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БАҒЫТ / ТАҚЫРЫП

№

ЖЫЛУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІ ЖӘНЕ АРНАЙЫ
МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ
1

Металлургиялық жылу техникасы және металлургиялық процестердің жылу энергетикасы

2

Қара металдар металлургиясы

3

Түсті және сирек металдар металлургиясы

4

Ұнтақты металлургия

5

Металдар мен конструкцияларды коррозия және қорғау.

6

мыс өндіру

7

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

8

Шикізат пен металлургиялық өнімдерді физика-химиялық зерттеу

9

Металлургиялық процестер теориясы

10 Уран өнеркәсібіндегі пәндер ауқымы
11 Алтын кендерін байыту және алтын металлургиясы бойынша пәндер ауқымы
Гидрометаллургиялық процестердің негіздері. Экстракция. Экстракция процестерінің
12
технологиясы. Мыстың электролизі
13 Қайта өңдеу, қалдықтарды басқару
14 Асыл металдар металлургиясы
15

Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша металлургтер үшін ағылшын тілінде арнайы
пәндер. Ал байытушыларға арналған байыту негіздері курсы
МИНЕРАЛДЫҚ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

2

Обогащение полезных ископаемых
Технологические процессы обогащения полезных ископаемых

3

Гидрометаллургия

4

Технологии выщелачивания медной руды

1

ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ БАРЛАУ

1

Геология негіздері

2

Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау

3

Кристалл оптика және петрогендік минералдар.

4

Геохимиялық зерттеу әдістері.

5

Жаңадан бастаушыларға арналған негізгі макромин.

6

Минералогия және петрография

7

Жалпы және құрылымдық геология

8

Карьерлерді, жерасты қазбаларын және ұңғымаларды сынау

9

Геологтар үшін пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы

Геологтар үшін пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геохимиялық
әдістері
11 Геологтарға арналған кен геологиясы
12 Геологтар үшін пайдалы қазбалардың кен орындарын геологиялық-экономикалық бағалау
10

13 Геологтар үшін минералдар мен тау жыныстарын микроскопиялық зерттеу
14 Геологтар үшін ұңғымаларды бұрғылау және т.б.
15 Бұрғышыларға арналған геология негіздері
16 Бұрғышыларға арналған ТПИ бойынша ұңғымаларды бұрғылау
17 Бұрғылаушыларға арналған бағытты және көпжақты бұрғылау
18 Бұрғылаушыларға арналған бұрғылау ерітінділері
19 Бұрғылаушыларға арналған бұрғылаудағы өлшеуіш аспаптар
20 Бұрғышыларға ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі асқынулар мен апаттар
21 Геологтар үшін пайдалы қазбаларды зерттеудің зертханалық әдістері
22 Тау жыныстарының микроскопиясы
23 Ұңғымаларды бұрғылау (жалпы курс)
24 ТПИ-де ұңғымаларды бұрғылау
25 Асқынулардың алдын алу және жою
26 Тау жыныстарының петрографиясы және микроскопиясы
27 Кен геологиясы
28 Қолданбалы геохимия
29 Спектрлік талдау және қашықтықтан зондтау әдістері
30 Қауіпті геологиялық процестер мен құбылыстар
ТІЛДІК СЫНЫПТАР
1

Деңгейлері бойынша ағылшын тілі курстары

2

Қазақ тілі / қарапайым денгей (А1) / Қазақ тілі / бастауыш деңгей (А1)

3

Қазақ тілі /базалық ақша (А2)/. Қазақ тілі / негізгі деңгей (A2)

4

Қазақ тілі / академиялық ақша (В1) / Қазақ тілі / академиялық деңгей (В1)

5

Шешендік өнер: теориядан практикаға
ЖОБА МЕНЕДЖМЕНТІ

1
2

Жобаны басқару (орыс және қазақ тілдерінде)
Қаржылық талдау және жобаны бағалау

4

PMI PMBOK® Guide 6-шы шығарылымына негізделген салалық жобаларды басқару.
Негізгі деңгей
Жоба менеджменті бойынша қосымша курс. Жоба, бағдарлама, портфельді басқару

5

құрылыстағы жобаны басқару (құрылыстағы басқару)

6

PMI® PMBOK® Guide 6-шы басылымына негізделген жобаны басқару тәжірибесі.

