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СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 
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Геология, мұнай және тау-кен іс институты 

«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы 

 

1. Оқытушы туралы ақпарат: 
 

Солтабаева Сауле Темирболатовна 
Офис: 317 ГУК 
Тел.: 87474807631 
e-mail: s.soltabayeva@satbayev.university 

Офис сағаттар:  
 
Аккаунт соцсети: 
Facebook 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тау-кен жұмыстарының жағдайын және 

қазылып жатқан жер қойнауының негізгі сипаттамалары мен көрсеткіштерін толық 

және дәл уақытында маркшейдерлік графикалық құжаттарда көрсету кез-келген 

кәсіпорынның маркшейдерлік қызметінің негізгі міндеті болып табылады. Осы 

графикалық сызбаларсыз кенорынды пайдалануда туындаған мәселелерді шешу 

мүмкін емес. Маркшейдер тау-кен инженерлеріне қазбалардың бағытын, өлшемдерін 

үнемі көрсетеді және осы қазбалардың жобаға сәйкестігін жүйелі түрде бақылап 

отырады.  

Пәнді оқу барысында алынған білімі:  Жер асты қазбаларын көзбен визуалды 

түрде көру мүмкін емес. Сол себепті жер асты қазбалары мен жер үстіндегі 

құрылыстардың орналасуы, пайдалы қазбалардың жатысы, геологиялық 

бұзылымдардың жоспары маркшейдерлік түсірісте көрсетіледі. Маркшейдерлік 

жоспар тау-кен қазбаларының айнасы тәрізді және тау-кен жұмыстарының дұрыс 

жүргізілуін бақылаудың негізгі тәсілі болып табылады. Маркшейдерлік жоспар 

бойынша пайдалы қазбаның алынған қорын нақты анықтауға болады және осы 

арқылы шахтадағы өнімділік анықталады. Пайдалы қазбаның қорын анықтау 

маркшейдерлік түсірістің негізінде орындалады. 

Пәнді оқу барысында алынған икемділігі мен дағдысы (кәсіби, 

басқарушылық, қарым-қатынастық ….). Осы пәнді оқу барысында студенттер 

геометриялық негіздегі күнделікті маркшейдерлік мәселелерді шешуді үйренеді.  
Пререквизиттер: Маркшейдерлік ісінің жалпы курсы, Жерасты тау-кен 

жұмыстарының технологиясы, Жерасты игеру кезінде дайындау тәсілдері мен тазарту 
жұмыстары. 

Постреквизиттер:  «Жер асты қазбаларын жүргізу жүйелеріндегі маркшейдерлік 
іс» пәннің білімі тау-кен саласында бірқатарын міндеттерің шешуге пайдаланылады. 
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Күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 

А
п

т
а
л

а
р

  

Дәріс тақырыбы 
Зертханалық 
сабақтардың 
тақырыбы 

Әдебиет-
терге 

сілтемелер 

Тапсыр
ма 

Тапсыр
у 

мерзімі 

1 Жер асты тәсілімен 
игеруді маркшейдерлік 
қамтамасыз ету туралы 
жалпы мәліметтер 

 Қазу жүйесі (тау-
кен дайындау, 
ойық және 
тазарту 
қазбалары) 

[1] С.11-33, 
[2] С.4-9,12-
29 
[3] С.13-19, 
[4] С.5-34 

 2 аптада 

2 Жерасты маркшейдерлік 
тірек желіні құру (жоба, 
құру, қайта құру) 

Игеру жүйелері 
бойынша тау-кен 
қазбаларын 
ұңғылау 
жүйелілігі 

[1] С.34-67,  
[2] С.30-33, 
[3] С.19-61, 
[4] С.34-86 

СӨЖ 3 аптада 

3 Тау-кен қазбаларын 
жүргізу кезіндегі 
маркшейдерлік 
жұмыстар (бөлу, бағыт 
беру, нүктелерді бекіту 
және көшіру; бақылау 
станциялыр) 

