісін таңдау;
- резервтік модельдерді құрастыру және дербес компьютерлерде резервтерді
есептеу үшін қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтама жүйелерін пайдалану.
3. ие болуы тиіс:
көмірсутек қорларын есептеу және мұнай-газ кен орындарын игеру үшін
мұнай және газ кен орындарын геологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу
әдістемесі.
4. қабілеті мен дайындығын көрсетуі керек:
резервтік модельдерді құру және дербес компьютерлердегі резервтерді
есептеу үшін заманауи бағдарламалық жасақтама жүйелерін қолдануға болады.
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Шөгінді алаптарды эволюциясын аймақтық мен жергілікті модельдеу
КОД – GEO296
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Мақсаты:
1. Жердің құрылысы және плиталық тектониканың тұжырымдамасы
2. sedimentogenesis, оның сатылары, қалыптасу шарттары
3. Шөгінді бассейндердің түрлері және оларды талдау
Бірінші гол үшін тапсырмалар
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер білім алады
1. Жердің құрылымын сипаттаңыз
2. Жердің химиялық құрамы мен температурасын, жер қыртысының
химиялық құрамын атаңыз
3. литосфераның құрылысын бейнелеңіз
4. мұхит түбінің жалпыланған профилін құру
5) минералдар мен тау жыныстарын сыныптар бойынша (композиция
бойынша, қалыптасу жағдайлары бойынша) жіктеу, шөгінді және магнит
жыныстарының химиялық құрамының ұқсастығы мен айырмашылықтарын
талқылау
6.
плиталық
тектониканың
тұжырымдамасын
түсіндіру,
көне
платформаларды және олардың ішкі құрылымын, белсенді құрлықтық шегін
сипаттайды; Рифт рифтінің, субдукция аймағының, Benioff аймағының негізгі
моделін көрсету;
7. ежелгі суперконтинент Пангеяның рифтингін түсіндіру
2-мақсатқа мақсаттар:
1. шөгінді жыныстардың генезисін саралау
2. Континентальды шетінде мұхитқа кіретін шөгінділердің тасымалдануы
мен тұндыру сызбасын сызыңыз
3. рельефтің шөгінділердің жинақталуына әсерін бағалау
4. Терригенді шөгінді жыныстардың жіктелуіне байланысты тау
жыныстарының түрлерін салыстыру
5. Гистограмма, бөлу қисығы, кумулятивтік қисық сызық, аналитикалық
деректерді өңдеуге енгізілген үшбұрышты диаграмма құру.
6. Литологиялық баған жасау, үшбұрыштар әдісі бойынша оқшауланған
карталарды құру, геологиялық секция, Falk, Dunham жіктелімін қолдану.
7.
ұңғыманың
учаскелері
арасындағы
корреляцияны
жасау,
палеогеографиялық картаны құру
3-ші мақсатқа арналған тапсырмалар:
1. Шөгінді бассейндердің әртүрлі типтерін тану.
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2. Шөгінді бассейндердің пайда болу жағдайларын түсіндіріңіз.
3. Изостаз принципін қолдану
4. Сақтаудың тұжырымдамасын қолданыңыз
5. Жою және тұну жылдамдығын есептеңіз
6. Қазақстандағы мұнай және газ кен орындарының шөгінді бассейндерінің
түрлері
7. Шөгінді бассейндердің қай түрлерінің ең ірі мұнай-газ кен орындарымен
байланысты болатындығын қадағалау.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Курс студенттерге шөгінді бассейн тұжырымдамасы, құрылымы және
қалыптасу шарттары туралы түсінік береді. Курс дүниенің көптеген ірі кен
орындары шөгінді бассейндермен шектелетін ұстанымнан маңызды.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Бұл курсты сәтті аяқтағаннан кейін шөгінді бассейннің қалыптасу
принциптерін біледі, плиталар тектоникасы тұрғысынан шөгінді бассейндердің
түрлерін анықтай алады, сондай-ақ палеотектоникалық реконструкцияны жүргізу
әдісі
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Мұнай- газ гидрогеологиясы
КОД – GEO299
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
ерттеудің
мақсаты:
Инженерлік-геологиялық
жұмыстың
кейінгі
сатыларында дизайнерлер, мамандар, өндірістік нысандар, сондай-ақ геологиялық
инженерлер өздері тұтынатын жоғары сапалы инженерлік-геологиялық ақпарат,
инженерлік-геологтың еңбектің түпкі өнімін алудың теориялық және практикалық
негіздерін меңгеру.
