ҰАҚ «Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу
университеті»
«Қ. Тұрысова атындағы
Геология, мұнай және тау-кен ісі» институты
«Геофизика» Кафедрасы

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

7М07105 – «МҰНАЙ - ГАЗ ЖӘНЕ РУДА ГЕОФИЗИКАСЫ»
білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі

2-ші басылым
2018 жылғы Жоғары білім МЖБС сәйкес

Алматы 2021

Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 1 из 49

Бағдарлама жасалды және тараптармен қол қойды:
Қ. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ:
1. Институт Директоры

А.Х. Сыздыков

2. Кафедра меңгерушісі

А.Е.Абетов

3. Кафедра ОӘК төрайымы, сеньор-лектор

Г.К Умирова

Жұмыс берушілерден:
1. Геология және мин.ғылымдарының канд., ЖШС
ҒӨО «ГЕОКЕН»
компаниясының бас директорының бірінші орынбасары, Аль-фараби
атындағы ғылым мен техника
бойынша ҚР мемлекеттік премиясының
лауреаты, П.Н.Коврижных
2. "РGS Kazakhstan LLP" компаниясының деректерді өңдеу орталығының
менеджері, т. ғ. к., Д. Хитров
3. KNOC компаниясының бас геологы, г.ж.м.ғ.к., А.Ж.Ахметжанов
ЖОО-дан серіктестері ( Перм Ұлттық Мемлекеттік Зерттеу Университеті,
Томск Мемлекеттік Техникалық Университеті):
1.
Геофизика кафедрасының меңгерушісі, профессор, В.И. Костицын
2.

Ғылым бойынша Проректор, С.О.Макаров

3.

Геология және мин.ғылымдарының докторы, профессор, РФ РҒА коррмүшесі., В.И. Исаев

Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің оқуәдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 14.01.2020 ж. №4 хаттама
Квалификация:
7М деңгейі - ұлттық біліктілік квалификациясы
7М071- Инженерия және инженерлік ісі
7М07105- Мұнай-газ және кен Геофизикасы

Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 2 из 49

Кәсіби құзыреті: жер қыртысын фундаментальды зерттеу саласында терең
теориялық білім мен практикалық дағдыларды, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу
және барлау кезінде жер үсті және ұңғымалық г еофизикалық зерттеулерді жүргізу
әдістері мен әдістемелерін қамтамасыз ету.
Магистратура бағдарламасы бойынша кафедра түлегі білуі тиіс: жер туралы ғылым
жүйесіндегі геофизиканың мақсаттары мен міндеттерін; өзінің болашақ мамандығының
әлеуметтік маңыздылығын ұғынуы, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивациясы
болуы; әр геофизикалық әдістің мүмкіндіктерін бағалай білуі және жеке әдістерді
қолдану жағдайында бағдарлай білуі; геофизикалық аппаратурамен және геофизикалық
деректермен жұмыс істеу дағдыларын игеруі және ақпаратты басқару құралы ретінде
компьютермен жұмыс істеу дағдысын білуі. Ғылыми-зерттеу ұжымы құрамында
ғылыми зерттеулер тақырыбы бойынша есептер, рефераттар, библиографиялар жасауға,
жарияланымдар дайындауға қатысу қабілетін көрсету; геофизикалық деректермен,
далалық және зертханалық геофизикалық аспаптармен, қондырғылармен және
жабдықтармен жұмыс істеуге дайын болу. Практикада қор, далалық және зертханалық
геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және қорыту әдістерін
қолдану (дайындық бейініне сәйкес); ғылыми және ғылыми-практикалық семинарлар
мен конференцияларды ұйымдастыруға қатысу.
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1. Бағдарламаның қысқаша сипаттамасы
Кіріспе:
7М07105 "Мұнай-газ және кен Геофизикасы" дайындау бағыты бойынша
магистратура жалпы мәдени, жалпы ғылыми, әлеуметтік, ақпараттық, кәсіби және
педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыруды қамтамасыз етеді; магистранттарда
жауапкершілік, өзінің шығармашылық әлеуетін ашу және өзін-өзі дамытуға ұмтылу,
ойлау мәдениетін меңгеру, геофизика мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну,
әртүрлі жағдайларда ұйымдастырушылық шешім қабылдау қабілеті және оларға
жауапкершілік алуға дайын болу.
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша магистратураның
мақсаты» күрделі міндеттерді шешу үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру
болып табылады және мыналарды талап етеді: тереңдетілген фундаментальды білімді
қолдану; абстрактілі ойлау және талдаудың бірегейлігі; стандарттар мен практикамен
қамтылған сұрақтар шеңберінен шығады; проблемалы міндеттерде стандартты емес
шешімдерді әзірлеу; жаңа жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені қайта
бағалау, геофизикалық зерттеулер негізінде жаңа білім құру.; ғылыми-зерттеу және
практикалық қызмет саласында инновациялық кәсіби міндеттерді қою; кәсіби
міндеттердің валиділігін, құнын, ақпараттық, әлеуметтік және экономикалық
қауіпсіздігін ескере отырып оңтайлы шешімдерін іздеу; нақты жұмыс істейтін өндірістік
құрылымдар жағдайында басқарушылық міндеттерді шешу.
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша магистрлік бағдарлама
мыналарды қамтамасыз етеді: а) пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың
геофизикалық әдістері саласында жоғары білікті мамандар даярлау; Б) олардың
кезеңділігі мен геологиялық-геофизикалық зерттеулердің ұтымды кешендері, далалық
және ұңғымалық геофизикалық бақылауларды ұйымдастыру мен жүргізу, алынған
деректерді өңдеу, түсіндіру және үлгілеу бойынша сапалы және кәсіби білім алуы.; в)
геологиялық-геофизикалық деректерді талдау, оларды құрылымдау, пайдалы қазбалар
кенорындарында мақсатты объектілерді жіктеу; пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу
және барлау кезінде тікелей және кері міндеттерді қою және шешу дағдыларын меңгеру.
Бағдарлама StudioRM, Petrel, Eclipse, Surfer, Geosoft, Geolog-Focus, Echos-Gold
заманауи компьютерлік бағдарламаларында жұмыс істеуге үйретуді қамтиды.
Қатты пайдалы қазбалар, мұнай және газ геологиясы, геофизика мәселелері
бойынша дәрістер мен кеңестер өткізу үшін жақын және алыс шетелдердің жетекші
университеттерінен профессорлар, өндірістік компаниялар мен ғылыми-зерттеу
институттарының жетекші сарапшылары шақырылады.
Магистранттар ғылыми – зерттеу институттарында практикадан өтеді Институт
Сейсмологии
МОН
РК,
Институт геологических наук им.
К.
И. Сатпаева,
«КазНИПИмунайгаз»,
операторских
и
сервисных
компаниях
Karachaganak Petroleum Operating, «Тенгизшевройл», «Казгеология», «PGD SERVICES»,
«ДАНК»,
PGS,
«НПЦ
«Геокен»,
«Geo
Energi
Group»,
«ТатАрка»,
«Казакстанкаспийшельф» «Казахская геофизическая компания», «Батыс геофиз.сервис»,
«Компания ГИС», «Азимут Энерджи Сервисиз», «Казахмыс», «Казцинк», Евразийская
промышленная ассоциация, «Казфосфор», «Майкайын-золото», «Казатомпром»,
«Жайремский ГОК», «Асемтас», «Ізденіс», «Геоинцентр» және тб.
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Үздік магистранттар Колорадск тау-кен мектебінде (АҚШ), Томск политехникалық
университетінде, Фрайе университетінде, Лоррэна университетінде (Нанси, Франция),
тау-кен техникасы және технология институтында (Пекин, Қытай) және бүкіл әлем
бойынша басқа да жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық бағдарламасы
бойынша қосымша білім ала алады.
Түлектер техника және технология магистрі біліктілігін алады және мұнай-газ және
тау-кен компанияларында инженерлік лауазымдарда, ғылыми-зерттеу институттарында
ғылыми қызметкерлер позицияларында жұмыс істейді.
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
Геофизикалық потенциалды өрістерді тіркеудің алдыңғы қатарлы құралдарын
қолдана отырып, геофизикалық зерттеулердің инновациялық әдістері мен
технологиялары негізінде (қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді қоса
алғанда) пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен игерудің ең күрделі міндеттерін
шешуге қабілетті халықаралық құзыреттілік деңгейі бар мұнай-газ және кен
Геофизикасы бойынша мамандар даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
Профильді бағытта:
- мұнай-газ және кен геофизикасындағы білімді өз бетінше кеңейту және тереңдету
қабілеттерін, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық
әдістері саласындағы жаңа білімдерді өз бетінше шығармашылық игеру дағдылары мен
қажеттіліктерін жасау;
- кәсіби деңгейі жоғары геофизиктер мамандарын даярлау, соның ішінде кәсіби қарымқатынас мәдениеті;
- ғылыми және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, докторантурада
ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті білім алу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми-педагогикалық бағытта:
- мұнай-газ және кен геофизикасындағы, сондай-ақ педагогикалық қызметтегі терең
теориялық және практикалық дайындық;
- мұнай-газ және кен геофизикасының қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерін
тұжырымдай және шеше алатын, жоғары оқу орындарында сабақ беретін, Зерттеу және
басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын, еңбек нарығында сұранысқа ие және
қажетті білім мен дағды жинағын меңгерген, кәсіби мәдениет деңгейі жоғары бәсекеге
қабілетті мамандарды даярлау;
- Геофизикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру,
докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті бөлім алу;
- ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында білім алу және ЖОО-да оқыту
тәжірибесі.
Кәсіби қызмет саласы қамтиды
Жер қыртысының, литосфераның құрылысы мен заттық құрамын зерттеу,
геофизикалық іздестіру, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және болжау, мұнайгаз аудандары мен нақты кен орындарының, кен облыстары мен қатты пайдалы қазбалар
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кен орындарының құрылысын егжей-тегжейлі геологиялық-геофизикалық зерттеу;
барлау және жете барлау сатысында жер үсті және ұңғымалық геофизикалық
зерттеулер; пайдалы қазбалардың пайдаланылатын кен орындарының геологиялық
ортасы жай-күйінің геофизикалық мониторингі.
Магистрлердің кәсіби қызметі: геологиялық проблемаларды шешумен байланысты
академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдарында; геологиялық
ұйымдарда, геологиялық барлау және өндіру фирмалары мен минералды шикізатты
іздестіруді, барлауды және өндіруді жүзеге асыратын компанияларда; қоршаған
ортаның мониторингімен және экологиялық міндеттерді шешумен байланысты
ұйымдарда; орта және жоғары кәсіптік білім беретін жалпы білім беру мекемелерінде
жүзеге асырылуы мүмкін.
Магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері:
Жер қыртысының жоғарғы бөлігі, тау-кен жыныстары және минералдық ресурстар;
көмірсутектердің шоғырлануы және қатты пайдалы қазбалар кен орындары;
геофизикалық алаңдар; пайдалы қазбалардың пайдаланылатын кен орындары
аудандарындағы табиғи және техногендік геологиялық процестер, қабаттардың,
разрездердің, пайдалы қазбалар кен орындарының оларды барлау және игеру процесінде
физикалық-геологиялық
модельдері;
компьютерленген
және
бағдарламалықбасқарылатын ақпараттық-өлшеу және өңдеу жүйелері мен кешендері.
Кәсіби пәндер қызметі болып табылады:
Жер қыртысының құрылысын, жер қыртысының физикалық модельдерін және таукен жыныстарының физикалық қасиеттерін зерттеу; геоэлектрлік, сейсмикалық,
гравимагнитті және ядролық геофизикалық әдістер, сондай-ақ ұңғымалық геофизикалық
бақылау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; далалық бақылау жүргізу, Геологиялық
объектілерді зерттеу кезінде алынатын деректерді өңдеу, түсіндіру және үлгілеу,
сондай-ақ геофизикалық жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және
олардың қоршаған ортаға техногендік жүктемесін азайту жөніндегі іс-шаралар.
Кәсіби қызмет түрлері:
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" дайындау бағыты бойынша Магистр ғылымизерттеу және ғылыми-өндірістік кәсіби қызметке дайындалады. Алынған іргелі және
кәсіби дайындыққа сәйкес олар келесі қызмет түрлерін орындай алады:
а) ұйымдастыру-басқару қызметі:
-ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік далалық, зертханалық және
интерпретациялық геологиялық-геофизикалық жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру
және басқару;
- геофизикалық партиялар мен отрядтардың жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу;
-геологиялық-геофизикалық деректер мен экономикалық есептеулер негізінде
ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді таңдау және негіздеу.
- ғылыми және ғылыми-өндірістік семинарлар мен конференцияларды жоспарлау
және ұйымдастыру.
б) ғылыми-зерттеу қызметі:
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-геологиялық-геофизикалық ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін
дербес таңдау және негіздеу;
- қазіргі заманғы геофизикалық жабдықтарды, аспаптар мен ақпараттық
технологияларды пайдалана отырып далалық, зертханалық, интерпретациялық
жұмыстарды жүргізу кезінде қойылған міндеттерді шешу әдістерін өз бетінше таңдау
және игеру;
- геофизика және геология саласындағы отандық және шетелдік озық тәжірибені,
ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу
жұмыстарының нәтижелерін талдау және қорыту;
- ғылыми-зерттеу геофизикалық жұмыстарының нәтижелерін бағалау, ғылыми
есептерді, жарияланымдарды, баяндамаларды дайындау, өнертабысқа және
жаңалықтарға өтінімдер жасау.
в) ғылыми-өндірістік қызмет:
-Геология және геофизиканың практикалық міндеттерін шешу кезінде өндірістік
және ғылыми-өндірістік, далалық, зертханалық және интерпретациялық жұмыстарды өз
бетінше дайындау және жүргізу;
- қазіргі заманғы геофизикалық далалық және зертханалық жабдықтар мен
аспаптарды дербес таңдау, дайындау және кәсіби пайдалану;
- қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қолда бар (априорлық)
геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу;
- Геология және геофизиканың ғылыми-өндірістік міндеттерін шешу мақсатында
далалық және зертханалық ақпаратты кешенді өңдеу, түсіндіру және модельдеу;
- ғылыми-өндірістік геологиялық-геофизикалық зерттеулердің экономикалық
тиімділігін анықтау;
- геологиялық-геофизикалық жұмыстарды жүргізу саласында нормативтік
әдістемелік құжаттарды әзірлеуге қатысу.
г) жобалау қызметі:
- Геология және геофизика бойынша ғылыми-техникалық жобаларды жобалау
және іске асыру;
- жер қойнауын ұтымды пайдалану және геологиялық ортаны қорғау саласындағы
жұмыстарды жобалау;
- ғылыми-зерттеу геологиялық-геофизикалық жұмыстарының жобаларына
сараптама жүргізуге қатысу;
д) ғылыми-педагогикалық қызмет:
- семинарлық, зертханалық және практикалық сабақтарды дайындау және
жүргізуге қатысу;
- геофизикалық мамандық студенттерінің ғылыми-оқу жұмысына басшылық
жасауға қатысу.
Қызмет ету салалары:
Профессиональды
бағытта: ұйымдастыру-технологиялық; есептік-жобалау;
сервистік-пайдалану; өндірістік-технологиялық қызмет.:
Қазақстан
Республикасының
Энергетика
және
индустрия
және
инфрақұрылымдық даму министрлігі;
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-геологиялық проблемаларды шешумен байланысты академиялық және
ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдарында;
- геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін операторлық және сервистік
компаниялар
пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, барлау және жете барлау жөніндегі,
сондай-ақ осы кен орындарын игеруді бақылауды іске асыратын;
- қоршаған ортаның мониторингімен және экологиялық міндеттерді шешумен
байланысты ұйымдарда;
Ғылыми-педагогикалық бағытта: ұйымдастыру-басқару; ғылыми-зерттеу; жоғары,
орта арнайы және кәсіптік-техникалық оқу орындарында әртүрлі бағыттағы білім беру
(педагогикалық) қызметі, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, мемлекеттік басқару
органдарында, оқу орындарында, жобалау ұйымдарында, бейіндік магистратура
бейініне сәйкес өнеркәсіп кәсіпорындарында ғылыми қызмет.

