
МАГИСТРАТУРА 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА 
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.

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

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР 
1. Мемлекеттік степиндиаттар үшін ай сайынғы 

стипендия 100 мың тенге;

2. Мұнай-газ компанияларында жазғы тәжірибе 
мүмкіндіктер;

3. Халықаралық ғылыми конференцияларға 
және тағылымдамаларға қатысуға қаржылық 
көмек көрсету.

НЫСАНДАР
1.   Жатақхана
2.   Спорт орталығы
3.   Кітапхана
4.   Зерттеу және компьютер зертханалар, оқу      
      бөлмелері
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БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ
Назарбаев Университетіндегі екі жылдық мұнай-
газ магистрлік бағдармалмасы студенттерге 
көмірсутекті барлау, өндіру, резервуарларды 
басқару және мұнай-газ аспектілерінің 
практикалық дағдыларын үйретуге негізделген.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
• Мұнай-газ ісінің негіздері 
• Мұнай және газ геологиясы
• Кеуек ортадағы сұйықтар механикасы 
• Қабатты жетілдірілген түрде бағалау 
• Бұрғылаудың жетілдірілген технологиясы
• Жетілдірілген мұнай-газ экономикасы және 

кен орындарын басқару
• Қабатты жетілдірілген түрде модельдеу 
• Барлаудың жетілдірілген технологиялары 
• Өндірудің жетілдірілген технологиялары  
• Жетілдірілген гидродинамикалық зерттеулер 

мен бағалау 
• Деректер аналитикасы

ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ 
ПРОЦЕССІ
1-ҚАДАМ: регистрация, 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: тіркелу

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
1. Толтырылған  сауалнама-өтініш;
2. Дәрежесінің болуы туралы дипломның 

және оның транскриптінің ресми көшірмесі 
(нотариалдық куәландырылған ағылшын 
тіліне аудармасымен);

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

4. Қолданыстағы  IELTS немесе TOEFL 
сертификаты;

5. Паспорттың/жеке куәлік (нотариалдық 
куәландырылған ағылшын тіліне 
аудармасымен);

6. Түйіндеме (екі беттен аспайтын);
7. Негіздеме-хат (500 сөзден көп емес);
8. 2 ұсыным хат.

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 
TOEFL-дің баламалы қорытындысы үшін 
ETS сайтында жарияланған шкалаға 
сәйкес.

CGPA CGPA 3,0 төмен емес (4,0-ден) немесе 
мамандыққа тиісті тәжірибесі 2 жылдан 
кем емес мұнай-газ саласындағы ма-
мандарына CGPA 2,75 төмен (4,0-ден)     
болмауы тиіс;

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.