Пәннің мазмұны: Оқушыларды инженерлік-геологиялық жағдайларды
зерттеу әдістерімен, түрлі құрылыс түрлеріне арналған инженерлік-геологиялық
іздестіру әдісімен таныстыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі керек: әртүрлі типтегі
конструкцияларда жұмыс істеу кезінде инженерлік-геологиялық зерттеулердің
кезеңдері және олардың ерекшеліктері: зерттеу міндетін қалыптастыру, оны шешу
әдісін таңдау, жұмыс кезеңін айқындау, оқу пәнінің есептік моделін құру, жұмыс
көлемін, болжамдық есептерді жүргізуді және арнайы әдебиеттерді қалай
пайдалану керектігін үйрену керек: ағымдағы инженерлік-геологиялық
зерттеулерге баға беру.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі керек: әртүрлі типтегі
конструкцияларда жұмыс істеу кезінде инженерлік-геологиялық зерттеулердің
кезеңдері және олардың ерекшеліктері: зерттеу міндетін қалыптастыру, оны шешу
әдісін таңдау, жұмыс кезеңін айқындау, оқу пәнінің есептік моделін құру, жұмыс
көлемін, болжамдық есептерді жүргізуді және арнайы әдебиеттерді қалай
пайдалану керектігін үйрену керек: ағымдағы инженерлік-геологиялық
зерттеулерге баға беру.
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Шельфте және суда көмірсутек қорларын ресурстарды бөлудің теориялық
және әдіснамалық үлгілері
КОД GEO713
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курстың мақсаты: шөгінді бассейн мен геодинамика тау жыныстарының
пайда болуының әртүрлі нысандарын, олардың орналасуы мен өзара байланысын,
жер қыртысының қалыптасу жағдайларын зерттейді. Пәннің аяқталуы - бұл
мерзімді құжат. Геологиялық карталарды оқып білу дағдыларын нығайтуға
бағытталған. Геологиялық таблеткаларды терең талдау негізінде түсіндірме жазба
жасалады, графикалық қосымшалармен (схемалық карталар, секциялар)
суреттеледі.Аяқталған курстық жұмыс олардың басын тексергеннен кейін
орындаушылармен қорғалады және сараланған бағалаумен қабылданады.
Курстың мақсаты:
• жер қыртысында шөгінді тау жыныстарының түрін зерттеу;
• Геологиялық, тектоникалық және құрылымдық карталарды құрастыру
және оқу әдістері,
• геологиялық учаскелер мен блоктық диаграммалардың, стратиграфиялық
бағаналардың құрылысы
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
«Шөгінді бассейн мен геодинамика» курсы тау жыныстарының
деформацияларын зерттейді, оларды эндогендік, экзогендік және ғарыштық
факторлар әсерінен қалыптастырады; бүктемелердің негізгі элементтері,
бүктемелердің типі, жоғары дәрежелі бүктелген нысандары (антеклис, синеклис
және т.б.); платформаларда деформацияның ерекшеліктері, бүктелген белдіктер,
жарықтар және басқа да жаһандық тектоникалық құрылымдар.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер қажет
1) білу керек:
жер қыртысында тау жыныстарының пайда болу нысандары және оларды
орналастыру мен біріктірудің үлгілері, сондай-ақ білім берудің геологиялық
жағдайлары;
геологиялық, тектоникалық және құрылымдық карталарды, геологиялық
секцияларды және блоктық диаграммаларды, стратиграфиялық бағандарды
құрастыру және оқу әдістерін;
геологиялық барлау және теориялық геология тәжірибесімен тау
жыныстарының құрылымдық нысандарын зерттеуді тығыз байланыстыру туралы.