7

Жобаларды басқаруда Microsoft Project Professional пайдалану

3

8 Жоба менеджменті бойынша Microsoft Project Professional Advanced
9 PMBOK® нұсқаулығы негізінде PMP PMI® күй емтиханына дайындалу
10 IPMA деңгейі D, C күйіне сертификаттауға дайындық
11 IPMA Level D мәртебесіне арналған халықаралық сертификат
12 IPMA Level C мәртебесіне арналған халықаралық сертификат
13 Халықаралық стандарттар негізінде жобалар мен компаниялардың тәуекелдерін басқару
Жобаны басқаруда Agile тәсілін қолдану. SCRUM негіздері икемді жобаларды басқару
14 әдістемесі ретінде
PMI® PMBOK® Guide 6-шы басылымы негізінде мұнай-газ саласындағы жобаларды
15
басқару
16 Кайдзен. Үнемді өндіріс құралдары. LIN технологиясы
17 Бизнес-процестерді басқару: жобалау, оңтайландыру және автоматтандыру
18 Жобалық портфельді басқару: ұйымның стратегиясын жүзеге асыруға заманауи көзқарас
19 Өзгерістерді басқару негіздері
20 Аға басшыларға арналған жобаны басқару
ҚР СТ ИСО 21500 бойынша экспресс курс - 2014 Жобаны басқару жөніндегі нұсқаулық
21
22 Корпоративтік жобаларды басқару жүйесі (CPMS)
23 Стратегиялық көрсеткіштер жүйесі. Компанияның дамуын теңгерімді басқару
24 Жобаны басқару кеңсесі: әзірлеу және енгізу
25 Жоба құнын басқару
26
27
28
29
30
31
32

Халықаралық стандарттар негізінде жобалар мен компаниялардың тәуекелдерін басқару
Жоба ауқымын басқару
Жоба сапасын басқару
Жоба уақытын басқару
Жоба персоналын басқару
Жобаны басқару негіздері. Басқаруды өзгерту
Тиімді қарым-қатынас және қиын келіссөздер дағдылары

ИНЖЕНЕРИНГ, ҮНЕМДІ ӨНДІРІС, СМЖ

2

Машина жасау бұйымдарының, құрастыру агрегаттарының, тұтастай машинаның, металл
өңдеу және тау-кен аспаптарының, технологиялық жабдықтар мен арматуралардың
пайдалану сипаттамалары мен ресурстарын басқару
Машина жасауды дамытудың жаңа бағыттары

3

және тау-кен машиналарына арналған жабдықтар

4

Сүйену

5

Сапа жүйесінің халықаралық стандарттары

1

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ,
ТАУ-КЕНДЕР
1

Жалпы геодезия

2

Құрылыстағы геодезия

3

маркшейдерлік жұмыстар

4

Картография негіздері

5

Геоақпараттық технологиялар

6

маркшейдерлік және геодезиялық жұмыстар өндірісін автоматтандыру

7

Геодезия және топография негіздері

8

Жерді қашықтықтан зондтау деректерін пайдалану
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНА МЕН ЖАБДЫҚ, КӨЛІКТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТ

1
2
3

4
5
6

Дизельдік генераторларды пайдалану және диагностикалау
Машиналар мен жабдықтарды пайдалануды және жөндеуді ұйымдастыру
Технологиялық машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде жұмысты
ұйымдастыру
Қазіргі заманғы технологиялар мен жерасты тау-кен жұмыстарын механикаландыру
құралдары (UGR)
Қазіргі заманғы технологиялар мен жерасты тау-кен жұмыстарын механикаландыру
құралдары (OGR)
Бу және ыстық су қазандары Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалану
талаптары
Айналмалы жабдықты теңестіру және теңестіру

