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«6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының «Инновациялық 

технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім беру 

бағдарламасы және модульдер каталогы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 

тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген (өзгертулерімен және 

толықтыруларымен ҚР Үкіметінің 2016 жылдың 13 мамырындағы №292 

қаулысы) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына (ЖООКББМЖМС), Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген (2014 жылғы 02 маусымындағы өзгертулерімен және 

толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ және 2016 жылғы 05 тамызындағы №425 ҚР 

БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М071800-Электр энергетикасы» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М071800-Электр энергетикасы»  

мамандығының «Инновациялық технологиялар және электр жабдықтары» 

модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы  

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 2016ж. 05.08. №425 хаттама 

288-қосымша 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

6М071800-Электр энергетикасы мамандығы  

 (бейінді бағыт) 

 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М071800-«Электр энергетикасы» 

мамандығы бойынша техника және технологиялар магистрі  

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Се

мес

тр 

Бақы-

лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 2 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
EEKM53

01 

Электр энергетиканың 

қазіргі мәселелері 
3 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

МТЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРж

Қ 

Магистрлік жобаны рәсімдеу және 

қорғау 
3 3  

 БАРЛЫҒЫ  48-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек 

сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға 

бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 
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1. Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының 

«Инновациялық технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім 

беру бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік бағытпен (оқу мерзімі 1,5жыл) 

дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М071800-

Электр энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технология 

магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

 «6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының «Инновациялық 

технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім беру бағдарламасы 

бойынша магистрлер:  

- қондырғыны пайдалануға енгізу-зерттеулік, жөндеу-қондыру, 

өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, конструкторлық жобалау 

қызметтерін атқара алады. 

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің обьектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне:  

- шаруашылықтың әр түрлі саласындағы объектілерді электрмен 

жабдықтау жүйесі; электр энергетикалық жүйелер; электр станциялары және 

қосалқы станциялар; экономика саласындағы электр технологиялық 

жабдықтар, энергетика өндірісі және өндірістік кәсіпорындардағы өндірістік-

технологиялық процестерді басқару жүйелері, ғылыми-зерттеу және 

конструкторлық-жобалау ұйымдары.  

 

2  Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, электр энергетикасы аясында керекті білімі бар маман 

дайындау.  

«6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының «Инновациялық 

технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім беру 

бағдарламасының мақсаты электр энергетикасы бойынша мемлекеттік, 
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жергілікті, аймақтық, шетел мекемелеріне еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

 «6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының «Инновациялық 

технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім беру 

бағдарламасының негізгі міндеттері: 

 - электр энергетикасы бағытының болашақ даму мәселелері мен қазіргі 

жағдайынан хабардар, жобалау аумағындағы жаңа білімдері бар, қондырғыны 

пайдалануға енгізу және электр энергетика жүйесіндегі нақты зерттеулер 

жасай алатын, жүйені оңтайландыру, технологиялық процесстер мен 

жабдықтар, ЭВМ қолдану, әртүрлі қызмет бағытындағы арнайы және көп 

салалы бағдарламалар, энергетика объектілеріндегі экологиялық қауіпсіздік 

шараларын жасау, қызметкерлер бірлестігіндегі басқаруды игерген 

мамандандырылған мамандарды даярлау. 

  

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М071800-Электр энергетикасы» мамандығының «Инновациялық 

технологиялар және электр жабдықтары» модульдік білім беру бағдарламасы 

2 (екі) білім беру траекториясынан тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, кәсіпкерлік қызметті басқару, 

бизнес шешімдерді модельдеу, электр энергетиканың қазіргі мәселелері, 

модельдеудің және ғылыми тәжірибенің теориясы, энергияны үнемдеу, 

энергия менеджменті және энергия аудиті, энергетикалық құрылғылар мен 

жүйелердегі үрдістерді математикалық модельдеу пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

 №1 «Электр технологиялары және электр жабдықтары». 

Магистранттар энергияны үнемдейтін асинхронды электрлік жетек, 

технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелері, жобаларды 

басқару, материалдарды электрлік-физикалық және электрлік-химикалық 

өңдеу, сәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға арналған электр 

қондырғылары пәндерін оқиды. 

№2 «Энергияны үнемдеу». Магистранттар жарықтандырудың 

энергияны үнемдеу жүйелерін, электрлік энергетикадағы сенімділік, энергия 

үнемдеуде гелиоэнергетикалық қондырғыларды пайдалану, ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз етудің заманауи мәселелері, жел 

энергетикасы дамуының заманауи мәселелері пәндерін оқиды.                            