2) болуы керек:
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таулы компасты пайдаланып жыныстардың төсектерінің элементтерін
анықтау (азимутты соғу, науқастану бұрышы және т.б.);
бұрғылау бойынша, құрылымдық карталарды пайдалана отырып;
геологиялық карталар мен учаскелерге бүктелген пішіндерді және үзік-үзік
қондырғыларды көрсету;
құрылымдық геологиялық ақпаратты өңдеу үшін жалпы және арнайы
компьютерлік бағдарламаларды пайдалану.
геологиялық карталарды оқып, геологиялық секцияларды, стратиграфиялық
бағандарды,
геологиялық карта құрылымының геологиялық картасын өндірістік есептің
схемасына сәйкес дұрыс сипаттау.
3) дағдыларды игеру:
құрылымдық формалардың морфометриясын зерттеу,
тереңдікке және ауданға жер қыртысының тұрақты бөлінуіне және
үйлесіміне байланысты олардың жіктелуін дамыту.
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Органикалық геохимия және палеобиомаркерлер
КОД – GEO287
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Тәртіп студенттер арасында әлемнің геологиялық білімдеріне жүйелі
көзқарасты, жердегі және ғарышта материяның біртұтастығы мен өзара
байланыстары туралы идеяларды, оның табиғи және табиғи антропогендік
геосистемаларын қалыптастыруға, атомдар, молекулалар мен олардың
қосылыстары деңгейінде геологиялық процестердің мәнін терең түсінуге
бағытталған.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
«Органикалық геохимия және палеобиомарктер» пәні геологияның іргелі
бөлігін, мұнай және газ кен орындарын барлау мен барлауды дамыту аспектілерін
қарастырады - жанғыш минералдар құрамын қалыптастыруды зерттеу және
оларды зерттеу әдістері. Мұнай мен газды қалыптастыру процесі органикалық
заттардың пайда болуынан бастап, мұнай мен газдың құрамын қалыптастыруға
және оның литогенездегі одан әрі трансформациясына негізделген көп сатылы.
Пәннің міндеті - тірі заттардың бастапқы биохимиялық қосылыстарынан, олардың
қазба органикалық заттарға айналуынан және оның литогенездің әртүрлі
кезеңдерінде одан әрі трансформациялануынан (шөгінді және диагенез, катагенез,
гипергенез) органикалық заттардың органикалық заттарын бөлудің құрамы,
концентрациясы мен үлестірілуін зерттеу. Мұнай мен газды генерациялау
процестері жүретін табиғи объектілер - мұнайды және газды көздер жиынтығы,
олардың әрқайсысы органикалық заттардың және оны қайта өңдеу өнімдерінің
белгілі бір құрамына сәйкес келеді. Органикалық заттардың құрамы,
концентрациясы және конверсия дәрежесі органикалық геохимия әдісімен
көмірсутектердің геологиялық ресурстарын сандық және сапалық бағалау үшін
негіз болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
- жер қыртысының жыныстарының және блоктарының әртүрлі типтерінің
қалыптасуының құрамын және геохимиялық жағдайларын сипаттау;
- түрлі жүйелердегі геохимиялық ауытқулардың қалыптасуын бақылайтын
факторларды анықтау;
- аумақтың геохимиялық ерекшеліктерін анықтау үшін арнайы карталардың
жиынтығын талдау
Студент көші-қонның геохимиялық жағдайын және химиялық
элементтердің шоғырлануын жүйелі талдау әдістерімен таныс болуы керек,
ландшафты және геохимиялық ортаны талдау дағдысына ие болуы керек.
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Инженерлік есептерді математикалық модельдеу (Python, Matlab)
КОД MAT213
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курстың мақсаты
- математикалық модельдер түрлері және олардың әдістері туралы білімді
алу құрылыс және пайдалану;
- математикалық талдау әдістерін қолдану дағдыларын дамыту және
моделдеу, теориялық және экз шешуде мерзімді зерттеулер инженерлік
тапсырмалар;
- Машина жасаудағы математикалық модельдерді құру дағдыларын игеру
аналитикалық және сандық әдістер арқылы проблемалар және олардың
шешімдері.
