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•   Тау-кен ісі саласындағы
    ғылым бакалавры
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘРІПТЕС –
КОЛОРАДО ТАУ-КЕН ІСІ МЕКТЕБІ (АҚШ)

Колорадо тау-кен ісі мектебі қолданбалы ғылым мен 
инжинирингке бағытталған мемлекеттік зерттеу 
университеті болып табылады. Сапа жүйесі 
рейтингісінің деректері бойынша (2016 ж.) Колорадо 
тау-кен ісі мектебі пайдалы қазбалар мен тау-кен 
инжинирингі саласындағы әлемнің жетекші 
университеттерінің қатарына кірді, сондай-ақ ол 
АҚШ-тың кез келген мемлекеттік университетімен 
салыстырғанда оқуға қабылдаудың ең жоғары 
критерийлерімен танымал болған. 
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НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТАУ-КЕН ІСІ
ЖƏНЕ ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР МЕКТЕБІ

Назарбаев Университетінің тау-кен ісі және Жер  
туралы ғылымдар мектебі табиғи ресурстар 
саласында дарынды, көшбасшы және заманауи 
білімді әзірлейтін әлемдік деңгейдегі оқу орны 
болуға мақсат тұтты. Жоғары білікті мамандар 
мен студенттерді заманауи біліммен және жер 
туралы ғылымға байланысты пәндерді оқыту 
арқылы, сондай-ақ табиғи ресурстарды зерттеу, 
өндіру және өңдеу саласында қауіпсіз, тұрақты 
және экономикалық тәсілдермен әлемдік 
деңгейдегі зерттеулер жүргізуді және жоғары 
сапалы зерттеу нәтижелерін алуды үйрету 
арқылы өз мақсатымызды жүзеге асырамыз.
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МЕКТЕБІНІҢ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ

Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 53 
ТЕЛ.: 8 7172 706 689 , 8 7172 694 534 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОЧТА:
undergraduate.smg@nu.edu.kz   
WEBSITE: smg.nu.edu.kz 
SKYPE: smg@nu.edu.kz



ТАУ-КЕН ІСІ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ БАКАЛАВРЫ

Тау-кен ісі мамандары табиғи ресурстарды өндіру 
мақсатында кен орындарын жоспарлауға, жобалауға 
және әзірлеуге жауапты болады. Олар тау-кен 
жұмыстарының әрбір кезеңіне, оның ішінде жаңа 
пайдалы қазбаларды іздеуге және олардың 
экономика тұрғысынан тиімділігі туралы шешімдер 
қабылдауға, кен орындарын жобалауға және құруға, 
пайдалы қазбаларды өндіруді басқаруға, 
жұмыстардың қауіпсіз және экологиялық тұрғыдан 
жүргізілуін қамтамасыз етуге қатысады.

Бағдарламаның оқу жоспары

Алғашқы екі жылдың бағдарламасы математика, 
инжиниринг негіздері, тау-кен ісіне кіріспе және 
геология сияқты негізгі курстардан тұрады. Оқудың  
соңғы екі жылы лабораториялық жұмыстарға сүйене 
отырып, тау-кен ісі курстарын, өндірістік практиканы, 
сондай-ақ студенттерді өнеркәсіптің қажеттіліктеріне 
бейімдеп, автоматтандырылған бағдарламаны 
қамтамасыз ету пакетін жобалауды қамтиды.

ҚОЛДАНБАЛЫ ГЕОЛОГИЯ 
САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ 
БАКАЛАВРЫ

Геологтар пайдалы қазбалардың 
кен орындарын іздеу                  
мен бағалау, энергетикалық 
ресурстарын, сондай-ақ жер 
асты суларын тұрақты және 
тиімді пайдалану үшін жауапты 
болады. Геологтар көбінесе 
мұнай және тау-кен өндіру 
компанияларында жұмыс 
істейді. Олар жер беті туралы өз 
білімдерін пайдалана отырып 
табиғи ресурстардың орналасуы 
мүмкін жерлері туралы 
негізделген болжамдарды 
жасайды.

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ
ҒЫЛЫМ БАКАЛАВРЫ

Бағдарламаның оқу жоспары

Алғашқы екі жылдың бағдарламасы 
математика, химия, инжиниринг негіздері, 
мұнай-газ саласына кіріспе және геология 
сияқты негізгі курстардан тұрады. Үшінші 
және төртінші оқу жылдары алғашқы 
жылдарда алынған білімге және мұнай-газ 
саласы бойынша тереңдетілген негізде 
жүргізіледі. Сондай-ақ мұнай мен газды 
өндіру қағидалары, кен орындарын дамыту 
жүйесі, жобалау және экономика оқылады.

Бағдарламаның
оқу жоспары

Оқудың алғашқы екі жылы жер жүйесі 
туралы ғылымға шолумен бірге 
есептеу жүйесі мен инжиниринг 
саласындағы қажетті дағдыларды 
игере отырып, қолданбалы 
геофизиканың басты қағидалары 
бойынша негіздерді тереңдете оқытуды 
қамтиды. Бағдарламаның соңғы екі 
жылында жер туралы ғылымының 
негізгі біліктіліктерін жетілдіреді. 
Студенттер көптеген лабораториялық 
және практикалық жұмыстарды жүргізе 
отырып геологиялық деректерді жинау 
мен талдау дағдыларын дамытатын 
болады.

Мұнай - газ мамандары жер қойнауындағы мұнай 
мен газды жер үстіне шығару, олардың сапасын 
бағалау мен оларды алу үшін инженерлік 
техниканы қажет ететін өндіріске жауапты болады. 
Олар мұнай мен газды өндіру үшін пайдаланылатын 
бұрғылаудың ең тиімді әдісі мен бұрғылау 
құралдарын және мұнай мен газды ең пайдалы 
тәсілмен алу мақсатында жобалау құралын анықтау 
геологиялық және геофизикалық ақпаратты 
анықтауға, сондай-ақ техниканы бақылау мен 
басқару бағдарламаларын қамтамасыз ету кезінде 
қауіпсіздікті және жалпы өндіріс көлемін 
қамтамасыз ету үшін жұмыс алаңын басқаруға 
қатысады.