8

Жол қозғалысы қауіпсіздігінің негіздері және жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыруды
қамтамасыз ету үшін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
Жүк көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану

9

Өндірістік логистика

7

10 Инвентаризацияны басқару
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР, АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
1

Тарату желілеріндегі релелік қорғаныс және автоматтандыру

2

Автоматтандыру жүйелерінің элементтері мен құрылғылары

3

Siemens Simatic бағдарламаланатын контроллерлері

4
5

Siemens микропроцессорлық технологиясын қолдану арқылы технологиялық процестерді
автоматтандыру
Сервер деректерінің қауіпсіздігі және қорғауы

6

Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

7

Киберқауіпсіздікке кіріспе

8

Желілік технологиялар

9

Роботтық және мехатрондық жүйелерді жобалау және салу
ТАУ КЕН ИНЖЕНЕРИНАСЫ

1
2
3
4

Шахта оқпандарының құрылысы

5

Көлденең және көлбеу кен қазбаларының құрылыс технологиясы

6
7
8
9

Жерасты тау-кен кәсіпорындарының құрылысын жобалау
Толтыру технологиясы
Көлденең және көлбеу кен қазбаларының процестерін жаңғырту
Жерасты тау-кен өндіру технологиясы
Жер асты қазбаларында кен орындарын ашу және дайындау
Сапа және ұйымдастыру бетбелгілері. Инновациялық кеңейтілген материал қолданбалары
ОПИ гранитті тасты алу технологиясы
АРХИТЕКТУРА ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС, ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЖЕЛІЛЕР

1

Құрылыстардың сәулет және құрылыс негіздері

2

Темірбетон және тас конструкциялар

3

Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы

4
5
6
7
8
9

Құрылысқа, қайта құруға және күрделі жөндеуге арналған материалдық ресурстарды есепке
алу және тұтыну
Газбен жабдықтау
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері
кәріздік тазарту қондырғысы
көпір құрылысы
Автомобиль жолдарындағы гидротехникалық құрылыстар

10 Құрылыс конструкцияларының есептеулері
11 Құрылыс өндірісінің технологиясы
12 Revit негізгі курсы, AR
ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, БҰРҒЫРУ, ӨНДІРУ ЖӘНЕ ИГЕРУ
1

Бұрғылау қондырғылары

2
3
4
5

Жасанды көтеру әдістері

6

Далалық жағдайдағы құдық динамометрі

7

Күрделі жағдайларда механикаландырылған мұнай өндіру

Сорғыш штангаларымен механикаландырылған мұнай өндіру (SHP)
Сүңгуір ортадан тепкіш электр сорғыларымен механикаландырылған мұнай өндіру (PCEN)
Бұрандалы суасты сорғыларымен механикаландырылған мұнай өндіру (PVP)

8 Ұңғымадан газ-сұйық қоспаны көтеру
9 3D гидродинамикалық модельдеу
10 Ұңғыманың мұнай өндіруі
11 Мұнай өндірудің жаңа техникасы мен технологиясы
12 Маман еместерге арналған бұрғылау және ұңғымаларды жөндеу
13 Жер асты сұйықтары механикасына кіріспе
14 Мұнай кен орындарын игеру
15 Мұнайды жоғарылатудың газдық әдістері
16 Мұнайды жоғарылату әдістері
17 Резервуар сұйықтығын ынталандыру
Гидравликалық сыну. Гидравликалық жару тиімділігінің технологиясы, есебі, далалық
18
тәжірибесі және бағалау
19 Газ және газ конденсатты кен орындарын игеру жүйелері
20 Ауыр мұнай кен орындарын игеру
21 Мұнай және газ өндіру инженериясы (IPR, VLP)
22 Гидрогеология және инженерлік геология
KRS ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОЗ
1

Мұнай-газ жабдықтарының техникалық диагностикасы

2
3
4

Ұңғымаларды жөндеу және жөндеу
Ұңғымаларды жерасты жөндеу техникасы мен технологиясы
Мұнай кәсіпшілік жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