Пәннің мақсаты:
- қазіргі заманғы тәсілдермен және әдістермен танысу инженерлік жүйелер
мен процестерді математикалық модельдеу;
- Математикалық модельдерді құрастырудың негізгі тәсілдерін және оларды
зерттеу шешім;
- шешуге арналған математикалық модельдерді құрастыру дағдыларын
қалыптастыру инженерлік тапсырмалар;
- математикалық модельдерді шешу дағдыларын қалыптастыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Модельдеу және математикалық модель: негізгі түсініктер және жіктеу.
Математикалық модельді құру негіздері. Математикалық модельді шешуді таңдау
және негіздеу.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
білу:
- математикалық үлгілерді жіктеу;
- математикалық үлгілерді құрастырудың тәсілдерін жіктеу;
- жинау, өңдеу, талдау және жүйелеудің қолданыстағы тәсілдері
математикалық модельді құрастыру үшін ғылыми-техникалық ақпарат;
- сандық және толық масштабты тәжірибені енгізу әдістері;
- аналитикалық және сандық шешу әдістерінің жіктелуі
математикалық модельдер және олардың негізгі кезеңдері;
болуы мүмкін:
- зерттелген үрдістер мен құбылыстардың математикалық модельдерін
әзірлеу;
- эксперименттік зерттеулердің қажеттілігін бағалау
инженерлік проблемаларды шешуді енгізу;
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- өңдеу, талдау және жинау бойынша іс-шаралар тізбегін таңдаңыз
математикалық модельді құрастыру үшін қажетті ақпаратты жүйелеу
инженерлік тапсырма;
меншікті:
- математикалық үлгілерді жасау дағдылары;
- математикалық үлгілерді сандық және аналитикалық шешу дағдылары;
- талдау үшін заманауи компьютерлік технологияны қолдану дағдылары
және математикалық модельді құрастыру үшін қажетті ақпаратты жүйелеу
инженерлік тапсырма;
- Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін қолдану дағдылары
инженерлік проблеманы шешу;
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Мұнай-газ кен орындарын іздеу кезінде аэроғарыштық түсіру әдістері
КОД GEO700
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Бұл пәннің мақсаты пәннің негізгі ұғымдарын беру, Жердің қашықтықтан
зондтау жүйесінің негізгі түрлерін және олар берген деректердің сипаттамаларын
зерттеу; Жерді қашықтықтан зондтау деректерін қолдану арқылы шешілетін
қолданбалы мәселелердің түрлерін зерттеу; Жерді қашықтықтан зондтау
деректерін өңдеудің әдістері мен алгоритмдерін меңгеру және Жерді
қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу технологиясы бойынша негізгі
ұғымдарды алу; ERDAS Imagine жүйесінде өз бетімен жұмыс істеу үшін қажетті
дағдыларды игеру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бұл курс жердің қашықтан зондтау жүйелерін, Жерді қашықтықтан
зондтаумен, Жердің қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу әдістерінің және
алгоритмдерінің көмегімен шешілетін мәселелер туралы түсінік береді.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
«Жерді қашықтықтан зондтау» пәнінің табысты дамуының нәтижесінде,
студент міндетті:
Білу: Жерді қашықтықтан зондтау деректерін қабылдау, өңдеу және
интерпретациялау негіздері: Жерді қашықтықтан зондтау деректерінің негізгі
сипаттамалары; Жерді қашықтықтан зондтау жүйесін құру қағидалары; Жерді
қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйелер; Жерді қашықтықтан зондтау
деректерін қолдану арқылы шешілген қолданбалы мәселелер; қашықтықтан
зондтау деректерін өңдеу және интерпретациялау әдістері мен алгоритмдері;
Жерді қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу және талдау үшін қолданыстағы
жүйелер;
Болуы мүмкін: цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала және тақырыптық
өңдеу міндеттерін шешеді, ГАЖ технологиясы мен қашықтан зондтау деректерін
пайдалана отырып автоматтандырылған картаға түсіру мәселелерін шешеді:
цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала өңдеу мәселелерін шешу; цифрлық ғарыш
суреттерін тақырыптық өңдеу мәселелерін шешуге; ГАЖ технологиясы мен
қашықтан зондтау деректерін пайдаланып автоматтандырылған картографиялау
мәселелерін шешу;
Меншікті: қашықтықтан зондтау деректерін өңдеудің әдістері мен
алгоритмдері, қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу және талдау үшін
қолданыстағы
жүйелер.