2. Бағдарламаның көлемі мен мазмұны
Магистратураның білім беру бағдарламасының көлемі оқу түріне, қолданылатын
білім беру технологияларына, Жеке оқу жоспары бойынша бакалавриат бағдарламасын іске
асырудың желілік түрін пайдалана отырып магистратура бағдарламасын іске асыруға
қарамастан 131 кредитті құрайды.
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша кадрларды даярлаудың көп
деңгейлі жүйесін дамыту, оқытудың фундаменталдығы мен сапасы, білім мен ғылымның
үздіксіздігі мен сабақтастығы, оқытудың, тәрбиелеудің, зерттеу және инновациялық
қызметтің тұтынушылар сұраныстарын барынша қанағаттандыруға бағытталған бірлігі
негізінде магистратураның ББ мазмұны:
- мұнай-газ және кен Геофизикасы бойынша толық және сапалы кәсіби білім алу,
Мемлекеттік жалпы білім беру стандартында белгіленген өлшемдер негізінде білім мен
білік, дағды мен құзыреттілік деңгейімен расталған, мазмұны және көлемі бойынша оларды
бағалау;
- геофизикалық жұмыстарды жүргізудің әдістемелік негізін, технологиясы мен әдістерін,
алынған геофизикалық деректерді өңдеу, түсіндіру және модельдеу әдістерін білетін
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша магистрлерді даярлауды қамтамасыз
ету;
- пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау кезінде инновациялық әдістерді
қолдануға қабілетті мұнай-газ және кен Геофизикасы саласында жоғары білікті кәсіби және
бәсекеге қабілетті мамандар даярлау;
- "Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша магистрлерде қабілеттілікті дамыту:
а) іргелі және техникалық ғылымдар, оның ішінде математика, физика, химия білімдерін
қолдану; б) қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, алынған
геологиялық-геофизикалық деректерді өңдеу, түсіндіру және моделдеу кезінде
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геофизикалық жабдықтармен, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс
істеудің практикалық дағдыларын меңгеру; в) қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды
қолдана отырып, геологиялық-геофизикалық деректерді өңдеу,; в) мұнай-газ
перспективалы объектілер мен қатты пайдалы қазбалар кен орындарын анықтау және іздеу
кезінде қажетті әдістерді, дағдыларды және қазіргі заманғы техникалық құралдарды
қолдану; г) алынған геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік-геофизикалық деректерді
бағалау кезінде жүйелік талдау әдістерін қолдану;
-магистрлерде "Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша: А) қойылған
міндеттерді шешу үшін қажетті әдебиеттермен, компьютерлік ақпаратпен, деректер
қорымен және басқа да ақпарат көздерімен табу және жұмыс істеу; б) командада жұмыс
істеу дағдысын, бірақ бұл ретте даралық танытуды, ал қажет болған жағдайда міндеттерді
өз бетінше шешуді; в) геологиялық-геофизикалық деректерге кешенді талдау жасауды және
геофизикалық жұмыстарға мониторинг жүргізуді, сондай-ақ олардың нәтижелері бойынша
басқару шешімдерін қабылдауды;
- магистрлерде өндірістік және этикалық жауапкершілікті қалыптастыру, мәселені түсіну
және әр түрлі мамандармен бірлесіп жұмыс істеу қабілетін, шешімдердің оңтайлы
нұсқаларын табу, өз білімі мен шеберлігін жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру;
- заманауи қоғамдық және саяси мәселелерді білуді, мемлекеттік орыс және шет тілдерін,
нарықтық экономика құралдарын, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін
меңгеру.
3. Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар
Магистратураға азаматтарды қабылдау тәртібі "жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі
ережелеріне"сәйкес белгіленеді.
Талапкердің алдыңғы білім деңгейі-геологиялық барлау бейіндегі мамандарды
даярлау бағыты бойынша және Кенді және мұнай-газ Геофизикасы бағыттары бойынша
жоғары білім.
Талапкердің жоғары білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы тиіс
(геология немесе геофизика бағыттары бойынша "бакалавр" дәрежесі).
Satbayev University оқуға түсетін тұлғаларды қабылдау мемлекеттік білім беру
тапсырысын (білім беру гранттары) орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты
және басқа да көздер есебінен оқу ақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Қабылдау транскриптегі баллдарға сәйкес конкурстық негізде жоғары білімді
толық көлемде аяқтаған талапкердің өтініші бойынша жүзеге асырылады.
"Кіруде" магистранттың магистратураның тиісті білім беру бағдарламасын
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.
4.Оқуды аяқтауға және диплом алуға қойылатын талаптар
Магистратура бағдарламасын меңгеру нәтижесінде бітірушіде жалпы мәдени,
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жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктер қалыптастырылуы тиіс.
Профильді магистратураның түлегі: геофизикалық саланың дамуындағы қазіргі
заманғы үрдістер туралы; Мұнай-газ және кен геофизикасының өзекті әдіснамалық және
философиялық мәселелері туралы; әлемдік бизнес-әріптестіктің экономикалық, саяси,
құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазіргі жай-күйі туралы түсінікке ие
болуға тиіс.
Бітіруші дерексіз ойлау, талдау, геологиялық-геофизикалық деректер базасын
синтездеу қабілетіне ие болуы тиіс; стандартты емес жағдайларда әрекет етуге дайын
болуы, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілік алуы,
өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға
ұмтылыс танытуы тиіс.
Бітіруші кәсіби қызметте жаңа білімдер мен біліктерді өз бетінше сатып алу,
ұғыну, құрылымдау және пайдалану, өзінің инновациялық қабілеттерін дамыту қабілеті
болуы тиіс; зерттеу мақсатын өз бетінше құрастыра білуі және кәсіби міндеттерді шешу
ретін орната білуі тиіс; магистратура бағдарламасының бағыттылығын (профилін)
анықтайтын пәндердің іргелі және қолданбалы бөлімдерін практикада қолдана білуі
тиіс.
Магистратура бағдарламасының түлегі магистратура бағдарламасы бағытталған
кәсіби қызмет түріне сәйкес келетін кәсіби құзыреттілікке (ДК) ие болуы тиіс.
Магистратура бағдарламасын бітірушілердің пайдалы қазбалар кен орындарын
іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері саласында терең жүйелендірілген білімі
болуы тиіс. Олар: а) пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың
геофизикалық әдістері бойынша геологиялық ғылымдар мен мамандандырылған
білімдердің іргелі бөлімдерін біріктіру жолымен мұнай-газ және кен геофизикасының
геофизикалық міндеттерінің диагностикалық шешімін қалыптастыруға қабілетті болуы
тиіс.; б) геофизикада ғылыми-әдістемелік жұмыстар мен зерттеулерді өз бетінше
жүргізе білу, эксперименталды ақпаратты қорыту және талдау, қорытынды жасау,
қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау.
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты бойынша магистрлерде дербес
өндірістік және ғылыми-өндірістік дала, зертханалық және интерпретациялық
геофизикалық жұмыстарды жүргізу дағдылары болуы тиіс; қазіргі заманғы далалық
және зертханалық жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалана білуі тиіс.
Олар өндірістік міндеттерді шешу үшін кешенді ақпаратты өңдеу мен
интерпретациялаудың тиімді әдістерін қолдана білуі тиіс; тереңдетілген теориялық және
практикалық білімді қолдану негізінде оқылатын объектілердің модельдерін жасап,
зерттей білуі тиіс.
Магистрлердің ауызша және жазбаша түрде өз түсініктерін, ұсыныстары мен
ұсынымдарын ұсына білу үшін коммуникативтік дағдылары болуы тиіс. Мамандар
өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін сыни талдай білуі, ұсынуы, қорғауы, талқылауы
және тарата білуі тиіс; ғылыми-техникалық құжаттарды, ғылыми есептерді, шолуларды,
баяндамалар мен мақалаларды жасау және ресімдеу дағдыларын игеруі тиіс.
Олар әртүрлі іздеу жүйелерін (патенттік іздеу, журналдар мен кітаптарға әдеби
шолу, интернет) қолдана отырып, техникалық ақпаратты іздеу мен интерпретациялауда,
мұнай-газ және кен геофизикасының ғылыми және практикалық міндеттерін шешуге
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арналған қазіргі заманғы жабдықты таңдау мен шығармашылық пайдалануда құзыретті
болуы тиіс.
Магистрлер әлеуметтік мобильді болуға, кәсіби қоршаған ортада жаңа
жағдайларға
бейімделуге
міндетті.
Олар
әртүрлі
және
мәдениаралық
айырмашылықтарды қабылдау, қоғам проблемаларын түсіну мен шешудің әртүрлі
тәсілдерін бағалау қабілетіне ие болуға тиіс.
Магистрлер
командада
ынтымақтастықты
ұйымдастыруды,
пәнаралық
мәселелерді шешу үшін шығармашылық әлеует пен қызығушылықтың кеңдігін көрсете
білуі тиіс. Бітіруші әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени
айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, сын мен өзін-өзі сынауға қабілетті болуға,
өзара іс-қимыл және ынтымақтастық дағдыларын меңгеруге, команда Көшбасшысының
рөлін қабылдауға дайын болуға міндетті.
Магистрлердің: жақсы коммуникативтік дағдылары, басқа мәдениеттердің
дәстүрлерін, олардың қазіргі қоғамдағы алуан түрлілігін, іргелі базалық білімі,
экономикалық, әлеуметтік және құқықтық дайындығы болуы тиіс.
Магистрлер кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет
тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға дайын болуға міндетті. Олар
қоғамдағы, өндірісте және тұлғааралық қарым-қатынаста этика ережелерін қолдауы,
мақсатқа жетуде, стандартты емес жағдайларда проблемаларды шешуде іскерлікті
көрсетуі тиіс. Мамандар қоршаған ортаны қорғау жөнінде қамқорлық көрсетіп,
біліктілігін арттыра отырып, бүкіл қоғамның әл-ауқатын дамытуға қызмет етуі тиіс.
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6. Білім, білік,
дескрипторлары