Тау-кен 
қазбаларын 
қазуды 
маркшейдерлік 
қамтамасыз ету 

[1] С.76-79,  
[2] С.34-40, 
[3] С.61-64, 
[4] С.111-
113 

СӨЖ 4 аптада 

4 Жер асты тау-кен 
қазбаларын бағдарлау 
(жобалау түрлері, жанасу 
тәсілдері, далалық 
өлшеулер, камералдық 
өңдеу) 

Қазу жүйесі 
бойынша 
маркшейдерлік 
жұмыстардың 
түрлері 

[1] С.79-88, 
[2] С.40-51, 
[3] С.64-70, 
[4] С.113-
120 

СӨЖ 5 аптада 

5 Тау-кен қазбалары 
бойынша биіктік 
белгілерін беру 
(нивелирлеу тәсілдері, 
жобалық белгілерді 
шығару) 

Мысал келтіре 
отырып, көлденең 
жазықтықтағы 
бағыт 
тапсырмасын 
орындау тәртібі  

[1] С.89-94, 
[2] С.52-55, 
[3] С.70-72 

СӨЖ 6 аптада 

6 Көлденең және тік 
жазықтықтағы тау-кен 
қазбасына бағыт беру  

Мысал келтіре 
отырып, тік 
жазықтықтағы 
бағыт 
тапсырмасын 
орындау тәртібі  

[1] С.94-99, 
[2] С.56-59, 
[3] С.75-78, 
[4] С.122-
126 

СӨЖ 7 аптада 

7 Қисық сызықты 
учаскелердегі тау-кен 
өндіру бағытының 
тапсырмасы 

Мысал келтіре 
отырып, 
дайындық және 
тазарту 
қазбаларын өлшеу 

[1] С.99-101, 
[3] С.72-75, 
[4] С.120-
121 

СӨЖ 9 аптада 

8 1-аралық (Midterm) аттестация Пән бойынша есептерді 
шешу 

8 аптада 
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9 Көлденең жазықтықта 
қарсы кенжарлармен 
қазбаларды жүргізу 
кезіндегі маркшейдерлік 
жұмыстар 

Қоймадағы кен 
қалдықтарын 
өлшеу бойынша 
кен өндіру есебін 
бақылау. 

[1] С.149-
158, 
[2] С.60-91 

СӨЖ 10 
аптада 

10 Тік жазықтықта қарсы 
кенжарлармен 
қазбаларды жүргізу 
кезіндегі маркшейдерлік 
жұмыстар 

Лазерлік 
сканермен жұмыс 

[1] С.131-
140, 
[2] С.92-99, 
[3] С.117-
128, 
[4] С.144-
150 

СӨЖ 11 
аптада 

11 Тұрақты теміржолды 
салу кезіндегі 
маркшейдерлік 
жұмыстар (бөлу, орнату, 
түсіру) 

Лазерлік 
сканерлеу 
нәтижелерін 
камералды өңдеу 

[1] С.140-145, 

[2] С.100-110, 

[3] С.128-132, 

[4] С.102-107 

СӨЖ 12 
аптада 

12 Бұрғылау-жару 
жұмыстарын 
маркшейдерлік 
қамтамасыз ету. 
Электрондық 
тахеометрлерді қолдана 
отырып, бұрғылау-жару 
желдеткіштерін белгілеу 

Тау-кен 
қазбаларының 
түйісуін алдын 
ала есептеу 

[1] С.145-148, 

[2] С.114-119, 

[3] С.128-133, 

[4] С.108-109, 

159-164 

СӨЖ 13 
аптада 

13 Дайындық және тазалау 
қазбаларындағы 
маркшейдерлік 
өлшеулер. 
Маркшейдерлік 
құжаттама 

Есептеулермен 
тау-кен 
қазбаларын 
жалғауды 
орындау 

[1] С.223-226, 

[2] С.119-123, 

[3] С.197-200, 

[4] С.165-169 

СӨЖ 14 
аптада 

14 Оқпан маңы 
қазбаларының жобалық 
полигонын есептеуді 
орындау 

Жеке курстық 
жұмыстардың 
презентациясы 

[1] С.223-226,  

[2] С.119-123, 

[3] С.197-200, 

[4] С.169-171 

СӨЖ 15 
аптада 

15 2-соңғы (Endterm) аттестация Пән бойынша есептерді 
шешу 

15 
аптада 

 Соңғы емтихан Жазбаша емтихан  

 