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Мұнай-газ резервуарларының қасиеттері, PVT сұйықтық модельдер және
мұнайдың өнімділігін арттыру
КОД GEO705
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Мұнай-газ химиясының теориялық негіздерімен және оны мұнай-газ
қоймаларында қолданумен таныстыру.
- арнайы дағдыларды жинақтау және дамыту, зерттеу жұмыстарын
орындауға қатысу және қатысу;
- нақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қатысу;
- мұнай-газ химиясының проблемалары бойынша қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргізу, мұнай-газ өндірісін химияландыру үдерістеріндегі ғылымитехникалық прогрестің жетістіктерін ықтимал пайдалануды бағалау;
- Мұнай мен газды өндіруде түрлі мақсаттағы химиялық реагенттерді игеру
және енгізу кезінде инновациялық технологияларды эксперименттік тексеруді
жасау, дамыту және жүргізуді бастау;
- Мұнай мен газды өндіруде физика-химиялық процесстерді
эксперименталды зерттеудің жаңа әдістерін жетілдіру және дамыту, мұнай және
газ өндіру үшін химиялық реагенттерді сынау;
- зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау,
өңдеу, талдау және жүйелеуді жүзеге асыру, проблеманы шешу әдістері мен
құралдарын таңдау;
- кандидаттық диссертацияны дайындау және жазу үшін қажетті зерттеу
жүргізу.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бұл
курс
геологиялық
және
геофизикалық
мәліметтерді
интерпретациялауды ескере отырып, әр түрлі мұнай-газ резервуарларының
түрлерін, олардың қасиеттері мен құрамын, қаныққан сұйықтықтарды, сондай-ақ
мұнайдың әр нақты түрі үшін мұнай алуды жақсарту әдістерін ұсынады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:
1. білу керек: курстық бағдарламаға енгізілген химия химиясының
бөлімдерінің негізгі түсініктері мен әдістері; зерттеу әдіснамасы және әдістері;
эксперименттерді жоспарлау және жүргізу үшін теориялық алғышарттар; өлшеу
нәтижелерін өңдеу әдістері және қателерді бағалау және бақылау.
2. Кәсіби мәселелерді шешуде курстың барлық бөлімдеріне қатысты сатып
алынған дағдылар мен әдістерді қолдану; қажетті ақпаратты таңдау және талдау;
зерттеу мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру; теориялық негіздерді дамыту,
эксперименттерді жоспарлау және жүргізу; нәтижелерді талдау, оларды әдеби
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немесе өндірістік деректермен салыстыру; процестерді өлшеу нәтижелерін және
қателер мен бақылауларды бағалау; эксперимент нәтижелерін теориялық
тұрғыдан салыстыру және ғылыми зерттеулердің тұжырымдарын қалыптастыру;
ғылыми зерттеулер нәтижелеріне қатысты баяндамалар, есептер немесе мақалалар
жазу.
3. мыналар болуы керек: мұнайдың қалпына келу коэффициентін арттыру
әдістері, резервуардағы сүзу кедергісін құру әдістері, мұнай өндіруді арттыру
үшін реагенттерді пайдалану әдістері, ғылыми мақсаттар мен міндеттерді
қалыптастыру дағдылары; зерттеу жоспарын жасау дағдылары; эксперимент
нәтижелерін өңдеу әдістерін және қателерді есептеуді; қазіргі заманғы
компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып рефераттарды,
мақалаларды, есеп беруді жазу мүмкіндігін ұсынады.
4. Масштабтау, май
эмульсияларының бұзылуы, өрістегі коррозия мен парафинді қаптамаларды тежеу
үшін беттік-белсенді заттардың технологиясын талдауға және беттік белсенді
заттарды тиісті реагенттің тиімділігін талдау үшін қолдану қабілетін және
дайындығын көрсетуі керек.
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Геологиялық және далалық зерттеулерде геостатистика
КОД GEO701
КРЕДИТ – 5
ПРЕРЕКВИЗИТ:
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Студенттерге теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды беру:
- Математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы негіздерін
меңгеру;
- өлшеу нәтижелерін статистикалық талдау әдістерін қолдану.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
«Геостатистика» пәні бағдарламасы жер туралы ғылымдарда статистикалық
талдау әдістерін зерттеуді қарастырады.
1. Кеңістіктік деректерді талдаудың негізгі міндеттері
Геостатистиканың негізгі ұғымдары мен элементтері
Геостатистиканың криинг және негізгі үлгілері. Көпөлшемді геостатистика.
4. Кеңістіктік корреляцияны талдау және модельдеу. Variography
5. Бір айнымалы үшін геостатистикалық интерполяция.
6. Бірнеше кеңістіктік модельдеу
7. Кеңістіктік статистиканың қазіргі заманғы бағыттары
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Бұл курсты сәтті аяқтағаннан кейін кеңістіктік деректерді талдаудың негізгі
міндеттерін біледі, кеңістіктік корреляцияны талдау және модельдеу, бір
айнымалы үшін геостатистикалық интерполяцияны қолдану дағдыларын көрсете
білу.
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Мұнай-газ кен орындарын қалыптастыру болжау мен теориясы
КОД GEO297
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Пәннің мақсаты - әр түрлі геологиялық қондырғыларда болжау және
іздестіру үшін негіз ретінде мұнай және газ кен орындарын модельдеу әдістері
мен әдістерін үйрету.
Оның міндеттері:
1) Мұнай және газ кен орындарын геологиялық болжаудың теориялық
негіздерін зерттеу;
2) кен орындарының әр түрлi түрлерiнiң типтiк геологиялық үлгiлерiн
олардың орналасуының табиғи жағдайларына қатысты әзiрлеу;
3) геологиялық және арнайы үлгілеу әдістерін және әдістерін зерттеу;
4) пайдалы қазбалардың әр түрлi кен орындарын болжау, барлау және
барлау кезiнде геологиялық үлгiлердi пайдалану.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Модельдеу геологияның іргелі заңдарына және болжанған ресурстар мен
минералды қорларды анықтау мен бағалауда пайдаланылатын салдарларды қоса
алғанда, салдарларды жоюға қызмет ететін математикалық аппаратқа негізделген.
Модельдеу - алгоритмдік процесс емес. Модельдің ерекше түрі моделдеуден
өткен жүйеге және модельдеудің мақсатына байланысты.
Минералды шикізаттың мөлшерін болжау үшін модельдер бір нысанда
немесе басқа да мұнай-газ әлеуеті мен оның қоршау ортасы арасындағы қарымқатынасты көрсетеді. Бұл қатынастарды теориялық немесе эмпирикалық түрде
алуға болады. Сондықтан үш топ модельдер бар: геохимиялық немесе физикахимиялық (теориялық), металлогендік (эмпирикалық) және геологиялықэкономикалық (өлшенген параметрлерді экстраполяциялау). Осыдан моделдеу
негізінде теориялық, эмпирикалық және геологиялық-экономикалық модельдеу
қағидалары қойылған.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Курстың аяқталғаннан кейін студент мұнай-газ кен орындарының блоктық
үш өлшемді үлгілерін қалыптастыру кезінде компьютерлік дизайн жүйелерінде
жұмыс істей алады. Мұнай резервуарларын контурлау. Акцияларды есептеудің
негізгі формулалары. Мұнай мен газ қорларын есептеу. Мұнай-газ кен
орындарының көлемін және қорларын есептеудің негізгі әдістері. Геологиялық
дерекқордың деректерін түсіндіру дағдыларына ие болу; нақты тау-кен және
геологиялық жағдайға қатысты геометриялық конструкцияларды орындаудың
негізгі
принциптері.