дағды

және

құзыреттілік

деңгейі

мен

көлемінің

6.1. 7M07105 «Мұнай-газ және кен Геофизикасы» БББ бойынша оқыту
нәтижелеріне қол жеткізу негізінде Дублиндік дескрипторлар негізінде оқытудың негізгі
рамалық дескрипторлары қабылданды:
а
в

с

d

e

Білім және түсіну-орта білім базасында қалыптасқан, оқу саласындағы белгілі бір
озық білімді қоса алғанда, Білім және түсініктерді көрсету арқылы
Білім мен түсініктерді қолдану-оқу саласындағы дәлелдер мен мәселелерді
қалыптастыру және негіздеу арқылы көрсетілетін бірқатар құзыреттер жиынтығы
арқылы кәсіпке кәсіби көзқарасты куәландыратын өз білімі мен түсініктерін
қолдану арқылы
Пікір білдіру және іс-әрекеттерді талдау-Әлеуметтік, этикалық және ғылыми
ойларды талдауды ескере отырып, дербес пікірлерді жасау мақсатында деректерді,
білім мен дағдыларды жинақтау, бағалау, өңдеу және түсіндіру жолымен
Коммуникативтік қабілеттер және АТ-дағдылары-нақты және виртуалды
ақпаратты, мәселелерді, олардың шешімдерін, идеяларын, оларды жүзеге асыру
арқылы мамандарға, сондай-ақ оқыту саласындағы маманданушыларға
Өзін – өзі оқыту және экзистенциалды дағдылар-оқу саласында және онымен
шектес салаларда жоғары дербестік дәрежесі бар өз бетінше оқыту және қайта
оқыту дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру арқылы.

6.2 7M07105 «Мұнай-газ және кен Геофизикасы» БББ бойынша оқыту
нәтижелеріне қол жеткізу негізінде негізгі шекті құзыреттер қабылданды:
а
в
с
d
e

Жаратылыстану - ғылыми және теориялық-дүниетанымдық құзыреттіліктер
Әлеуметтік-жеке және азаматтық құзыреттер
Жалпы инженерлік кәсіби құзыреттер
Коммуникативтік және АТ виртуалды құзыреттіліктер
Қосымша (Minor) қоса алғанда, арнайы кәсіби құзыреттер.

6.3 Оқытудың дескрипторлары мен негізгі шектік құзыреттер негізінде кәсіби
қызмет нарығында бәсекелестік деңгейге қол жеткізуге кепілдік беретін магистр
құзыреттілігінің негіздемелік сипаттамасы қабылданды.
Магистр құзыреттілігінің көрсетілген шеңберінің негізінде геофизика
кафедрасының оқытушылары 7M07105 «Мұнай-газ және кен Геофизикасы» БББ
құрамына кіретін пәндердің оқыту, құзыреттілік, субкомпетенция және құзыреттілік
матрицасын
қалыптастырады
(кесте).
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7. Білім беру бағдарламасын меңгеру кезінде магистранттардың алатын
құзыреттілігі
Жалпы мәдени құзыреттер (ЖМҚ) мәдениеттің әлемдік кеңістігіне кіруді және онда өзін-өзі
айқындауды қамтамасыз ететін тұлғаның базалық құзыреттілігін қалыптастыруға, тілдік этикет
пен әдеби тіл нормаларын, сондай-ақ ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін меңгеруге
бағытталған
ЖМҚ -1 Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін
мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда
коммуникацияға қабілеттілік
ЖМҚ -2 Алдын алу мәселелерін қоса алғанда, салауатты өмір салты нормаларын түсіну және
іс жүзінде пайдалану, жұмысқа қабілеттілікті оңтайландыру үшін дене шынықтыруды
қолдана білу
ЖМҚ -3 Азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғамның тарихи дамуының негізгі
кезеңдері мен заңдылықтарын талдау қабілеті
ЖМҚ -4 Дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін
қолдану қабілеті
ЖМҚ -5 Практикалық қызметте заманауи ғылым әдістерін сыни тұрғыдан қолдану қабілеті
ЖМҚ -6 Барлық еңбек қызметі барысында өз бетімен оқу және өз біліктілігін арттыру
қажеттілігін сезіну және қабілетін алу
ЖМҚ -7 Кәсіби этикалық нормалардың маңызы мен түсінуі, кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін
меңгеру
ЖМҚ -8 Әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты
қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеу қабілеті
ЖМҚ -9 Түрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдану қабілеті
Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ) геофизиканың ғылыми және практикалық міндеттерін шешу
үшін қазіргі заманғы ғылыми және техникалық құралдарды кәсіби таңдау және шығармашылық
пайдалану бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған
ЖКҚ -1 Кәсіби қызметте жаңа білімдер мен біліктерді өз бетімен алу, түсіну, құрылымдау
және пайдалану, өзінің инновациялық қабілеттерін дамыту қабілеті
ЖКҚ -2 Геофизика бойынша магистратура бағдарламасының бағыттылығын (профилін)
анықтайтын геофизикалық пәндердің іргелі және қолданбалы бөлімдерін білуді
практикада қолдану қабілеті
ЖКҚ -3 Кешенді геофизикалық және пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру
қабілеті. Мұнай-газ және кен Геофизикасы бағыттары бойынша ғылыми-техникалық
құжаттарды, ғылыми есептерді, шолуларды, баяндамалар мен мақалаларды жасау
және ресімдеу дағдыларын игеру;
ЖКҚ -4 Өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін сыни талдау, ұсыну, қорғау, талқылау және
тарату қабілеті; кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін мемлекеттік және шет
тілдерінде ғылыми коммуникацияның қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын
пайдалануға әзірлігі
Кәсіби құзыреттер (КҚ) салалық кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес геофизика
саласында терең теориялық білім мен практикалық дағдыларды қамтамасыз етуге бағытталған
КҚ 1
Геофизиканың
перспективалық
даму
бағыттары
мен
проблемаларын,
проблемалардың пысықталуының қазіргі заманғы деңгейін білу. Инновациялық
жобалармен жұмыс істеуге қатысу, нақты геологиялық міндеттер қою және оларды
заманауи Геофизикалық аппаратураны, бағдарламалық қамтамасыз етуді және
ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде жаңа отандық және шетелдік
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тәжірибені пайдалана отырып шешу қабілеті
КҚ 2

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 5

КҚ 6

КҚ 7
КҚ 8

Разработано:

Геофизикалық деректерді талдау және геофизика проблемаларын шешу үшін
геофизиканың іргелі және қолданбалы бөлімдерін (гравимагнитарлау, геоэлектрика,
сейсмобарлау, ГИС, радиометрия) және мамандандырылған геологиялық және
геофизикалық білімдерді (жерде және жердің ішкі құрылысында өтетін физикалық
процестер туралы) біріктіру жолымен геофизиканың кәсіби міндеттерін
диагностикалық шешуді қалыптастыру қабілеті
Геофизикалық зерттеулердің негізгі параметрлерін таңдау, тәжірибелік-әдістемелік
жұмыстарды жүргізу негізінде геофизикалық бақылау әдістемесін оңтайландыру үшін
өткен жылдардағы геологиялық-геофизикалық ақпаратты шолу, талдау және қорыту
қабілеті. Бастапқы деректердің сандық базасын құру қабілеті.
Қазіргі заманғы геофизикалық далалық және зертханалық жабдықтарды кәсіби
пайдалану дағдыларын меңгеру; аппаратураның, жабдықтың, Материалдардың
техникалық және технологиялық параметрлерін анықтау және аппаратураны далалық
жұмыстарға дайындау (теңшеу, тексеру немесе тестілеу, профилактикалық жөндеу))
Далалық геофизикалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу қабілеті.
Геофизикалық деректерді бастапқы өңдеу бойынша іскерліктер. Өңдеу барысында
туындайтын күрделі мәселелерді шешу қабілеті, өңдеу жүйелерін құрушылармен
кеңес беру және өңдеу бағанын жақсарту бойынша әдістемелік ұсыныстар жазу.
Өңдеу нәтижелерін ресімдеуді ұйымдастыру.
Геофизикалық материалдарды геологиялық интерпретациялауды ұйымдастыру және
жүргізу қабілеті, геологиялық-геофизикалық деректерді интеграцияланған талдау;
геологиялық моделдеу; карталарды құру; құрылыстардың сапасы мен дәлдігін
бағалау. Интерпретация нәтижелерінің байқалған деректерге сәйкестігін бағалау
қабілеті. Тапсырыс берушіге беру үшін интерпретация нәтижелерін ресімдеуді
ұйымдастыру.
Геологиялық, геофизикалық мәтіндік және графикалық есепті құжаттаманы талдауды
қоса алғанда, камералдық жұмыстар туралы түпкілікті есепті ұйымдастыру және
жасау қабілеті.
Ғылыми жарияланымдардағы негізгі идеяларды бөлу және жүйелеу қабілеті;
геофизикалық міндеттерді шешудің әр түрлі тәсілдерінің тиімділігін сыни бағалау;
отандық және шетелдік жаңа тәжірибені ескере отырып, ұсынылып отырған мәселеге
тәуелсіз көзқарас қалыптастыру.
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7.1 7M07105 «Мұнай-газ және кен Геофизикасы» білім беру бағдарламасының құзыреттілік матрицасы»

GPH728
GPH729

Міндетті компонент
Ағылшын тілі (кәсіби)
+
+ + +
Философия және ғылым тарихы
+
+ + +
+
Жоғары мектеп педагогикасы
+
+ +
+
Геофизикалық зерттеулердегі заманауи
ядролық технологиялар
+
Басқару психологиясы
+
+ + + + +