Бақылау түрлері  
 Аралық бақылау: 8-ші және 15-ші сабақта есептерді шешу түрінде екі рет. 
 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес зертханалық жұмыстарды орындау және 

оны қорғау бағалау шкаласы бойынша баллмен бағаланады.  
 Әр 0,5 балл үшін барлық сабақтарға белсенді қатысқаны үшін бонус беріледі.  
 Студенттің өзіндік жұмысы презентация түрінде орындалады. 
 Қорытынды емтихан-жазбаша түрде. 
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Тапсырма түрлері бойынша максималды баға 

Дәрісті талқылау белсенділігі 12*0,2=2,4 

Лабораториялық сабақта белсенділігі 12*0,2=2,4 

Лабораториялық тапсырмаларды орындау  13*2=26 

1 аралық аттестация (Midterm) 10 

Студенттің өзіндік жұмысы (семестрлік) (4*0,7)+(8*0,8)=9,2 

2 соңғы аттестация (Endterm) 10 

Қорытынды емтихан 40 

Барлығы 100 

 

Қажетті жұмыстарды өткізу кестесі 

№ 

 

Бақылау түрі Апталар Макс. 

баллдар 

қорыты

ндысы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Дәрісті талқылау 
белсенділігі 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  2,4 

2 Лабораториялық 

сабақта белсенділігі 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  2,4 

3 Лабораториялық 

тапсырмаларды 
орындау 

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 26 

4 1 аралық аттестация 

(Midterm) 

       10        10 

5 Студенттің өзіндік 
жұмысы (семестрлік) 

 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  9,2 

6 2 соңғы аттестация 

(Endterm) 

              10 10 

7 Қорытынды емтихан                40 

 Барлығы  3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 10,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 10,0 100 

 

Баға шкаласы 

Бағалаудың әріптік 

эквиваленті 

Бағалаудың сандық 

эквиваленті (GPA) 

Баллдар Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

A 4 95-100 «өте жақсы» 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 «жақсы» 

B 3 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2 65-69 «қанағаттанарлық» 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1 50-54 

FX 0.5 25-49 «қанағаттандырарлықсыз» 

F 0 0-24 

I - - «пән аяқталмаған» 

W - - «пәннен бас тарту» 

AW -  «пәннен шығарылған» 

AU - - «пән тыңдалған» 
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P/NP (Pass / No Pass) - 65-100/0-64 «Есепке алынған/Есепке 

алынбаған» 

 

Бағалау критерийлері  

Бұл курс үшін әрбір жұмыс үшін баға келесі төрт негізгі өлшемге негізделген: 

 дәлдік-30% (жұмыстағы есептеулер нақтылығы мен тиянақтылығы); 

 шығармашылық-30% (жұмыс пен дизайнды қалай және қалай ұсыну керек, өз 

шешіміңіз);  

 тапсыру мерзімі-40% (сіздің шешіміңіз қаншалықты терең және логикалық); 

   түпнұсқалық-ерекше коэффициент ретінде пайдаланыңыз: 0-ден максимальды 1,0-ге 

дейін, егер жұмыс толығымен түпнұсқа болса, шынайы және сіздің күш-жігеріңіздің 

нәтижелері, және минимум ретінде 0 дейін, егер жұмысыңыз плагиат элементі ретінде басқа 

дереккөздерден толығымен көшірілген болса. 

 .Сіздің бағалауыңыз осы формулалар негізінде есептеледі: 

Бағалау = (дәлдік + шығармашылық + тапсыру мерзімі) x бірегейлігі 
 

 

Студенттердің сабақ барысындағы мінез-құлық саясаты 

 Сабаққа келу және белсенді қатысу; 

 Ұсынылған сілтемелерді жеке зерттеу; 

 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес жұмыстарды уақытында тапсырмау 50%-

ге азаяды; 

 20% сабақты жіберу "F (Fail)»; 

 плагиат және алдау ауыр жазаға әкеледі. 

 
«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедра отырысында қаралды, «21» 08.2020 ж. 

хаттама №2   
 
Құрастырған:  ассоц. профессоры                                             С.Т.Солтабаева 

 