5

Бұрғылау және ұңғымаларды жөндеу кезінде жабдыққа техникалық қызмет көрсету және
жөндеу қызметін ұйымдастыру әдістері

Ұңғымаларды жерасты жөндеу техникасы мен технологиясы
Ұңғымаларды күрделі жерасты жөндеу
Іштен жанатын қозғалтқыштар. Конструкциялар, жұмыс принципі және техникалық
8 пайдалану ережелері
газ турбиналы қозғалтқыштар. Конструкциялар, жұмыс принципі және техникалық
9 пайдалану ережелері
Гидравликалық машиналар мен компрессорлар. Конструкциялар, жұмыс принципі және
10 техникалық пайдалану ережелері
11 Жабдықтарды жөндеу диагностикасының ұтымды жұмыс әдістері
12 Сорғыш штангалы сорғылармен ұңғымаларды ұтымды пайдалану
Айналмалы жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде теңестірудің,
13
6
7

теңестірудің және дірілді басқарудың заманауи құралдары
14
15
16
17
18

Магистральдық құбырлардың диагностикасы
Диагностика және құбыр жұмысының сенімділігі
Құбырларды салу және күрделі жөндеу
Құбырларды авариялық-қалпына келтіру жөндеу
Магистральдық құбырды күрделі жөндеу

МҰНАЙДЫ, МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ЖӘНЕ ГАЗДЫ ПАЙДАЛАНУ, ТАСЫМАЛУ ЖӘНЕ
САҚТАУ
1
2
3

Ұңғымаларды пайдалануға дайындау
Магистральдық құбырларды пайдалану
Магистральдық құбыр жабдығын пайдалану

4
5
6
7
8

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды салу және жөндеу

Магистральдық мұнай құбырларын жобалау, салу және пайдалану
Магистральдық газ және мұнай құбырлары
Мұнай, газ және мұнай өнімдерін тасымалдау
Мұнай базалары мен газ қоймалары
Мұнай құбырларының технологиялық (гидравликалық) есебі. Мұнай құбырларының
9 механикалық есебі
10 Мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдау
11 Газ және мұнай құбырларына арналған машиналар мен жабдықтар
12 Газ және мұнай құбырларын пайдалану
13 Штангалы сорғы қондырғылары бар ұңғымаларды пайдалану.
14 Газлифт әдісімен ұңғымаларды пайдалану.
15 Электрлік суасты сорғыларымен (ЭСП) жабдықталған ұңғымаларды пайдалану.
16 Ұңғымаларды ағынды әдіспен пайдалану.
17 Бұрандалы сорғылармен ұңғымаларды пайдалану.
18 Жаңа техникалық құралдармен ұңғымаларды пайдалану.
19 Терең айдау қондырғыларымен ұңғымаларды пайдалану
20 Автомобиль жолдарындағы гидротехникалық құрылыстар
21 Магистральдық газ құбырларының құрылысы
22 Құбырлардың табиғи және жасанды кедергілер арқылы өтуі
Газ құбырларын салу, жөндеу және реконструкциялау кезіндегі жобалау, іздестіру,
23
құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау
24 Магистральдық газ құбырларын диспетчерлік басқару.
25 Барлық түрдегі құбыр поршеньдерін қабылдау және іске қосу.
26 Газ құбырларында гидраттың түзілуі
27 Құбыр көлігіндегі инновациялық технологиялар
28 Газ және мұнай құбырларын пайдалану кезінде коррозия және одан қорғау әдістері
29 Технологиялық құбырлардың құрылысын бақылау (қадағалау).
30 Газ құбырларының құрылысы
31 Компрессорлық станциялар

32 Магистральдық құбырларды жобалау және пайдаланудың заманауи технологиялары
33 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды орнатушы
ХИМИЯ ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯ
1
2
3
4
5

Макромолекулалық қосылыстар
Органикалық химия
Қабық түзетін заттар мен жабындардың химиясы мен технологиясы
Полимерлі материалдарды өндіру технологиясы
Полимерлерді өңдеу технологиясы