Мұнай және газ кенорындарын іздеу мен
HUM208 барлаудың геологиялық-геофизикалық
әдістері
GPH280 ҰҒЗ мәліметтерін кешенді интерпретациялау
Кәсіби компонент
GPH283 Инженерлік геофизика
Рудалық және гидрогеологиялық
GPH730 ұңғымаларды геофизикалық әдістермен
зерттеу
GPH2952 Геоақпараттық жүйелер
Кенді кен орындарын іздеу және барлаудың
GPH237
геологиялық-геофизикалық әдістері
GPH282 Сейсмостратиграфия
Геологиялық орталарды геофизикалық
GPH2812
мәліметтер бойынша модельдеу
GPH2522 Жерді қашықтықтан зондылау
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+

+

+ +

Кәсіби

КҚ -1
КҚ -2
КҚ -3
КҚ -4
КҚ -5
КҚ -6
КҚ -7
КҚ -8

Жалпы кәсіби

ЖКҚ -З
ЖКҚ -4

LNG210
HUM210
HUM207

Жалпы мәдени

ЖКҚ -2

Пәндер
атауы

ЖМҚ -1
ЖМҚ -2
ЖМҚ -З
ЖМҚ -4
ЖМҚ -5
ЖМҚ -6
ЖМҚ -7
ЖМҚ -8
ЖМҚ -9
ЖКҚ -1

Пәннің
индексі

+
+

+ + +
+ +
+ + +

+

+ + + + +
+

+
+

+

+ + + +

+ + + + +
+ + + + +

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ +
+ +

+ + +
+ + +

+

+

+

+ +

+
+

+ +
+
+ + + +
+

+ +

Кәсіби

КҚ -1
КҚ -2
КҚ -3
КҚ -4
КҚ -5
КҚ -6
КҚ -7
КҚ -8

Жалпы кәсіби

ЖКҚ -З
ЖКҚ -4

Жалпы мәдени

ЖКҚ -2

Пәндер
атауы

ЖМҚ -1
ЖМҚ -2
ЖМҚ -З
ЖМҚ -4
ЖМҚ -5
ЖМҚ -6
ЖМҚ -7
ЖМҚ -8
ЖМҚ -9
ЖКҚ -1

Пәннің
индексі

+

+

+ + + + +

+
GPH2502 Геофизикалық зерттеулерді кешендеу әдісі
Пайдалы қазбалар кен орындарын игеруді
GPH7112
геофизикалық бақылау
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау
Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және
ЕСА205
қорғау (МДРжҚ)
Оқытудың қосымша түрлері
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы,
ААР242 оның ішінде тағылымдамадан өту
магистрлік диссертацияны орындау
AAP244 Педагогикалық тәжірибе
AAP236 Зерттеу тәжірибесі
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+

7.5. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар
Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысы:
- магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблематикасына
сәйкес келу;
- өзекті болу, ғылыми жаңалықты және практикалық маңыздылығын қамтамасыз
ету;
- ғылым мен тәжірибенің заманауи теориялық, әдістемелік және технологиялық
жетістіктеріне негізделу;
- ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану арқылы орындалады;
- негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік,
практикалық) бөлімдерді ұстау;
- тиісті білім саласындағы озық халықаралық тәжірибеге сүйену.
"Мұнай-газ және кен Геофизикасы" магистрлік бағдарламасы бойынша оқитын
магистранттарға орындалатын ғылыми-зерттеу жұмысы (ҒЗЖ) теориялық, әдістемелік
немесе есептеу сипатында болады. Ол шығарушы геофизика кафедрасында профессор,
қауымдастырылған профессор немесе профессор ассистенті басшылығымен
орындалады. ҒЗЖ қамтуы мүмкін:
- мұнай-газ және кен Геофизикасы, геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау,
мұнай-газ және кен Геофизикасы және пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен
барлаудың геофизикалық әдістері саласындағы отандық және шетелдік ғылым мен
техниканың жетістіктерін қоса алғанда, мұнай-газ және кен Геофизикасы, арнайы
әдебиетті зерттеу;
- бітіру біліктілік жұмысының (диссертациялар) тақырыбы бойынша
геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу);
- геофизика кафедрасында орындалатын ғылыми және қолданбалы зерттеулерге
қатысу, соның ішінде қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану
- геофизика кафедрасында орындалатын геологиялық-геофизикалық зерттеулер
тақырыбы бойынша ғылыми есептердің жеке бөлімдерін құрастыру;
- магистранттардың алған білімдерінің, іскерліктерінің және қалыптасқан
құзыреттіліктерінің деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін студенттік, ЖОО ішілік,
аймақтық немесе халықаралық ғылыми конференцияларға баяндамалар дайындау.
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының көлемі (МҒЗЖ) 7 кредитті (105
академиялық сағат) құрайды, тиісінше 1 кредит бойынша бірінші, екінші және үшінші
семестрде және 4 кредит - төртінші семестрде.
Магистранттың ғылыми зерттеу бағдарламасы Жеке болып табылады және оның
жеке жұмыс жоспарында көрсетіледі.
7.6. Практикаларды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы практиканың
екі түрін қамтиды:
1) педагогикалық-білім беру ұйымдарында;
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2) зерттеу – диссертацияның орындалу орны бойынша.
Педагогикалық тәжірибе
Педагогикалық практика міндетті болып табылады, өйткені теориялық пәндерді
меңгеру нәтижесінде магистранттардың алған білімі мен іскерлігін бекітеді,
практикалық дағдыларды әзірлейді және әмбебап және жалпы кәсіби құзыреттілікті
кешенді қалыптастыруға ықпал етеді.
Педагогикалық практиканың мақсаты-жоғары оқу орындарындағы педагогикалық
және оқу-әдістемелік жұмыстың негіздерін оқу, "Мұнай-газ және кен
Геофизикасы"бағыты бойынша білім беру бағдарламасының негізгі пәндері бойынша
оқу-әдістемелік материалдарды дайындау және оқу сабақтарының жекелеген түрлерін
жүргізудің педагогикалық дағдыларын меңгеру.
Педагогикалық практиканы өткізу базасы - ҚазҰТУ МГжГИ геофизика
кафедрасы.К. И. Сатпаева.
Практиканың міндеттері педагогикалық жұмыс тәжірибесін, сонымен қатар:
- педагогикалық қызмет, педагогикалық жүйелер және жоғары мектеп құрылымы
туралы тұтас түсінік қалыптастыру;
- теориялық дайындық процесінде алынған кәсіби-педагогикалық білімді
практикалық қолданудың тұрақты дағдыларын қалыптастыру;
- магистранттардың кәсіби-педагогикалық бағдарын дамыту; оларды білім беру
процесінде шешілетін нақты мәселелер мен міндеттерге баулу; Жоғары мектептегі
педагогикалық қызметтің әдістерін, тәсілдерін, технологияларын зерттеу;
- педагогтың тұлғалық-кәсіби қасиеттерін дамыту.
Педагогикалық практика көлемі "мұнай-газ және кен Геофизикасы" бағыты
бойынша білім беру бағдарламасының үшінші семестрінде 1 кредит (15 академиялық
сағат) құрайды.»
Зерттеу практикасы
Зерттеу практикасының мақсаты:
-мұнай-газ және кен Геофизикасы саласындағы магистранттардың ғылыми немесе
өндірістік жұмысының машықтарын бекіту; магистрлік диссертация жазу үшін
эксперименттік (теориялық, зертханалық, далалық) материал алу;
- магистрантта ғылыми-техникалық есептер мен көпшілік алдында
презентацияларды құрастыру дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру;
- ғылыми әзірлемелердің, оның ішінде жарияланымдардың нәтижелерін
практикалық пайдалануды ұйымдастыру, өзінің ғылыми қызметінің нәтижелерін
жылжыту;
- ұжымдағы тиімді қарым-қатынасты қалыптастыру және қолдау, командада
жұмыс істеу
Зерттеу практикасының міндеттері:
- қойылған ғылыми проблеманы шешу немесе практикалық геологиялықгеофизикалық міндеттерді шешу үшін қажетті материалды алу мақсатында Мұнай-газ
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және кен Геофизикасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына білім алушының тікелей
қатысуын қамтамасыз ету;
- геологиялық барлау жұмыстарының түрлері мен міндеттеріне сәйкес кәсіби
құзыреттерді сатып алу;
- - магистранттарды шығармашылық ұжымдағы ғылыми пікірталасқа тарту;
- көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын қалыптастыру;
- ғылыми нәтижені ұсынудың техникалық құралдарын игеру.
Магистрант-геофизиканың зерттеу тәжірибесінің мазмұны бағыттылығына
(теориялық, тәжірибелік геологиялық-геофизикалық, тәжірибелік геофизикалық,
инженерлік-геофизикалық және т.б.), магистрлік диссертацияның тақырыбы мен
міндеттеріне байланысты. Ол магистрант практика өтетін ұйымның ғылыми қызметінің
сипаты мен бағытына тікелей байланысты.
Зерттеу практикасының жоспары әр магистрант үшін жеке құрастырылады және
мұнай-газ Геофизикасы саласындағы теориялық, эксперименттік немесе далалық
жұмыстардың бағдарламасы болып табылады.
Бұл жоспарда: зерттеу объектісінің геологиялық құрылысы және аумақтың
геологиялық-геофизикалық зерттелуі бойынша геологиялық-геофизикалық ақпаратты
жинау; зерттелетін ауданның тау жыныстарының физикалық қасиеттері бойынша
деректерді талдау; нақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын қою және негіздеу; далалық,
эксперименттік немесе есептеу жұмыстарын жүргізу; алынған материалдарды өңдеу
және түсіндіру көзделеді.
Зерттеу практикасының көлемі "мұнай-газ және кен Геофизикасы"бағыты
бойынша білім беру бағдарламасының үшінші семестрінде 5 кредит (75 академиялық
сағат) құрайды.
7.7.

ICES 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 ол 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.
Мұнай-газ және кен Геофизикасы саласындағы магистрлер үшін салалық
біліктілік шеңберіне сәйкес геологиялық барлау жұмыстарының құрамына өңірлік және
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ірі масштабты геофизикалық және басқа да түсірулер, іздестіру, геологиялық барлау,
гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстардың әртүрлі түрлері кіреді,
оларды іске асыру Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125VI ҚРЗ "жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексі, № 125-VI ҚРЗ
шеңберінде, Қазақстан Республикасының геологиялық саласын дамытудың 2030 жылға
дейінгі тұжырымдамасы туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13
тамыздағы № 1042 қаулысы.
Осы миссияны іске асыру жөніндегі жұмыстардың технологиялық жүйелілігі
геофизикалық жұмыстарды орындау үшін материалдар мен жабдықтарды дайындауды,
жобалау, далалық және далалық геофизикалық жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ 7деңгей бойынша геофизиктер мамандарын тартуды талап ететін кешенді және
мамандандырылған геологиялық жұмыстардың нәтижелерін камералдық өңдеу мен
ресімдеуді көздейді.
Мұнай - газ және кен Геофизикасы магистрі-салалық біліктілік шеңберінің 7
деңгейі (СБШ)
Білімі-мұнай-газ және кен геофизикасындағы және/немесе мамандықтар
тоғысындағы тұжырымдамалық кәсіби және/немесе ғылыми білім (соның ішінде
инновациялық) және жұмыс тәжірибесі. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және
барлаудың геофизикалық әдістері бойынша кәсіби ақпаратты бағалау және іріктеу.
Мұнай-газ және кен Геофизикасы саласында қолданбалы сипаттағы жаңа білімді құру.
Қызметті дамыту үшін қажетті ақпарат көздерін анықтау және іздеу.
Іскерліктер мен дағдылар-мұнай-газ және кен геофизикасындағы технологиялық
немесе әдістемелік сипаттағы мәселелерді шешу, жаңа тәсілдерді әзірлеуді, әртүрлі
әдістерді (соның ішінде инновациялық) пайдалануды талап етеді. Бөлімше немесе ұйым
қызметін түзету. Мақсат қоюды ғылыми негіздеу және оларға қол жеткізудің әдістері
мен құралдарын таңдау біліктілігі мен дағдысы.
Жеке және кәсіби құзыреттер
Дербестігі: ішкі нарықта сұранысқа ие перспективалы объектілер мен процестерді
анықтау үшін кешенді, сондай-ақ мамандандырылған геологиялық-геофизикалық
зерттеулер міндеттерін қою. Геофизикалық жұмыстарды жүргізудің әдістері мен
әдістемелерін таңдауды, олардың сапалы орындалуын және нақты нәтижелер алуды
қамтамасыз етеді.
Жауаптылығы: маңызды өзгерістерге немесе дамуға әкелуі мүмкін қызмет
процестерін жоспарлау, әзірлеу және нәтижелері үшін. Персоналдың қауіпсіздігіне,
еңбекті және қоршаған ортаны қорғауға жауап береді.
Күрделілігі: мұнай-газ және кен геофизикасында жаңа тәсілдерді әзірлеу, дамыту
міндеттерін шешуді, әртүрлі геофизикалық әдістерді пайдалануды көздейтін қызмет.
Тиісті кіші деңгей – магистр деңгейіне қол жеткізу жолдары және практикалық
тәжірибе.
Лауазымдардың ұсынылатын атаулары-аға немесе жетекші геофизик
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Satbayev Kazakh National Research Technical Uniuversity
Қ.И.Сәтбаев
атындағы
Қазақ
Ұлттық
техникалық
университеті
DIPLOMA SUPPLEMENT
# ________________
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of this supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees,
certificates, etc.) It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to
which this supplement is appended. It should be free of any value - judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information should be provided in all eight sections. Where information is not
provided, a reason should be given.
1

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1

Family Name

1.2

Given Name

1.3

Date
of
Birth
(Day/Month/Year)

1.4

Graduate
Student
Identification Number

2.