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Жер қойнауының палеотемпературалық режимдері, көмірсутектер генезисі
және көші-қоны
КОД GEO703
КРЕДИТ – 4
ПРЕРЕКВИЗИТ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Курстың мақсаты - студенттерді көмірсутегі шикізатын гидродинамикалық
үлгілеудің теориялық негіздерімен таныстыру және гидродинамикалық үлгілерді
құрудағы негізгі практикалық дағдыларды қалыптастыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бұл курс студенттерге қолданыстағы гидродинамикалық үлгілердің
түрлерін, гидродинамикалық үлгілердің әртүрлі түрлерін тағайындау, тау
жыныстарының сүзу-сыйымдылық қасиеттерін, сұйықтықтың физико-химиялық
қасиеттерін зерттеу мүмкіндігін береді және осы үлгілерді бағдарламалық пакетте
инициализациялауға мүмкіндік береді.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәнді меңгеру нәтижесінде студент:
1. білуі керек: - кеуектік ортадағы және сұйық қабаттардағы
резервуарлардың қасиеттерінде (резервуардың қасиеттері) сұйықтық қозғалысы
туралы теориялық білімдер болуы керек
2. Көмірсутегі шөгінділерінің гидродинамикалық үлгілерін жасау, оларды
есептеуге және нәтижелерін көруге қабілетті болуы керек
3. Должен владеть: - основными навыками создания гидродинамических
моделей месторождений
3. Мыналарға ие болуы керек: - кен орындарының гидродинамикалық
үлгілерін құрудың негізгі дағдылары
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Магистрлік диссертация қорғау
КОД –
КРЕДИТ -12
Магистрлік диссертацияның мақсаты:
магистранттың ғылыми-зерттеу біліктілігінің деңгейін көрсету, ғылыми
ізденістерді дербес жүргізе білу, нақты ғылыми және практикалық мәселелерді
шешуге қабілеттілігін тексеру, оларды шешудің кең таралған әдістері мен
әдістерін білу.
ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Магистрлік диссертация магистранттың ішкі бірлікке ие және таңдап
алынған тақырыпты дамытудың прогресі мен нәтижелерін көрсететін нақты
саладағы нақты мамандықтың өзекті мәселелерінің бірін тәуелсіз зерттеу
нәтижелерін синтездеу болып табылады.
Магистрлік диссертация - бакалавриаттың барлық кезеңінде жүргізілген
зерттеу / эксперименталды-зерттеу жұмыстарының нәтижесі.
Магистрлік диссертация қорғау магистрлік дайындықтың соңғы кезеңі
болып табылады. Магистрлік диссертация келесі талаптарға сай болуы керек:
- жұмыс мұнай немесе газ геологиясы саласында зерттеулер жүргізу немесе
өзекті мәселелерді шешуі тиіс;
- жұмыс маңызды ғылыми проблемаларды анықтауға және оларды шешуге
негізделуі тиіс;
- шешімдер ғылыми негізделген және сенімді болуға тиіс, ішкі бірлікке ие
болуы керек;
- Диссертация бірден жазылуы тиіс;
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Мазмұны
1 Бағдарламаның көлемі мен мазмұны
2 Оқуға түсуге қойылатын талаптар
3 Курсты аяқтау және диплом алу үшін талаптар
4 Білім беру бағдарламасының жұмыс жоспары
5 Білімді, дағдыларды, қабілеттерді және құзыреттілік деңгейі мен көлемі
туралы дескрипторлар
6 Оқуды аяқтау үшін біліктілік
7 ECTS дипломдық қосымшасы
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