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ДАЙЫНДЫҚ ЖЫЛЫ
Назарбаев Университетінің магистратура 
бағдарламаларына дайындық жылы магистратураға 
оқуға түсіп, онда сәтті оқу үшін талап етілетін дағдылар 
мен білімдерін жетілдіргісі келетін үміткерлерге арналған.

Бағдарлама академиялық ағылшын тілін қарқынды 
оқу, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, сыни ойлау 
сияқты басқа да дағдыларды дамытуға бағытталған 
компоненттерден тұрады. Сондай-ақ, екінші семестр 
білім алушының таңдаған магистрлік бағдарламасына 
байланысты әртүрлі пәндерді қамтиды. 

Оқу формасы – күндізгі. Бағдарламаға іріктеу конкурстық 
негізде жүргізіледі.

Іріктеу критерийлері мен үміткерлерге қойылатын 
талаптар бойынша ақпарат Университет сайтында жақын 
арада беріледі. 

2018
2019 

МҰНАЙ-ГАЗ 
САЛАСЫНДАҒЫ 

ҒЫЛЫМ МАГИСТРІ

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ
ТАУ-КЕН ІСІ ЖӘНЕ ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР МЕКТЕБІ

Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 53 
ТЕЛ.: 8 7172 706 689 , 8 7172 694 534 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОЧТА: graduate.smg@nu.edu.kz 
WEBSITE: smg.nu.edu.kz 
SKYPE: smg@nu.edu.kz

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА  
ДАЙЫНДЫҚ ЖЫЛЫ

Тел.: +7 7172 706 487 
         +7 7172 694 838

mailto:graduate.smg@nu.edu.kz
mailto:smg@nu.edu.kz


БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ
Назарбаев Университетіндегі екі жылдық мұнай-газ 
магистрлік бағдарламасы студенттерге көмірсутекті 
барлау, өндіру, резервуарларды басқару және мұнай-
газ аспектілерінің практикалық дағдыларын үйретуге 
негізделген. Бұл бағдарлама мұнайды өндіру жұмыстарын 
жоспарлайтын, жүргізетін және басқаратын инженер 
мамандарды даярлауға, сондай-ақ қауіпсіз және 
тұрақты өндірісті қамтамасыз ету мақсатында мұнай-газ 
өнеркәсібіне қолдау көрсету үшін зерттеу дағдыларына 
және білімді дамытуға бағытталған. 

БАҒДАРЛАМА МАЗМҰНЫ
«Мұнай-газ саласындағы ғылым магистрі» бағдарламасы 
студенттер мен инженер мамандарын Қазақстандағы 
мұнай-газ индустриясындағы күрделі мәселелерді шешуге 
қажетті білім мен дағдыларын үйретуге бағытталған. Оқуды 
бітірген студенттер бүгінгі таңда мұнай-газ кездесетін 
кезесетін негізгі мәселелерді түсінуге, жоспарлауға және 
шешуге дағдыланады.      

Бағдарлама курстары мұнай индустриясына қажетті арнайы 
білім беру жүйесін ұсынады. Білім беру жүйесі мен зерттеу 
жұмыстары және бағдарламаның үміткерлерін дұрыс 
таңдау Назарбаев Университеті түлектерінің мұнай-газ 
саласында бәсекелестіктерін арттыруға себепші болады. 
Мұнай-газ департаменті ұсынатын мұнай-газ дәрежесі 
әлемдік мұнай-газ секторының қажеттілігіне сай зерттеу 
және тәжірибелік бағдарламарын үйретуге бағытталған.

ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ 
ПРОЦЕССІ

1-ҚАДАМ: тіркелу, онлайн құжаттарды тапсыру жүйесі 
арқылы сауалнама-өтінішті толтырып өткізу 

2-ҚАДАМ: қабылдау комиссиясының үміткер құжатын 
қабылдауы және интервью өткізуі 

3-ҚАДАМ: оқуға қабылдау ұсынысын қабылдау және 
құжаттардың түпнұсқасын тапсыру

4-ҚАДАМ: оқуға қабылдау

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
1. «Мұнай-газ саласындағы ғылым магистрі» 

бағдарламасына толтырылған  сауалнама-өтініш;

2. Дәрежесінің болуы туралы дипломның/
сертификаттың және оның қосымшасының/
транскриптінің ресми көшірмесі (нотариалдық 
куәландырылған ағылшын тіліне аудармасымен);