INFORMATION IDENTIFYING QUALIFICATION

2.1

Title of Qualification
Master degree in Technics and Technology. Level 7
and the Title Conferred

2.2

Major

2.4

Name and Status of
Awarding University in
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу университеті
original language

2.5

«Oil and Gas and Ore Geophysics»

Name and Status of
Awarding University in
Satbayev Kazakh National Research Technical Uniuversity
English

2.6

Language of Instruction

3

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1

Level of Qualification
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3.2

Official
Program

Length

of

3.3

Access Requirements

4

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1

Mode of Study

Full-Time

4.2

Program Requirements

The total credits for theoretical education are 59, including 20 credits for basic
disciplines, 22 credits for major disciplines, and 17 credits for additional types of
education.

4.3

Program Details

Attached in transcript of records

4.4

Grading Scheme

Evaluation GPA Point %

Appreciation

A

4

95-100

"Excellence"

A-

3,67

90-94

"Excellence"

B+

3,33

85-89

"Good"

B

3

80-84

"Good"

B-

2,67

75-79

"Good"

C+

2,33

70-74

"Pass"

C

2

65-69

"Pass"

C-

1,67

60-64

"Pass"

D+

1,33

55-59

"Pass"

D

1

50-54

"Pass"

2 years

5

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1

Access
Study

5.2

to

Further Eligible for second-cycle higher education, graduate programs in master

Professional Status

Under legislation of the Republic of Kazakhstan, a person who was taken
Bachelor in Technics is qualified for posts or positions in the industrial, public
and scientific sectors for which the qualification requirement is a first higher
education degree in major study. In some cases, the qualification requirement
also includes the completion of studies in certain specified fields of minor study.
The degree is also satisfied and corresponded to the Article 11 of the Directive
of the European Parliament on the recognition of professional qualifications
under level D of The European Union.
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6

ADDITIONAL INFORMATION

6.1

University Address

6.2

Further
source

7

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1

Place and Date

8

INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

22 Satpayev Street,
www.satbayev.university

Almaty,

050013,

Kazakhstan

allnt@ntu.kz

information http://edu.gov.kz/ru

“____’ __________ 201__ Almaty, Kazakhstan

The education system of the Republic of Kazakhstan consists of basic secondary education, general upper
secondary education, vocational upper secondary education, higher education and graduate education. The
basic education consists of a 9-year compulsory school for all children from 6 to 15 years of age.
Post-compulsory education is given by general upper secondary schools for 2 or 3 years and vocational uppersecondary institutions. The general upper secondary school provides a 2- or 3-years, at the end of which the
pupil takes the Unite National Test (UNT) examination for 2-year study and the Matriculation examination for
3-year study. Vocational institutions provide 3-year programs, which lead to upper secondary vocational
qualifications with further the Complex Test Attestation (CTA).
General eligibility for higher education is given by the UNT for a 4-year study, the Matriculation examination
or the upper secondary vocational qualification with gained CTA results for a 3-year higher education.
Higher education studies are measured in credits. Study courses are qualified according to the workload
required. One year of studies is equivalent to 1600 hours of student work on the average and is defined as 36
National credits or 60 ECTS credits. The credit system after recalculation complies fully with the European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

8.1

8.2

University
Degree

SecondCycle
(Master
degree)
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The Government Decree on University Degrees (GOSO/2016) defines the compulsory
objectives, extent and overall structure of degrees. The universities decide on the
detailed contents, curricula, forms of instruction and structure of the degrees they award.
The second-cycle university degree (Master) consists at least 24 (45 ECTS) credits for
1-year full-time study, 36 (67 ECTS) credits for 1.5-years full-time study or 50 (93
ECTS) credits for 2-years full-time study. The degree is usually called Master in
Technics or Master in Business Administration for 1 and 1.5-year full-time study;
Master in Science for 2-years full-time study. The admission requirements for the
second-cycle university degree (graduate) is a first-cycle university degree
(undergraduate). General eligibility for the second-cycle education is given by a
combination grade of the National Test of English Language unless an applicant has
IELTS test results certified 6.0 overall and the Proficiency Examination, which is
corresponding to GRE Subject Examination.
Studies forwarding to the second-cycle university degree (Master) provide graduate
with: (1) profound knowledge of the major subject or a corresponding entity and
conversance with the fundamentals of the advanced studies in the field; (2) advanced
knowledge and research skills needed to apply scientific knowledge and research
approaches required for independent and demanding experimental work (dissertation);
(3) good overall knowledge and professional skills in major field needed for operating
as an expert and developer of the field; (4) scientific knowledge and interests needed
for scientific (Doctoral) or postgraduate education devoted to cutting-edge science; (5)
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fluent professional English, communication and oral skills.
Studies forwarding to degree include at least Intermediate Studies – 8 (15 ECTS)
credits and Advanced Studies – 16 (30 ECTS) credits. Additionally, Internship
improving expertise – 6 (11 ECTS) credits, a Final Dissertation Work – 6 (11 ECTS)
credits.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ (АКАДЕМИЯЛЫҚ)
КОД – LNG210
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (0/0/3/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – LNG 1051-1055
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Аталған бағыттағы ЖОО-да әлеуметтік-гуманитарлық блоктың жалпы білім беру
пәні ретінде шет тілін оқытудың мақсаты магистранттардың коммуникативтік және
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Коммуникативтік құзыреттілік
құрамында интегративті негізде лингвистикалық (тілдік), дискурсивті (тілдік) және
әлеуметтік-мәдени құзыреттер қалыптасады.
Лингвистикалық құзыреттіліктің мазмұнына коммуникативтік және кәсіби
қызметте белгілі көлемде оқытылатын тілдің фонологиялық, лексикалық,
грамматикалық құбылыстарын қолдана білу және қолдана білу кіреді.
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистр:
Білуге:
- оқытылатын және аралас білім салаларындағы ағылшын тіліндегі терминология;
-Кәсіби-бағытталған, техникалық және ғылыми материалдарға тән грамматикалық
құрылымдар;
- ғылыми-техникалық функционалдық стильдің ағылшын және орыс тілдеріндегі
негізгі ерекшеліктері;
-ақпаратты аналитикалық-синтетикалық қайта өңдеудің негізгі тәсілдері: абзацтар
бойынша мәтінді мағыналық талдау, ақпарат бірліктерін ажырату және сығылған
формада реферацияланатын құжаттың жоспарын құру;
- батыс және отандық мәдениеттің кәсіби этикетінің ерекшеліктері.
Білу:
- мәтін мазмұнының кемінде 70% - ын түсіне отырып, танысу Оқу режимінде оқу, минутына 500 баспа белгісі;
- көру оқу режимінде оқу-кемінде 1000 пеш. минутына белгілер;
- дауыстап оқыдым 600 пеш. минутына белгілер;
- 45 минут ішінде өз мамандығының бейіні бойынша көлемі 4 - 4,5 мың белгіден
кем емес мәтіннің ауызша аудармасын дайындау;
-Кәсіби-бағытталған аутентификациялық мәтіндердің жазбаша аудармасын жүзеге
асыру. 45 мин. үшін белгі
- Кәсіби бағытталған мәтіндерге реферат жасау және оларға аннотация жасау;
- реферат жазу үшін берілген кәсіби тақырып бойынша әдебиетті таңдау, өңдеу
және рәсімдеу;
- кәсіби қызметте қолданылатын техникалық және ғылыми ақпаратты презентация
түрінде құрастыру және ұсыну;
- дайындық бағытына байланысты түпнұсқалық аудио және бейне материалдарды
тыңдау;
Меңгеруі:
- кәсіби және ғылыми мақсаттарда хат жазысуға қажетті жазбаша
коммуникацияның негізгі дағдылары;
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– өзінің ғылыми мамандығының бейіні бойынша дайындалған монологиялық
хабарламамен сөйлеу дағдысы, өз ұстанымын баяндай отырып және қосалқы
құралдарды (кестелер, графиктер, диаграммалар және т. б.) пайдалана отырып
дәлелденген.)
- алған білімдерін өзінің болашақ кәсіби қызметінде қолдана білу.
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ҒЫЛЫМ ТАРИХЫ МЕН ФИЛОСОФИЯСЫ
КОД – HUM210
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 4 (1/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – нет
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
Пәнді оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың, ғалымдардың, оқытушылардың
ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметі үшін жалпы ғылыми, философиялықәдіснамалық, дүниетанымдық және тәртіптік-теориялық базаны қалыптастыру.
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Осы пәнді оқу міндеттері::
- ғылымның даму динамикасын ұғыну, оның қоғамның дамуына ықпал ету,
ғылымның тұтас бейнесін қалыптастыру, ғылымның өзін зерттеудің түрлі аспектілері
мен мәнмәтіндерін түсіну;
- ғылым байланыстарын және философиялық білімнің әртүрлі бөлімдерін дамыту,
жекелеген арнайы ғылыми пәндердің философиялық проблематикасын кеңейту және
тереңдету;
– қазіргі ғылымның әдіснамалық негіздері мен мәселелерін, әдіс теориясын ғылыми
қызметтің принциптері, тәсілдері, әдістері туралы арнайы оқу ретінде меңгеру, ғылым
логикасы мен әдіснамасын меңгеру, ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамалық
мәдениетін қалыптастыру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Ғылым философиясы ғылым байланыстарын және философиялық білімнің әртүрлі
бөлімдерін дамытудың, жекелеген арнайы ғылыми пәндердің философиялық
проблематикасын кеңейту мен тереңдетудің қажетті шарты болып табылады.
Философиялық білім ғылымның дамуын ынталандырып қана қоймай, ғылыми білімнің
ажырамас бөлігі ретінде ғылымға органикалық кіреді. Ғылым философиясы оның
әлеуметтік-мәдени көріністеріндегі ғылымның өзіндік санасы ретінде шығады, ғылым
қоғамның рухани даму контекстінде ұғынылады,ғылыми білімді дамытудың, ғылымизерттеу қызметінің практикасының құндылық бағдарлары қалыптасады. Ғылым
философиясы әлеуметтік институт, қуатты өндірістік күш, қоғамдық сананы
қалыптастыратын ғылыми білім жүйесі ретінде ғылымның негіздерін ашуға мүмкіндік
береді. Бұл білім болашақ маманның ғылыми, педагогикалық қызметі өтетін кеңістікті
құрайды.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистр:
Білуге:
Ғылымның
қазіргі
философиясының
негізгі
концепциялары,
ғылым
эволюциясының негізгі кезеңдері, әлемнің ғылыми суретінің функциялары мен
негіздері.
Білу:
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Әр түрлі фактілер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін ғылым
философиясының ережелері мен санаттарын қолдану.
Меңгеруі:
– қазіргі кезеңде ғылымда пайда болатын пәнаралық сипаттағы негізгі
дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау дағдысы.
– ғылыми зерттеулер саласындағы кәсіби қызметте жоспарлау технологиялары.
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ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ
КОД – AAP244
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 4 (0/0/2/2)
ПРЕРЕКВИЗИТ – жоқ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
Пәннің мақсаты: педагогикалық мәдениет негіздерін магистранттардың
педагогикалық ғылым мен практика саласындағы ғылыми-педагогикалық білімді,
дағдылар мен құндылық бағдарларын одан әрі табысты игеруінің негізгі негізі ретінде
қалыптастырудан тұрады.
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Міндеттері: болашақ ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметке бағытталған
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман педагогикалық процесті құруға және
басқаруға, топта және топпен жұмыс істеуге, жеке, дидактикалық дұрыс оқыту мен
тәрбие құруға қабілетті болуы керек.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бұл курстың мақсаты-магистранттарға жоғары мектепте оқытудың теориясы мен
әдістемесі бойынша білім беру, педагогикалық іс-әрекеттің ерекшеліктері туралы
идеяларды жүйелеу, оқу процесін ұйымдастыру және оны басқару, жеке психикалық
даму ерекшеліктері мен жеке тұлғаның қалыптасуы туралы білім беру.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистр:
Білуге:
- психологиялық-педагогикалық қызметтің әртүрлі бағыттарының ерекшелігі:
диагностика, түзету және дамыту, оқыту( ағарту), алдын алу;
- психологиялық-педагогикалық сабақтарды әзірлеу мен жоспарлаудың әдістемелік
негіздері;
- мекеме түріне байланысты психологтың кәсіби қызметінің функционалы және
ұйымдық-құқықтық негіздері.
Меңгеруі:
- жүргізілген зерттеу негізінде жеке тұлғаның да, ұжымның да психологиялықпедагогикалық сипаттамаларын құрастыру – ;
- оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды дамыту мен
тәрбиелеудің психологиялық әдістерін қолдану;
-жеке тұлғаны дамытуға, ұжымның психологиялық ахуалын оңтайландыруға, оқу
процесін қолдауға, өзін-өзі анықтауға және кәсіби бағдарлауға бағытталған оқудан тыс
психологиялық-педагогикалық іс-шараларды ұйымдастыру.Дағдыларды игеруге:
– психологиялық-педагогикалық қызметті жоспарлау (сабақ бағдарламаларын, ісшаралар жоспарларын, түзету-дамыту бағдарламаларын жасау ));
– психологиялық-педагогикалық қарым-қатынас жеке және аудиториямен жас,
Әлеуметтік және т. б. ерекшеліктерін ескере отырып;
Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 31 из 49

– әріптестердің командасында жобаны бірлесіп орындау;
– белсенді әлеуметтік-психологиялық оқыту әдістерімен (пікірталас, ми шабуылы,

проблемалық дәріс және т. б.););
оқушылардың мотивациялық әлеуетін арттырудың жеке психологиялық әдістері.
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БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ
КОД – HUM208
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 3 (1/0/1/1)
ПРЕРЕКВИЗИТ – жоқ
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
Мақсаты-білім
алушыларды
басқарушылық
қызметтің
психологиялық
компонентінің рөлі мен көп өлшемді мазмұны туралы қазіргі заманғы идеялармен
таныстыру; кәсіби қызметті табысты іске асыру және өзін-өзі жетілдіру үшін болашақ
магистрдің психологиялық мәдениетін арттыру.
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
 Басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін зерттеу-басқару
психологиясының әртүрлі тұжырымдамаларымен, негізгі ұғымдарымен,
заңдылықтарымен танысу.
 Басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық мәселелерін және оларды шешу
жолдарын зерттеу.
 Басқару қызметіндегі жеке тұлға мен топ психологиясының ерекшеліктерін
міндетті есепке алу үшін магистранттардың орнатылуын қалыптастыру.
 Жеке тұлға мен ұжымның маңызды әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларын,
басқару психологиясының құралдарымен кәсіби, тұлғааралық және тұлғааралық
мәселелерді зерттеу әдістерімен танысу.
 Жетекшінің психология негіздерін зерттеу.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бұл курс магистранттарды қазіргі жағдайда ұйымдарды басқарудағы адами
фактордың ресурстық мүмкіндіктерімен таныстыру мақсатын көздейді. Пән әр түрлі
деңгейдегі менеджерлер әрекет ететін персоналды да, тұтастай алғанда ұйымды да,
басқару субъектілерінің де басқару объектілерінің психологиялық сипаттамаларын
қарастыруға арналған. Пән басқару жүйелерінің тиімділігін қамтамасыз ететін
психологиялық механизмдерді ашады, заманауи психологиялық технологиялар мен
басқару мәселелерін шешудің тәсілдерін сипаттайды.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Пәнді меңгеру нәтижесінде магистр:
Білуге:
- кәсіби ортада тұлғааралық қарым-қатынасты қалыптастыру және өзара
түсіністікті орнатудағы басқару психологиясының маңызы,
- психолог қызметінің кәсіби қызметте басқару психологиясының құралдары мен
әдістерін қолданудағы маңызы,
- кәсіби қызметте басқару психологиясының қалыптасуына, дамуына және
нығаюына әсер ететін факторлардың маңызы.
Меңгеруі:
- кәсіби қызметтегі басқару психологиясының сипаттамаларын анықтау,
Разработано:

Рассмотрено: заседание УС
Института

Утверждено: УМС КазНИТУ

Страница 33 из 49

- басқару психологиясының стратегиясы мен тактикасын жасау бойынша ісшараларды жүзеге асыру.
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ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОФИЗИКА
КОД– GPH283
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТ – GPH103
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
"Инженерлік геофизика" оқу пәнінің мақсаты жер қыртысының жер үсті тереңдігін
қамтитын инженерлік геология және басқа да қолданбалы міндеттерді шешу үшін жер
үсті және ұңғымалық геофизикалық әдістерді зерттеу болып табылады.
КУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ
Пәннің міндеттері инженерлік геофизиканы қолдана отырып, ғылыми және
практикалық міндеттерді шешу үшін алынған білімді пайдаланудың қажетті
дағдыларын меңгеру болып табылады.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Инженерлік геофизика адам өміріндегі өзекті инженерлік-геологиялық міндеттерді
шешудің негізгі және кең тараған әдістерінің бірі болып табылады: ғимараттар, жолдар,
құрылыстар және басқа да өнеркәсіптік объектілер құрылысы үшін аумақтарды
дайындау және бақылау. Курстың мазмұны Инженерлік геофизика әдістерін қою
теориясы мен практикасы, әдістерді қолданудың физика-геологиялық негіздері,
жұмыстарды жүргізу және нәтижелерді алу әдістемесі мен техникасы мәселелері
қарастырылады.
Зерттеу объектілері инженерлік геофизика әдістері және инженерлік-геологиялық
міндеттерді шешу үшін олардың техникалық мүмкіндіктері болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
Инженерлік геофизика әдістерін қолдану теориясы мен практикасы, әдістерді
қолданудың физикалық негіздері, өлшеу аспаптары, далалық бақылауды жүргізудің
әдістемелік мәселелері. Геологиялық объектілер мен байқалған магниттік өрістер
арасындағы себеп-салдарлық байланыс туралы түсінікке ие болу.
Білу:
Пәнді оқу кезінде алынған білімді, геофизикалық жұмыстарды орындау кезінде
территория қимасының жоғарғы бөлігіндегі инженерлік геологияның практикалық және
ғылыми-техникалық міндеттерін шешу үшін пайдалану.
Меңгеруі:
Өлшеу жұмыстарын жобалау және әдісті қою, аппаратураны дайындау, өлшеу
жұмыстарын жүргізу, далалық жұмыстар кезінде алынған деректерді өңдеу және
интерпретациялау принциптері мен технологиясы.
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ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
КОД– GPH730
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – GMPR 2301.1, GIS 3305.2
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
Курсты игерудің негізгі мақсаты-магистранттардың жер туралы ғылым
саласындағы зерттеулерді қолдау және қамтамасыз ету үшін геоақпараттық жүйелерді
(ГАЖ) қолдана білу үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуы.
КУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ
Магистранттарды оқыту:
- қазіргі заманғы аспаптық ГАЖ жұмыс әдістерін;;
-Геоинформатика негіздеріне, компьютерлік технологияларды пайдалана отырып
ақпаратты сақтау және өңдеу әдістері мен технологияларына, алынған білімді мұнай-газ
және кен геофизикасында зерттеулерді орындау үшін геоақпараттық әдістер мен
техноло-гияларды, деректер базасы мен білімді қолданудың теориялық түсініктері мен
практикалық дағдыларын меңгеру үшін пайдалануға.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
ГАЖ базалық концепциялары. Кеңістіктік деректерді құрудың, редакциялаудың,
сақтаудың және ұйымдастырудың заманауи әдістері, кеңістіктік ақпараттың түрлі
түрлерін өңдеу мен талдаудың және алынған нәтижелерді ұсынудың заманауи әдістері,
ГАЖ дамуының қазіргі заманғы тенденциялары. QGIS және/немесе ArcGIS
бағдарламалық кешені арқылы сандық картаны жасау, құрылымын анықтау, сандық
картаның қабаттары үшін атрибутивтік деректер кестесін жасау және толтыру. ГАЖ-да
сақталатын кеңістіктік және атрибутивтік деректерді одан әрі талдау және өңдеу үшін
іздеу. Тақырыптық қабаттары бар карталар түрінде ұсынылған геологиялық міндеттерді
шешу үшін ГАЖ-жобаларды құру.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
Жобаларды жоспарлау және құру негіздері, ГАЖ-жобаларды құрудың барлық
кезеңдерінің ерекшелігі мен технологиясы далалық карталаудан және сыртқы ақпаратты
қорытудан бөлінген геологиялық деректер жүйелерін электрондық ұсынуға дейін.
ГАЖ идеологиясын және олардың басқа оқылатын пәндер арасындағы орнын
түсіну, ГАЖ құрылымы туралы, қазіргі ГАЖ аналитикалық мүмкіндіктері туралы
теоритикалық білімді меңгеру. ГАЖ терминологиясына, деректердің әртүрлі түрлерін
алу, сақтау, редакциялау тәсілдеріне, геоөңдеу құралдары мен құралдарының
әртүрлілігіне, деректерді талдау тәсілдеріне және нәтижелерді ұсынуға бағдарлану.
Нақты геологиялық жағдайды модельдейтін және барабар білдіретін виртуалды орта
болып табылатын геоақпараттық жүйелер туралы түсінікке ие болу.
Білу:
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Электронды карталарды жасау және редакциялау үшін компьютерлік техниканы
қолдану. Ақпаратты жинақтау мен өңдеудің қолда бар және жаңадан әзірленетін
жүйелерінде құзыретті болуы тиіс.
Меңгеруі:
Ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдысының болуы. ГАЖ құралдарымен
электрондық карталарды жасау және редакциялау дағдысы.
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ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР БОЙЫНША ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛАРДЫ
МОДЕЛЬДЕУ.
КОД– GPH GPH282
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – GPH103

КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Пән магистранттарды геофизикалық деректер негізінде үш өлшемді сандық
геологиялық модельдерді құрудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеруге
бағытталған.:
- пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау;
- пайдалы қазбалар қорларын есептеу;
- пайдалы қазбалар кен орындарын өнеркәсіптік игеруді жоспарлау;
- инженерлік ізденістер және жер қойнауының экологиялық мониторингі;
- белгісіздік пен тәуекелдерді бағалау.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Магистрант пәнді өту кезінде келесі білім алады: геофизикалық деректер бойынша
геологиялық орталарды үлгілеудің теориялық және практикалық негіздері.
Модельдеудің түрлері, модельдеудің негізгі компоненттері: осы объектінің объектісі,
параметрлері мен сипаттамалары, үлгілеу процесі, үлгілеу нәтижелері; жердің әр түрлі
өңірлерінде карталау, іздеу және барлау геологиялық міндеттерін шешу кезінде сандық
физика-геологиялық үлгілерді (ФГМ) құру принциптері; үш өлшемді сандық
геологиялық үлгілерді құрудың қазіргі заманғы әдістемесінің ерекшеліктері;
практикалық міндеттерді шешу үшін екі өлшемді геологиялық үлгілеудің жинақталған
тәжірибесі.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Осы пәнді оқуды аяқтаған магистранттар:
- үшөлшемді модельдеудің математикалық принциптері мен алгоритмдерін әзірлеу
негіздерін түсіну;
- геологиялық орталарды модельдеу үшін геологиялық, геофизикалық және
кәсіптік деректердің оңтайлы кешенін таңдау;
- зерттелетін объектінің геологиялық моделін құру үшін білімді, заманауи әдістер
мен бағдарламалық құралдарды қолдана білу;
- үшөлшемді модельдерді құру циклін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы
компьютерлік технологияларда бағдарлану (жүктеу, корреляция, картопжасау, ФЕС
кубтарын құру, визуализация, мәліметтерді талдау, графиканы беру және т. б.)
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ГЕОФИЗИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
КОД– GPH728
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – RYaG 4312.1, GIS 3305.2

ЗАМАНАУИ

ЯДРОЛЫҚ

КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
"Геофизикалық зерттеулердегі қазіргі заманғы ядролық технологиялар" оқу
пәнінің мақсаты ядролық технологияларды, техника мен жабдықтарды қолдана отырып
жүзеге асырылатын геофизикалық әдістерді зерттеу болып табылады.
КУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІПәннің міндеттері ядролық әдістерді қолдана отырып,
ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін алынған білімді қолдану, қажетті
дағдыларды меңгеру болып табылады.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
"Геофизикалық зерттеулердегі қазіргі заманғы ядролық технологиялар" курсының
мазмұны геологиялық орталар мен объектілерді (үлгілерді) геофизикалық зерттеудің
жерүсті, ұңғымалық және зертханалық ядролық әдістері бойынша оқу-әдістемелік және
ғылыми материалдардан тұрады.
Зерттеу объектілері геологиялық құрылымдардың магниттік өрістері және
олардың геологиялық есептерді шешу үшін қолданылатын әртүрлі трансформациялары
болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
Геофизикалық зерттеулерде ядролық әдістерді қолдану теориясы мен әдістемесі
және олардың геологиялық және басқа да қолданбалы міндеттерді шешу кезіндегі
мүмкіндіктері.
Білу:
Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау, геологияның практикалық
және ғылыми-техникалық міндеттерін шешу үшін геофизикалық жұмыстарды орындау
кезінде пәнді оқу кезінде алынған білімді пайдалану.
Игеру:
Ядролық-геофизикалық әдістерді таңдау және қою, нақты геологиялық және
басқа да қолданбалы міндеттерді орындау үшін әдістердің мүмкіндіктерін бағалау
дағдылары.
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СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ
КОД– GPH 237
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – GPH110

ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫ
"Сейсмостратиграфия" пәнін игерудің мақсаттары::
- сейсмикалық әдістің мүмкіндіктері мен шектеулерін түсіну негізінде сейсмикалық
деректерді генетикалық интерпретациялау принциптерімен танысу.
- Мұнай-газдылығының перспективаларын бағалау үшін сейсмостратиграфияны
жүргізу әдістемесі және пайдалану мүмкіндіктері туралы түсініктерді қалыптастыру
және дамыту тарихын зерттеу және әртүрлі типтегі ұстағыштарды анықтау және
карталау үшін негіз ретінде кесу параметрлерін болжау, сондай-ақ ұңғымалардың
орналасқан жерін таңдауды оңтайландыру.
ПӘННІҢ МІНДЕТТЕРІ
- секвентті стратиграфияда және сейсмостратиграфияда қолданылатын қазіргі
заманғы әдістемемен және ұғымдық базамен танысу;
- сейсмобарлау әдісінің мүмкіндіктерін бағалау және талдау; сейсмоакустикалық
деректерді генетикалық интерпретациялау әдістемесін меңгеру;
- зерттелетін кесіндінің литофизикалық және сейсмогеологиялық параметрлерін
және перспективалы горизонттардың үлгілерін есептеу; тірек және шартты
шағылыстырғыш горизонттарды кинематикалық және динамикалық байланыстыру;
- сейсмофациальды талдау және сейсмофация типтерін бөлу; жергілікті
сейсмофацияның литофизикалық және геологиялық үлгілерін жасау;
- құрылымдық, палеогеоморфологиялық және седиментациялық схемаларды құру;
-сейсмикалық деректер бойынша трансгрессивті-регрессивті циклдардың
палеобассейндер мен элементтерінің тереңдігін анықтау, палеогеографиялық және
палеотектоникалық қайта құру дағдыларын алу.
- Тұзақтардың типтерін және олардың кесіндісінің параметрлерін болжау.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Сейсмостратиграфияның
негізгі
литофизикалық,
сейсмогеологиялық,
математикалық және практикалық жағдайларымен танысу. Физикалық шекаралар мен
сейсмикалық шағылыстар арасындағы байланыстарды талдау. Сейсмикалық
шекаралардың және олармен байланысты сейсмикалық горизонттардың байланыс
формасы, геологиялық шекаралар және геологиялық денелер.
Сейсмикалық
фациялардың
геологиялық
интерпретациясы;
сейсмостратиграфиялық интерпретацияның негізгі тұжырымдамалары мен бағыттары –
құрылымдық карталау, литология, кеуекті флюид, жарықшақтылық, қысым, шөгінді
жинақтау жағдайын қайта құру, жәш-шек УВ типтерін сәйкестендіру қарастырылды.
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зерттелетін кесіндінің литофизикалық және сейсмогеологиялық параметрлерін және
перспективалы деңгейжиектер модельдерін есептеу;
Жергілікті сейсмофацияның литфизикалық және геологиялық үлгілерін жасау
әдістері; құрылымдық, палеогеоморфологиялық және седиментациялық схемаларды
құру; ұстағыштардың типтерін және олардың тілігінің параметрлерін болжау.
Шөгінді бассейндердің тарихын қалпына келтірудің негізгі тәсілдері және
сейсмостратиграфиялық деректер бойынша теңіз деңгейінің ауытқуын бағалау
келтірілген. бірінші және екінші ретті теңіз деңгейінің өзгеруінің жаһандық және
аймақтық циклдары. Сейсмофацияларды сапалы және сандық интерпретациялау
әдістері. Сейсмофация түрлері және сейсмофациалды талдау негіздері. Қазіргі заманғы
бағдарламалық қамтамасыз етудегі сейсмофацияларды компьютерлік моделдеу. Жалпы
принциптер мен мүмкіндіктер, мақсатты тағайындалуы және негізгі фазалар.
Интерпретация графы. Сейсмофацияларды экстрагирлеу мысалдары.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
- сейсмикалық толқын өрісінің қалыптасу заңдылықтары, уақытша тіліктерді
түсіндіру ережелері.
- геолог-маманды дайындау жүйесіндегі сейсмостратиграфия курсының рөлі мен
орны, геологиялық циклдің басқа пәндерімен байланыс;
- сейсмостратиграфияның негізгі ұғымдары;
- сейсмобарлау деректерін өңдеу және түсіндіру, сейсмикалық жұмыстарды
жүргізу шарттары мен қою әдістері;
- зерттелетін кесіндінің литфизикалық және сейсмогеологиялық параметрлерін
және перспективалы горизонттардың үлгілерін есептеу; тірек шағылыстырғыш
горизонттарды кинематикалық және динамикалық байланыстыру;
- сейсмофациальды талдау, сейсмофация типтерін
бөлу; жергілікті
сейсмофацияның литофизикалық және геологиялық үлгілерін жасау; құрылымдық,
палеогеоморфологиялық және седиментациялық схемаларды құру; ұстағыштардың
типтерін және олардың тілігінің параметрлерін болжау.
Білу:
Стратиграфиялық талдау кезінде толқын өрісінің амплитудасын, жиілігін және
басқа да параметрлерін пайдалану; теңіз деңгейінің салыстырмалы өзгерістерінің
циклдерін бөлу; сейсмостратиграфиялық кешендерді сәйкестендіру және олардың
генетикалық интерпретациясын беру, ауданның геологиялық даму тарихын қайта құру.
Меңгеруі:
- қазіргі есептеуіш бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып сейсмикалық
интерпретация әдістемесімен;
-мұнай-газ геологиясында сейсмо-стратиграфиялық тәсілді практикалық қолдану
туралы ақпарат алу дағдысы;
-қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуде геологиялық-геофизикалық
деректерді кешенді интерпретациялау дағдысы.
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КЕНДІ КЕН ОРЫНДАРЫН ІЗДЕУ ЖӘНЕ БАРЛАУДЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
КОД – GPH295
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТ – GPH103
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
"Кенді кен орындарын іздеу және барлаудың геологиялық-геофизикалық әдістері"
оқу пәнінің мақсаты жер бетіндегі (аэрогеофизикалық) және ұңғымалық әдістердің
көмегімен кенді аудандарда (алаңдарда, учаскелерде) геологиялық нәтижелерді алу
мүмкіндіктері мен жүргізу ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
Пәннің міндеттері геофизикалық әдістер мен басқа да зерттеулердің кешенді
мәліметтерін қолдана отырып, ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін
алынған білімді қолдану, қажетті дағдыларды меңгеру болып табылады.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
"Кенді кен орындарын іздеу және барлаудың геологиялық-геофизикалық әдістері"
курсының мазмұны геологиялық-геофизикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша
алынған оқу-әдістемелік, нақты және ғылыми материалдардан тұрады. Ол сондай-ақ кен
ортасының геологиялық құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, геофизикалық
әдістердің деректерін таңдау және тиімділік мәселелерін қамтиды.
Зерттеу объектілері әртүрлі генетикалық үлгідегі кенді объектілердің
геофизикалық өрістері және оларды түсіндіру принциптері болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫЛАР
Магистрант міндетті:
Білуге тиіс: зерттеудің геофизикалық әдістерін қолдану және олардың деректерін
алу әдістемесін, геофизикалық алаңдарда әртүрлі генетикалық үлгідегі кенді объектілер
көріністерінің ерекшеліктерін, байқалған геофизикалық алаңдарды геологиялық
түсіндірудің жүйелілігі мен принциптерін.
Игеруі керек: кен геологиясының практикалық және ғылыми-техникалық
міндеттерін шешу және пайдалы қазбалар кен орындарының іздеу критерийлерін
анықтау үшін геофизикалық жұмыстарды орындау кезінде алынған білімді пайдалану.
Игеру қажет: кенді геологиялық орта үшін геофизикалық әдістер кешенін құру,
далалық жұмыстар кезінде алынған деректерді өңдеу және геологиялық талдау
принциптері.
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МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН ІЗДЕУ ЖӘНЕ БАРЛАУДЫҢ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
КОД – GPH280
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТ – GPH103
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
"Кенді кен орындарын іздеу және барлаудың геологиялық-геофизикалық әдістері"
оқу пәнінің мақсаты жер бетіндегі (аэрогеофизикалық) және ұңғымалық әдістердің
көмегімен кенді аудандарда (алаңдарда, учаскелерде) геологиялық нәтижелерді алу
мүмкіндіктері мен жүргізу ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
Пәннің міндеттері геофизикалық әдістер мен басқа да зерттеулердің кешенді
мәліметтерін қолдана отырып, ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін
алынған білімді қолдану, қажетті дағдыларды меңгеру болып табылады.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
"Мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлаудың геологиялық-геофизикалық
әдістері" курсының мазмұны геологиялық-геофизикалық зерттеулердің нәтижелері
бойынша алынған оқу-әдістемелік, нақты және ғылыми материалдардан тұрады. Ол
сондай-ақ мұнай-газ ортасының геологиялық құрылымының ерекшеліктерін ескере
отырып, геофизикалық әдістердің деректерін таңдау және тиімділік мәселелерін
қамтиды.
Зерттеу объектілері мұнай-газ құрылымдарының геофизикалық өрістері және
оларды түсіндіру принциптері болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫЛАР
Магистрант міндетті:
Білуге тиіс: зерттеудің геофизикалық әдістерін қолдану және олардың деректерін
алу әдістемесін, геофизикалық алаңдардағы мұнай-газ құрылымдары көріністерінің
ерекшеліктерін, байқалған геофизикалық алаңдарды геологиялық пайымдаудың
жүйелілігі мен принциптерін.
Игеруі керек: мұнай-газ геологиясының практикалық және ғылыми-техникалық
міндеттерін шешу және пайдалы қазбалар кен орындарының іздеу критерийлерін
анықтау үшін геофизикалық жұмыстарды орындау кезінде алынған білімді пайдалану.
Игеру қажет: мұнай-газ геологиялық орта үшін геофизикалық әдістер кешенін
құру, далалық жұмыстар кезінде алынған деректерді өңдеу және геологиялық талдау
принциптері.
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ҰГЗ МАТЕРИАЛДАРЫН КЕШЕНДІ ТҮСІНДІРУ .
КОД – GPH256
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – GPH103
КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
Курстың мақсаты – скважиналардың геофизикалық зерттеулерінің (ГАЖ)
деректерін кешенді өңдеу және интерпретациялау әдістерін теориялық және
практикалық игеру, кейіннен қорларды есептеу кезінде қолданылатын параметрлерді
анықтау.
КУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ
Пәнді игерудің міндеттері: ГАЖ жүргізудің оңтайлы кешені мен технологиясын
таңдау, алынған материалдардың сапасын бағалау, өлшеу деректерін түсіндіру.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу материалдарын кешенді интерпретациялау
(ҰГЗМӨИ) – ұңғымалар ашқан тау жыныстарын зерттеуге арналған геофизикалық
әдістердің жиынтығы. Геофизикалық әдістермен скважинамен ашылатын барлық тілік
және оның неғұрлым егжей - тегжейлі-тегжейлі-өнімді бөлігі зерттеледі. Алынған
деректер өнімді қалыңдықта қабаттарды бөлу үшін, сыйысымды жыныстардан
ерекшеленетін литологиялық және коллекторлық қасиеттері бойынша пайдаланылады.
Каротажды диаграммалар ұңғыманың барлық оқпанында қиманы үздіксіз сипаттай
отырып, литологияның өзгеру заңдылықтары туралы неғұрлым толық түсінік береді
және қабаттардың тігінен де, аудан бойынша да құрылысы.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
Ұңғымаларды зерттеудің геофизикалық әдістерінің кешені бойынша қабатколлекторлардың сипаттамасы.
Игеру:
Зерттелетін тіліктер туралы мәліметтер алу, геофизикалық диаграммаларды сапалы
және сандық интерпретациялау. Мұнай-газ кен орындарының ұңғымаларындағы ҰГЗ
түрлі әдістерінің диаграммаларын түсіндіру. Нақты кен орны үшін ҰГЗ әдістерін
ұтымды кешендеу туралы мәселені шешу. Өнімді горизонттың қуатын есептеу,
коллекторлар қабаттарының ФЕСІН бағалау. Ұсынылған кен орны бойынша ұңғыманың
қимасын зерттеу міндетін орындау. ҰГЗ кешені бойынша нақты міндеттерді түсіну және
шешу.
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ЖЕРДІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ЗОНДТАУ
КОД– GPH281
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – GPH201
ПӘННІҢ МАҚСАТЫ
Пәнді оқытудың мақсаты Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) туралы терең және
жан-жақты білім алу, оны тәжірибелік жүзеге асыру және геологиялық есептерді шешу
кезінде визуализация құралдары болып табылады.
ПӘННІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ
- спектрдің көрінетін және басқа да бөліктерінің электромагниттік сәулеленуін
пайдалану кезінде бейнені құру негіздерін үйрену;
- қашықтықтан зондтау деректерін алу үшін пайдаланылатын қабылдау, беру және
көлік жүйелерінің аппараттық және техникалық іске асырылуын қарастыру;
- қашықтықтан зондтау сапасына атмосфералық және өзге де бұрмалаулардың
әсерін бағалау;
- әртүрлі деректер түрлерінің ерекшеліктерін және олардың геологиялық
дешифрлеуге жарамдылығын зерттеу.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Пән Жерді қашықтықтан зондтаудың физикалық негіздерін, қолданылатын түсіру
әдістерін, авиациялық және жерсеріктік көлік платформаларынан Жерді қашықтықтан
зондтау процесін техникалық іске асыруды, дешифрлеу технологиясын, интерпретация
негіздерін, тақырыптық дешифрлеу және картографиялау, пайдалы қазбаларды
геологиялық түсіру және іздеу және барлау кезінде ЖҚЗ қолдануды зерттеуге арналған.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
ЖҚЗ қазіргі заманғы түрлері, оларды аппараттық іске асыру ерекшеліктері және
тақырыптық төзімділік; әртүрлі АФС және КС мәнерлі құралдарында көрсетілген жер
беті объектілерінің қасиеттері мен режимдерінің әртүрлі көрсеткіштері; ЖҚЗ жіктеу
принципі және олардың геологиялық зерттеу жұмыстарының практикасында
қолданылуы.
Білу:
Әртүрлі масштабты ЖҚЗ материалдары бойынша геологиялық құрылысты (аудан,
облыс, ел) дербес талдау, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана
отырып, аталған материалдарды тақырыптық шифрлеуді жүргізу, сондай-ақ алынған
нәтижелерді арнайы карталар мен схемаларға біріктіру және олардың негізінде
геоақпараттық жүйе (ГАЖ) құру.
Меңгеруі:
Әртүрлі типті ЖҚЗ-ны дешифрлеу, олар бойынша геологиялық объектілердің
сапалық және сандық сипаттамаларын алу, әзірленетін салалық ГАЖ-ға ЖҚЗ ықпалдасу
тәсілдері дағдылары.
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Пайдалы қазбалар кен орындарын игеруді геофизикалық бақылау
КОД –GPH711
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР - 5 (2/0/1/2)

ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Пәннің мақсаты: - шоғырларды игерудің ғылыми негізделген жүйесін таңдау, жер
қойнауынан мұнай мен газды барынша шығаруды қамтамасыз ететін флюидтерді
іріктеу қарқынын оңтайлы реттеу үшін өнімді қабаттардың жай-күйі және
олардан көмірсутектерді ығыстыру процесінде болатын өзгерістер туралы ақпарат
алу.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Бүгінгі таңда саладағы нақты жағдай бұрғылау көлемінің төмендеуінде болған
кезде, өндіру қарқынын төмендету және оны одан әрі тұрақтандыру үшін кен
орындарын игеруді геофизикалық бақылаудың маңыздылығы едәуір артады.
Мұнайды тұтынудың тез өсуі, табиғи көбеюдің болмауы және оның жер бетіндегі
қорларының шектеулі болуы мұнайды жер қойнауынан толық алуға күш салуға
мәжбүр етеді.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білу:
- кешенді түсіндіру үшін пайдаланылатын геофизикалық ақпараттың сапасын
талдау;
- жеке геофизикалық әдістер бойынша түсіндіру жүргізу;
- зерттеудің әртүрлі әдістері арасында байланыс орнату үшін статистикалық
талдауды қолдану;
- қойылған міндеттерді шешу кезінде геофизикалық зерттеулердің
нәтижелерін кешенді түсіндіруді жүргізу;
- геологиялық карталау, іздеу, барлау, инженерлік және экологиялық
міндеттерді шешу кезінде сандық физика-геологиялық модельдерді құруды
жүргізу.
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КЕНДІ ЖӘНЕ ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ
ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
КОД– GPH252
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТ – GPH223

КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ
"Кенді және гидрогеологиялық ұңғымаларды геофизикалық зерттеу" оқу пәнінің
мақсаты геологиялық және гидрогеологиялық міндеттерді шешу кезінде ұңғымалық
геофизикалық әдістерді қолдануды зерттеу және негіздеу болып табылады.
КУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ
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Пәннің міндеттері ұңғымалық геофизиканың ғылыми және практикалық
міндеттерін шешу үшін алған білімдерін қолдану, қажетті дағдылар мен білімді меңгеру
болып табылады.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
"Кенді және гидрогеологиялық ұңғымаларды геофизикалық зерттеу" пәнінің
мазмұны каротаж әдістерін қолданудың әдістемелік және техникалық мәселелерін және
Кенді және сулы, сондай-ақ геологиялық қимадағы сыйымды орталардың параметрлерін
анықтау үшін сенімді нәтижелер алуды қамтиды.
Зерттеу объектілері кенді және гидрогеологиялық ұңғымалар және зерттеу
міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін негізгі геофизикалық әдістер болып табылады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білуге:
Каротаж әдістерін қолданудың физикалық негіздері, ұңғымалар бойынша
геофизикалық деректерді алудың техникалық және әдістемелік мәселелері,
физикалық өрістерді түсіндірудің теориялық негіздері.
Игеруі керек: кен геологиясы, гидрогеологияның практикалық және ғылымитехникалық міндеттерін шешу үшін геофизикалық жұмыстарды орындау кезінде пәнді
оқу кезінде алынған білімді пайдалану.
Игеру: өлшеу жұмыстарын жүргізу дағдысы, ұңғыма деректерін өңдеу және
геологиялық түсіндіру принциптері, нақты міндеттерді шешу үшін каротаждың тиімді
әдістерін таңдау.

ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ КЕШЕНДЕУ
КОД– GPH 250
АКАДЕМИКАЛЫҚ КРЕДИТТЕР – 5 (2/0/1/2)
ПРЕРЕКВИЗИТЫ – GMRK 3217.1, GMPR 2301.1
ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Пәннің мақсаты: геологиялық барлау міндеттерін шешу кезінде кешенді
геологиялық-геофизикалық ақпаратты ұғынудың тиімділігі мен бір мағыналылығын
арттыру бойынша магистранттардың білімін, іскерлігін және дағдыларын игеру.
Пән төмендегі бағыттар бойынша геофизикалық әдістерді кешендеудің
әдіснамалық және қолданбалы негіздерін меңгеруге магистранттарды дайындауға
бағытталған.:
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- пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау кезінде қойылған
геологиялық міндеттерді шешу тәсілі ретінде геофизикалық әдістерді ұтымды кешендеу;
- қолданбалы геофизиканың түрлі әдістерін кешендеу принциптері;
- геофизикалық әдістер кешенімен физика-геологиялық модельдеу;
-геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау және түсіндіру;
- типтік, ұтымды және оңтайлы геофизикалық кешендерді таңдау;
- терең геологиялық құрылымдарды зерттеу, пайдалы қазбаларды іздеу және
барлау, инженерлік және экологиялық міндеттерді шешу кезінде геофизикалық
кешендерді қолдану.
КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Магистранттар осы пәнді оқу кезінде геофизикалық ақпаратты кешенді өңдеудің
негізгі принциптерімен; геофизикалық әдістерді кешенді интерпретациялау әдістерімен;
жер құрылысын зерттеу кезінде геофизикалық әдістердің ұтымды кешенін таңдау
технологиясымен, әртүрлі масштабты геологиялық карталау, кенді және кенсіз пайдалы
қазбаларды іздеу және барлау, инженерлік және экологиялық есептерді шешу
технологияларымен танысады.
КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ
Магистрант міндетті
Білу:
- кешенді түсіндіру үшін қолданылатын геофизикалық ақпараттың сапасын
талдау;
- жекелеген геофизикалық әдістер бойынша интерпретация жүргізу;
- әртүрлі зерттеу әдістері арасындағы байланысты орнату үшін статистикалық
талдауды қолдану;
- қойылған міндеттерді шешу кезінде геофизикалық зерттеулердің нәтижелерін
кешенді түсіндіруді жүргізу;
-геологиялық карталау, іздеу, барлау, инженерлік және экологиялық міндеттерді
шешу кезінде сандық физика-геологиялық модельдерді құру.
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