3. Жұмыс өтілін куәландыратын құжат (нотариалды 
куәландырылған ағылшын тіліне аудармасымен) 
(қажет  болған жағдайда);

4.  «Мұнай-газ саласындағы ғылым магистрі» 
бағдарламасы бойынша онлайн тіркелу  сәтінде 
қолданыстағы  IELTS немесе TOEFL сертификаты;

5. Паспорттың/жеке куәліктің ресми куәландырылған 
көшірмесі (нотариалдық куәландырылған ағылшын 
тіліне аудармасымен);

6.  «Мұнай-газ саласындағы ғылым магистрі» 
бағдарламасы бойынша онлайн тіркелу  сәтінде 
қолданыстағы  GRE тестілеудің /сертификат 
нәтижелері (бар болған жағдайда);

7. Түйіндеме (екі беттен аспайтын);

8. Негіздеме-хат (500 сөзден көп емес);

9. 2 ұсыным хат.
Ескерту:  Үміткерлер  конкурстың  келесі  кезеңіне  өткен 
жағдайда,  жеке  куәлігінің  немесе  паспортының,  дипломының 
және  транскриптің  нотариалды  куәландырылған  көшірмесін 
және  қалған  құжаттардың  түпнұсқасын  тапсыруы  қажет 
Дипломдарды/сертификаттарды  шетелдік  білім  беру  мекемелерінде  алған 
үміткерлер,  ресми  транскрипттерді  тікелей  келесі  мекен  жайға  жіберу 
туралы  сұрауды  тиісті  оқу  орнына жөнелтулері  тиіс:  Астана  қ.,  010000, 
Қабанбай батыр даңғылы 53, Назарбаев Университеті, Жоғары мектептерге 
қабылдау департаменті.

БАҒДАРЛАМА КУРСТАРЫ 
• Мұнай және газ негіздері

• Мұнай және газ геологиясы

• Жетілдірілген бұрғылау технологиясы

• Жетілдірілген резервуарларды жобалау технологиясы

• Сұйықтықтың кеуекті ортадағы механикасы

• Зерттеу әдістері

• Жетілдірілген мұнай қабатын бағалау

• Жетілдірілген мұнай және газды өндіру технологиясы

• Жетілдірілген гидродинамикалық ұңғымаларды зерттеу

• Жетілдірілген резервуар қабатын модельдеу

МАНСАПТЫҚ ӨСУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Мұнай секторы жоғары жалақы жұмыспен қамту үшін 
қолайлы жалақылы секторлардың бірі болып табылады. 
Жалпы мұнай-газ саласының мамандары үкіметтік мұнай-
газ бөлімшелеріндегі/ компанияларындағы екі топта 
жұмыс істейді. Екі топ: (i) BP, Shell, Statoil, Total, Occiden-
tal және Exxon Mobil сияқты мұнай және газ пайдаларын 
меншіктенген компаниялар; (ii) өз қызметін және/
немесе жұмысшымен  қамтамасыз ететін кызмет көрсету 
компаниялары, атап айтқанда Halliburton, Schlumberger 
және с.с..   

КАМПУС
Университет аумағы лекциялық бөлмелерді, кітапхана, 
60-тан астам лаборатория, спорт кешені, жатақханалар, 
кафелер мен асханалар, дүкендер, дәріхана, банк бөлімі, 
почта, әсемдік салондары, wi-fi және т.с.с. қамтиды.  

ОҚУҒА ТҮСУ ТАЛАПТАРЫ 

НЕГІЗГІ БІЛІМ
Мұнай-газ саласындағы немесе басқа 
сәйкес саладағы бакалавр дәрежесі 
(немесе баламасы) болуы тиіс

IELTS

IELTS тестінің қорытынды баллы 
6.5 (әрбір секциясы кемінде 6.0) 
немесе ETS сайтында жарияланған 
шкалаға сәйкес TOEFL-дің баламалы 
қорытындысы.

CGPA

CGPA 2,75 төмен емес (4,0-
ден) немесе мамандыққа 
тиісті тәжірибесі 2 жылдан кем 
емес мұнай-газ саласындағы 
мамандарына CGPA 2,50 төмен 
(4,0-ден) болмауы тиіс;

ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ  
АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН