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

 

Бейіндік магистратураны бітірушінің: 

 

1) түсінігі болуы керек: 
- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы; 
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- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық 

менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы; 

- кері байланыс принципі туралы, жалпыға бірдей және объективті 

заңға сай; 

- техникалық, экологиялық және әлеуметтік жағдайлар кешенінің 

кәсіптік мәселелерін шешуде және есептің маңыздылығын қоюда; 

- мамандық шеңберіндегі орындалып жатқан жұмыс жайлы отандық 

стандарттар туралы; 

- қалпына келтіруші энергетикалық қорларды пайдалану және 

энергиямен жабдықтауды орталықтандыруын жоюдың жаңа технологиялары 

мен әдістері. 

 

2) білуі керек: 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде; 

- Қазақстан Республикасының энергетикасының заңдық және 

нормативтік базасын; 

- электр энергетикасы аумағындағы пайдаланылатын отандық және 

шетелдік электр қондырғыларының техникалық сипаттамаларын, жұмыс 

принциптерін; 

- мамандық шеңберіндегі қолданылатын тәжірибелерді жасау мен 

есептеуді; 

- еңбек ұжымында шешілетін психология мәселелерін; 

- менеджмент негіздерін; 

- Қазақстан энергетикасында қолданылатын экономикалық ережелерді. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдауға; 

- әртүрлі пәндер бойынша меңгерген білімді интеграциялауы, оларды 

жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді 

шешуде қолдануға; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және 

шығармашылықпен қарауға; 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық 

жұмысты қазіргі ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуге; 

- магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. 

түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін 

қорытындылауға; 

- техникалық құжаттардың сараптамасын жасау; 

- энергияны сақтау және энергияның нәтижелілігі шараларын 

құрастырып оны іске асыру; 

- энергетикалық жүйелердің және өндірістік кәсіпорындардың қазіргі 

заманғы электр қондырғыларының қолданылуы, қызметін және жөндеуін; 
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- қоршаған ортаны сақтап қалатын шаралар құрастыру және іске асыру. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- қалыпты ғылыми және кәсіптік міндеттерді шешу; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикалық ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру 

үшін қажет білімін кеңейту және тереңдету; 

- кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану. 

- нақты практикалық мақсаттарды тұжырымдау мен шешу; 

- қазіргі заманғы есептеу техникасы мен қолданбалы бағдарламамен 

қамтамасыз ету жұмыстары; 

- шет тілінің кәсіптік терминологиясын игеру; 

- жобалар мен бағдарламалар құрастыруға байланысты, тәжірибелік 

зерттеуді ұйымдастыру және өткізу; 

- техникалық құралдарды, жүйелерді, процесстерді, материалдар мен 

қондырғыларды стандарттау жұмыстарын жүргізу, қажет шолулар, пікірлер, 

қорытындылар құрастыру; 

- ұжымды шығармашылық дамытуға, рационализациялауға, ойлап 

табущылыққа ынталандыру, отандық және шетелдік ғылымның жетістіктерін, 

техникаларын енгізу, бөлімшелердің, өндірістердің эффективті жұмысын 

қамтамасыз ететін алдыңғы қатардағы тәжірибесін қолдану. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

- кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мен басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен 

өндірістік байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсіптік дағдыны және 

біліктілікті тереңдету тәсілдерінде. 

- зерттелген тапсырмаларды шешу үшін математикалық аспаптарды 

қолдануда; 

- электр энергиясын тарату және тұтынуда, өндіріс қызметіндегі 

өндірістің технологиялық кезеңінің кез-келген сатысында. 
 

  



  

 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

семе

стр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ EC

TS 

Экономикалық және 

коммуникативтік 

қатынастар 

БП/МК ShT5201 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу 

(дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БП/МК Men5202 Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  
Бизнес-менеджмент БП/ТК KКB/UPD5

204 
Кәсіпкерлік қызметті 
басқару 

Кешенді 

емтихан 

1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- кәсіптік қызметтегі дұрыс 

басқару шешімдерін қабылдауда; 

пәнді оқу барысында алған 

білімдерін өзінің жеке бизнесін 

ұйымдастыру кезінде пайдалануда; 

жаңа нарықтық мүмкіндіктерді 

табуда және оларды бағалауда, 

сондай-ақ бизнес-идеяларды 

ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

БП/ТК BShМ5205 Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 3 4,5 
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жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Ғылыми 

эксперимент, 

моделдеу және 

энергияны үнемдеу  

КП/МК EEКM5301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Электр энергетиканың 

қазіргі мәселелері 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   
- зерттелетін тапсырмаларды шешу 

үшін математикалық аспаптарды 

қолдануда; 

- энергетикалық нысандарды 

талдауда және математикалық 

модельдеуде заманауи әдістерін 

қолдану арқылы ғылыми 

зерттеулерді өзбетінше 

ұйымдастыруға және жүргізе алуға; 

- энергетикалық нысандарды 

талдауда және математикалық 

модельдеуде заманауи әдістерін 

қолдану арқылы ғылыми 

зерттеулерді өзбетінше 

ұйымдастыруға және жүргізе алуға; 

- энергетикалық құрылғылар мен 

жүйелерді математикалық 

модельдеу мәселері жөнінде;   

- математикалық модельдеу мен 

компьютерлік технологиялар  

аумағындағы заманауи жетістіктерді 

қолдану арқылы ғылыми 

зерттеулерді өздігінен 

ұйымдастыруда және жүргізуде 

КП/ТК МGTT5302 Модельдеудің және 

ғылыми тәжірибенің 

теориясы 

1 2 3 

КП/ТК EUEМEА5

303 

Энергияны үнемдеу, 

энергия менеджменті 

және энергия аудиті 

1 1 1,5 

КП/ТК EKZhUMM

5304 

Энергетикалық 

құрылғылар мен 

жүйелердегі 

үрдістерді 

математикалық 

модельдеу 

1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  8 12   

№ 1 Білім беру траекториясы «Электр технологиялары және электр жабдықтары» 

Энергияны 

үнемдеудің 

технологиялық 

жабдықтары және 

КП/ТК EUAEZh53

05 

Энергияны 

үнемдейтін 

асинхронды электрлік 

жетек 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек: 

- электр жетегінде энергияны 

үнемдеу сұрақтарында, соның 

ішінде жиілікті-реттеуішті 
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жобаларды басқару КП/ТК TZhBZZh5

306 

Технологиялық 

жабдықтарды 

басқарудың заманауи 

жүйелері 

2 4 6 электржетегін қолдану базасында; 

реттелетін электржетек аумағында 

заманауи жетістіктерді қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулерді 

өздігінен ұйымдастыруда және 

жүргізуде; 

- технологиялық жабдықтарды 

автоматтандыру сұрақтарында, 

соның ішінде микропроцессорлық 

техниканы қолдану базасында; 

технологиялық үрдістер мен 

технологиялық жабдықтарды 

автоматтандыру аумағында 

заманауи жетістіктерді қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулерді 

өздігінен ұйымдастыруда және 

жүргізуде;  

- жобаларды басқару, 

интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында.. 

 

ZhB5307 Жобаларды басқару 

2 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  10 15  

Электрлік-

технологиялық 

үрдістер 

КП/ТК MEFEКhO

5308 

Материалдарды 

электрлік-физикалық 

және электрлік-

химикалық өңдеу 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек: 

- материалдарды электр тогымен 

және магнит өрісімен өңдеу 

әдістерін және электр-импульстік, 

электронды-ионды және 

ультрадыбыстық технологиялар 

қондырғыларының құрылысын, 

әрекет ету принципін, техникалық 

мүмкіншіліктерін, оларды тиімді 

пайдалану облыстары мен 

амалдарын білу саласында; 

- энерготиімді сәулелендіруге және 

КП/ТК SKZhAEK5

309 

Cәулелендіруге және 

қосымша 

жарықтандыруға 

арналған электр 

қондырғылары 

2 4 6 
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қосымша жарықтандыруға арналған 

электрлік қондырғыларды қолдану, 

жобалау, автоматтандыру және 

эксплуатациялау сұрақтарында, 

заманауи қондырғыларды және 

өлшеуіш құрылғыларды қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулерді 

өздігінен жүргізуге. 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

№ 2 Білім беру траекториясы «Энергияны үнемдеу» 

Энергияны үнемдеу 

жүйелері 

КП/ТК ZhEUZh53

10 

Жарықтандырудың 

энергияны үнемдеу 

жүйелері 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек:   
- энергияны минималды тұтыну 

кезінде жоғары сапалы 

жарықтандыруды қамтамасыз 

ететін жарықтандыру жүйесінің 

тиімділігін қолдану, 

автоматтандыру, эксплуатациялау 

сұрақтарынан;  

- электрэнергетика нысандардағы 

сенімділіктің оптималдық деңгейін 

анықтау қагидаларына және 

олардың пайдаланудың мақсатқа 

сәйкестілік ұзақтығына;  

-  

КП/ТК EES5311 Электрлік 
энергетикадағы 
сенімділік 

2 4 6 

КП/ТК 

EUGKP531
2 

Энергия үнемдеуде 
гелиоэнергетикалық 
қондырғыларды 
пайдалану 

2 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  10 15  

Энергиямен 

қамтамасыз етудің   

заманауи мәселелері 

КП/ТК AShEKEZ

М5313 

Ауыл шаруашылығын 

энергиямен 

қамтамасыз етудің 

заманауи мәселелері 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек:  
- ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету көрсеткіштерін 

жақсарту мәселесінде; 

- ЖЭҚ басқарудың және 

бақылаудың автоматтандыру, жел 

қозғалтқыштарының айналу саны 

мен қуатын реттеу, жел 

электрстанция-ларының ірі жылу 

КП/ТК ZhEDZM53

14 

Жел энергетикасы 

дамуының заманауи 

мәселелері 

2 4 6 
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және су электр станцияларымен 

жалпы торапқа қатарлас жұмыс 

атқару мәселелерінде. 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

 

ОҚТ  МЭЗЖ 

(Магистранттың 

экспериментальді-

зерттеу жұмысы)  

Есеп 1-3 4 16  

 Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Барлығы модуль бойынша:  8 26  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

 Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау 

МЖРҚ 3 3 10,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 
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5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт 

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

  

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар (ShT5201 

Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, Psi5203 

Психология) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Сиргебаева С.Т., 

п.ғ.к., қауым. профессор, «Шетел тілдері» кафедрасы,  

Аманбаева Э.А., п.ғ.к., қауым. профессор, Кенбаева Г.К., 

п.ғ.к., қауым. профессор «Кәсіптік оқыту» кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5/(2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру деңгейіне 

қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеуТілдік оқу 

материалының сипаты: фонетика, лексика және сөзжасам, 

грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі ретінде. 

Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. Ұйымның ішкі 

және сыртқы ортасы. Коммуникациялар және шешімдерді 

қабылдау. Ұйымды стратегиялық басқару. Инновациялық 

менеджмент. Дағдарысқа қарсы басқару. Басқару қызметтері: 

жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және бақылау. Топтық 

менеджмент. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары. 

Персоналды басқару. Еңбек ақысынтөлеу және еңбекке 

ынталандыру. Менеджер этикасы және ұйымдастырушылық 

мәдениеті. Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс 

басқару объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: ішкі 

және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының 

пәні, міндеттері және құрылымы. Оқыту процесіндегі 

студенттердің танымдық іс-әрекет психологиясы. Заманауи 

оқытудың психологиялық әдістері мен тиімділікті арттыру 

құралдары және сапасы. Тәрбие процесінің психологиялық 

негіздері. Кәсіби бағдарланған тұлғаның 

психодиагностикалық мәселелері. Болашақ мамандардың 
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кәсіби іс-әрекетінің профилін негізге ала отырып студенттер 

мен оқытушыларға психологиялық кеңес беру. 

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми 

терминологиясын және терминологиялық астарын; 

халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат 

жазысудың негіздерін;  

- менеджменттің теориялық және методологиялық 

негіздері; 

- педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік психологиялық 

табиғаты туралы.  

Қабілеті болуы керек:  
- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті еркін 

оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, бағалауға;  

- компанияны тиімді басқару негізінде бәсекеге қабілеттілікті 

қамтамасыз етуге;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан). 

Дағдысы болуы керек:  
- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- тәжірибелік қызметте басқару шешімдерін қабылдау 

біліктілігіне, басқару қызмет дағдысын және ғылыми 

ойлауын дамытуға; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға. 

Құзіретті болуы керек:  
- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен жұмыс 

істеу (дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің дамуындағы тенденцияны 

болжау және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан (Шет тілі), Емтихан (Менеджмент), Емтихан 

(Психология)  

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки и 

биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  
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6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

2 Модуль. Бизнес-менеджмент 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент. (ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару, BShМ5204 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

қауым. профессор, «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасы, Ахметов К.А., т.ғ.к., 

«Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік қызметтің 

түсінігі және оның айырықша белгілері. Қазақстандағы 

кәсіпкерлік қызмет етудің шарттары мен ерекшеліктері. 

Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдық-құқықтық сұрақтары. 

Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері. Өндірістік 

кәсіпкерліктің мәні. Коммерциялық кәсіпкерліктің мәні. 

Консалтингтік қызметтің түрлері мен оларды жүзеге 

асырудың әдістері. Қаржылық кәсіпкерліктің сипаттамалары. 

Кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару. Бәсекенің түрлері. 

Болжаудың түрлері мен әдістері. Стратегиялық 

жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Тауар жылжытуды басқару. 

Кәсіпорынның ұйымдық құрылымын басқару. 

Инновациялық кәсіпкерліктің мәні және айырықша 

белгілері. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. 

Қаржыларды басқару. Кәсіпкердің жауапкершілігі және оның 

түрлері. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен 

қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау 

жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда 

өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің 

модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері 

және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу 

алгоритмдері қарастырылады. Өз бетінше шығаруға 

мысалдар мен есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
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- кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстанның негізгі 

нормативті-құқықтық құжаттарды; кәсіпорынды құрудың 

экономикалық механизмдерін; кәсіпорынның әртүрлі 

өмірлік циклдері барысында туындайтын негізгі 

мәселелерді; бәсекелік ортада кәсіпорынның қызмет етуін 

қорғаудың негізгі амалдарын; кәсіпорындардың әлеуметтік 

жауапкершілігінің негізгі қағидаттарын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін қолдану 

арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде аграрлық 

өндірісті модельдеу, агринженерлік және экономикалық 

факторлар кешенін ескере отырып, агринженерлік 

қызметтердің өндірістік параметрлерін оңтайластыратын 

математикалық модельдер даярлау, сызықтық және бүтін 

сандық программалау есептерінің модельдерін даярлау, 

сонымен қатар кәсіпорындарды оңтайлы орналастыру және 

кішігірім ауыл шаруашылық кәсіпорындарында 

агротехникаларды оңтайлы қолдану әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі өзінің мүмкіншіліктерін 

анықтауда; кәсіпорынды ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік 

негіздері бойынша білімдерін пайдалануда; бизнесте орын 

алған нақты жағдайларды талдауда; шешімдерді қабылдау 

үшін қажетті ақпараттарды жүйелеуде; жедел өзгеретін 

нарықтық ортада нақты бағытқа бағдарлануда; кәсіпкерлік 

қызметтің нәтижелерін талдау және бағалауда;  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық талдау 

және модельдеу  әдістерін қолдана алуға, аграрлық жүйеде 

теориялық және эксперименталдық зерттеулер жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауда; мақсаттарды белгілеуде; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауында; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен модельдеуді, 

жабықтарды оңтайлы жүктеуді, технологиялық процестерді 

оңтайлауды және жаппай қызмет көрсету теорисын, 

ақпараттарды сақтау, қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  

жинапалу құралдарын,  ақпараттарды басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару шешімдерін 

қабылдауда; пәнді оқу барысында алған білімдерін өзінің 

жеке бизнесін ұйымдастыру кезінде пайдалануда; жаңа 

нарықтық мүмкіндіктерді табуда және оларды бағалауда, 

сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз бетінше 

ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Кәсіпкерлік қызметті басқару, Бизнес 

шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 
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3 Модуль. Ғылыми эксперимент, моделдеу және энергияны үнемдеу 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Ғылыми эксперимент, моделдеу және энергияны үнемдеу 

(EEКM5301 Электр энергетиканың қазіргі мәселелері, 

МGTT5302 Модельдеудің және ғылыми тәжірибенің 

теориясы, EUEМEА5303 Энергияны үнемдеу, энергия 

менеджменті және энергия аудиті, EKZhUMM5304 

Энергетикалық құрылғылар мен жүйелердегі үрдістерді 

математикалық модельдеу) 

2 Модульге жауапты Умбеткулов Е.К., т.ғ.к., профессор, Исаханов М.Ж., т.ғ.к., 

профессор, Алибек Н.Б., PhD, қауым. профессор, Кешуов 

С.А., т.ғ.д., профессор "Энергияны үнемдеу және 

автоматика" кафедрасы 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Электр энергетикасы, электр машиналары, Электр 

машиналары, электр техникалық материалтану, электр 

механикасы және электр техникалық жабдық 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Электр энергетиканың қазіргі мәселелері. Энергетика 

– қоғам өнімі, энергетиканың демографиялық аспектілері, 

әлемдегі адам басына шаққандағы энергиямен тұтынуы. 

Энергетиканың қозғаушы күштері – электр энергиясын 

тұтынушылар, коммуналдық және өндірістік тұтыну 

қатынасы. «Қоғам – экономика – энергетика – экология» 

жүйесі, қайшылықтардың дамуы. Энергетиканың 

глобализациясы, мемлекет аралық байланыстар. Жердегі 

климатты сақтап қалудағы халықаралық келісімдер. 

Қазақстан энергетикасының заңдық базасы. Энергетиканы 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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реформалау бағдарламасы. Өндірістің энергияны сақтауы 

және энергияның нәтижелігі. Қалпына келтіруші 

энергетикалық қорларды пайдалану және автономды 

объектілерді электрмен жабдықтаудың жекелеген 

энергетикалық жүйелері, түрлендіруші технологиялар және 

гибридті энергожүйелер. Электр энергетика өндірісіндегі 

жаңа технологиялар мен материалдар, өндірістегі жаңа 

электр технологиялары, электр машиналары, инверторлар, 

электр жетегі. Нарықтық жағдайдағы энергетиканың жұмыс 

жасауының ерекшеліктері. 

Модельдеудің және ғылыми тәжірибенің теориясы. 

Ғылыми жұмыспен айналысатын және ғылыми 

эксперименттік зерттеулер орындайтын маманның 

қызметінде ғылыми-эксперименттердің нәтижелерін өңдеуге 

байланысты мәселелер маңызды орын алады. Мәліметтерді 

және техникалық эксперименттердің нәтижелерін өңдеумен 

айналысатын ғылыми пән - математикалық статистика, ал 

оның теориялық базасы өз кезегінде ықтималдық теорияға 

сүйенеді. Қазіргі заманғы жоғары кәсіптендірілген мамандар 

эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориялық білімі мен 

практикалық машықтарын игеруі керек, және де міндетті 

түрде ЖК мүмкіндіктерін пайдалана алуы қажет. Модулдің 

міндеті – эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориясына 

негізделген теориялық базалық білімді оқыту, қазіргі 

заманғы бағдарламаларды қолданып техникалық 

эксперименттердің мәліметтерін талдау үшін практикалық 

машықтандыру. Модул мазмұны келесі мәселелерді оқып 

игеруді қарастырады. Зерттеулердің классификациясы, 

түрлері және міндеттері, бір факторлы және көп факторлы 

эксперимент, эксперименттің әдістері және өлшеу әдістері, 

ықтималдық теориясы мен математикалық статистика 

туралы түсінік және негізгі жағдайлар, кездейсоқ қателіктер 

теориясы, өлшеу нәтижелерінің эксперименттік мәліметтерін 

өңдеу, эксперименттік зерттеулер нәтижесін статистикалық 

өңдеу, ғылыми зерттеулердегі ұқсастық және модельдеу, 

эксперименттік зерттеулер нәтижелерін графикалық 

өңдеудің әдістері. 

Энергияны үнемдеу, энергия менеджменті және 

энергия аудиті. Өндірістік кәсіпорындардағы энергия 

үнемдеу бағдарламасы мен оның дамуы. Өнеркәсіптегі 

кешенді энерготиімділікті басқару жүйесі. Электр 

энергетикасы кәсіпорындары мен электр энергиясын 

тұтынуда энергетикалық менеджменттің кешендіжүйесін 

енгізу. ISO 50001 стандарты. Энергетикалық менеджмент 

негіздері. Энергетикалық менеджментке жүйелік көзқарас. 

Өндірістік кәсіпорындардағы энерготиімділікті басқару. 

Кәсіпорындардағы энерготиімділікті басқарудың кешенді 

жүйесі. Энергоменеджмент жүйесі. Кәсіпорындардағы 

энергоменеджмент. Кәсіпорындар үшін энергоменеджмент 

жүйесі және ISO 50001 стандарты. Мониторинг 

энергоменеджмент негізі. Энергияны үнемдеу және 

энергиялық тиімділік. 
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Энергетикалық құрылғылар мен жүйелердегі 

үрдістерді математикалық модельдеу. Математикалық 

модельдеу туралы негізгі ұғымдар. Математикалық 

модельдеудің кезеңі, мақсаты және негізгі принциптері. 

Энергетикалық қондырғылардағы электр өрістерін 

математикалық модельдеу. Электр өрістерін Лаплас 

теңдеулері арқылы модельдеу. Электр өрістерінің 

критериальды теңдеулері және ұқсастық критерийлерін 

анықтау. Электродты жылулық қондырғыларды модельдеу 

кезінде конформдық бейнелеу тәсілін және 

электростатикалық анология тәсілін қолдану. Периодты 

сыртқы әсер кезінде электр тізбектерін модельдеу. 

Математикалық модельді құрастыру. Электр тізбегін талдау 

және оңтайластыру. Параметрлік оңтайластырудың 

міндеттері. Автономды электр жетегіндегі үрдістерді 

математикалық модельдеу. Синхронды генератор мен 

асинхронды қозғалтқыштың дифференциалдық теңдеулері. 

Шынжырлы араның электр жетегі жүйесіндегі өтпелі 

үрдістерді талдау. Ауыл шаруашылығын жылумен 

қамтамасыз ету жүйесін және қондырғыларды  

математикалық модельдеу. Электродты су қыздырғыштары  

мен бу генераторларын математикалық модельдеу. Мал 

фермаларының жылумен қамтамасыз ету жүйелерін 

математикалық модельдеу және олардың режимдері мен 

параметрлерін оңтайластыру. Математикалық модельдеу 

кезінде компьютерлік технологияларды қолдану. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- мамандық шеңберіндегі қолданылатын тәжірибелерді 

жасау әдістері мен есептеуді; теориялық және 

эксперименталдық зерттеулер жүргізу әдістерін, зертеу 

қызметінде пайдаланатын незізгі терминдер мен 

түсініктерді, эксперименттер нәтижелерін өңдеу мен 

рәсімдеуді;  

- математикалық модельдеудің негізгі ұғымдарын, 

кезеңдерін, мақсаты мен негізгі принциптерін;  

энергетикалық құрылғыларды математикалық модельдеудің 

заманауи тәсілдерін; күрделі электр тізбектерді, электрлік 

машиналар мен электр жетектерін математикалық 

модельдеудің тәсілдерін;, 

- ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету жүйелері 

мен электр жылулық қондырғыларды математикалық 

модельдеу тәсілдерін; математикалық модельдеу кезінде 

компьютерлік технологияларды қолдану туралы жалпы 

мағлұматтарды; 

- энергияны үнемдеуші реттелетін электр жетегінің жағдайы 

мен даму болашағын; энергия үнемдейтін жарықтандыру 

жүйелері элементтерінің құрылымын, жұмыс істеу 

принциптерін, негізгі техникалық сипаттамаларын. 

Қабілеті болуы керек: 

- техникалық құжаттардың сараптамасын жасау; қайта 

жаңғыртылатын энергетикалық ресурстарды қолдану және 
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қоршаған ортаны қорғау, өндірістегі электр энергиясын 

тиімді түрде пайдалану, энергияны үнемдеу шараларын 

құрастыру және іске асыру; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи-ғылымдар пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық талдау 

және модельдеу әдістерін қолдана алуға, энергетикалық 

жүйеде теориялық және экспериментальдық зерттеулер 

жүргізе алуға;  

- қалыпты және апаттық режимдерде электр энергетикасы 

жүйелері элементтерінің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларын есептеу әдістерін қолдануда; 

- электр энергетикасы жүйелері үрдістерін математикалық 

модельдеу және есептеу әдістерін қолдануда; күрделі электр 

тізбектердің, электрлік машиналар мен электр жетектерінің 

математикалық модельдерін құруға. 

Дағдысы болуы керек:  

- өз бетінше ғылыми ізденіс жүргізу, зерттеудің мақсатына 

түсініктеме беру және нақты ғылыми мәселелерді шешу;  

энергетикалық нысандарды математикалық әдісттермен 

модельдеуді, ақпараттарды сақтау, қайта өңдеу әдістерін, 

тәсілдерін және жинап-алу құралдарын, ақпараттарды 

басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс жасауды;  

- электр энергетикасы жүйелерінің функционалдық 

құрылғыларын таңдауды; электр энергетикасы жүйелері 

моделін құру және жүзеге асыру әдістерін; 

- электр энергетикасы жүйелерін экспериментті зерттеу 

тәсілдерін; 

- ауыл шаруашылығындағы энергетикалых жүйелер мен 

құрылғыларды математикалық модельдеудің заманауи 

тәсілдерін, компьютерлік есептеу бағдарламаларымен 

жұмыс істеуді. 

Құзіретті болуы керек:  
- зерттелетін тапсырмаларды шешу үшін математикалық 

аспаптарды қолдануда; энергетикалық нысандарды талдауда 

және математикалық модельдеуде заманауй әдістерін 

қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді өзбетінше 

ұйымдастыруға және жүргізе алуға  

- энергетикалық нысандарды талдауда және математикалық 

модельдеуде заманауи әдістерін қолдану арқылы ғылыми 

зерттеулерді өзбетінше ұйымдастыруға және жүргізе алуға; 

- энергетикалық құрылғылар мен жүйелерді математикалық 

модельдеу мәселері жөнінде;   

- математикалық модельдеу мен компьютерлік 

технологиялар  аумағындағы заманауи жетістіктерді қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулерді өздігінен ұйымдастыруда және 

жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Электр энергетиканың қазіргі 

мәселелері, Модельдеудің және ғылыми тәжірибенің 

теориясы, Энергияны үнемдеу, энергия менеджменті және 

энергия аудиті, Энергетикалық құрылғылар мен жүйелердегі 

үрдістерді математикалық модельдеу) 

15 Кредиттерді алу Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 
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шарты 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Учеб. Пособие / В.Е.Эрастов. - М.: Форум, 

2008. -208с. 

2. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. Суранов А. 

Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2007 

3. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и 

управляющие системы Е.Д.Баран Издательство: ДМК 

Пресс, 2009 г. 448 стр. 

 4. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: 

энерго- и ресурсосбережение: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.– 208 с. 

5. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита.- 

М.: «Издательство машиностроение-1», 2006. 256 с. 

6. Андрижиевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и 

энергетический менеджмент: учеб. пособие для вузов; 2-е 

изд., испр. – Минск: Высшая школа, 2005. – 294 с. 

7. Лыкин А.В. Математическое моделирование 

электрических систем и их элементов: учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 

228 с. 

8. Терехин В.Б. Моделирование систем электропривода в 

Simulink (Matlab 7.0.1): учебное пособие. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2008. – 320 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 

 

№ 1 «Электр технологиялары және электр жабдықтары» білім беру 

траекториясы 
 

4 Модуль. Энергияны үнемдеудің технологиялық жабдықтары және 

жобаларды басқару 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Энергияны үнемдеудің технологиялық жабдықтары және 

жобаларды басқару (EUAEZh5305 Энергияны үнемдейтін 

асинхронды электрлі жетек, TZhBZZh5306 Технологиялық 

жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелері, ZhB5307 

Жобаларды басқару) 

2 Модульге жауапты Исаханов М.Ж., т.ғ.к., профессор, Байсенова Г.С., т.ғ.к., 

профессор, "Энергияны үнемдеу және автоматика" 

кафедрасы, Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және 

агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасының профессоры 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 10 

6 Кредит саны 10 (4/4/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  
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10 Модульдің 

пререквизиттері 

электр техникалық материалтану, электр механикасы және 

электр техникалық жабдық 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Энергияны үнемдейтін асинхронды электрлік жетек. 

Асинхронды қозғалтқыштардың математикалық 

сипаттамалары мен модельдері. Қоректендіру кернеуінің 

айнымалы жиілігі кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың 

орын басу сұлбалары. Реттелетін асинхронды электр 

жетектерін энергияны көп қажет ететін технологиялық 

үрдістерде қолдану. Жетектің және жетек жүйесінің өзара 

әрекеттесу сипаттамалары. Электр жетектердің 

энергетикалық көрсеткіштері. Энергияны тұтынуды азайту 

жолдары. Жиілікті түрлендіргіш – асинхронды қозғалтқыш 

(ЖТ-АҚ) режимдерін оңтайлау. Қосынды шығындарды 

минимум бойынша оңтайлау. Асинхронды электр 

жетектердің орнатылған режимдегі реактивті қуаты. 

Асинхронды электр жетектердің өтпелі жұмыс режимі. 

Технологиялық талаптарды қамтамасыз ету. ЖТ-АҚақырын 

қосу. «Энергияны үнемдейтін асинхронды электржетек» оқу 

пәнінің мазмұны күштік түрлендіргішті электронды 

қондырғы базасындағы заманауи микропроцессорлы басқару 

жүйесі бар электр машиналары мен электр жетектері 

аумағындағы кәсіби білімдерін жүйелі баланыстыруды 

қамтиды. Электр жетегінің энергетикалық көрсеткіштерін 

есептеу әдістері мен энергияны үнемдейтін асинхронды 

электр жетегін тұрғызуға көп көңіл бөлінген. Өзіндік 

жұмыстарға арналған мысалдар мен есептер келтірілген. 

Технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи 

жүйелері. Автоматты басқару мәселелерінің мәні. Басқару 

жүйесінің жалпы құрылымы. Автоматты басқарудың 

қағидалары мен есептері. Тұйықталмаған және тұйықталған 

басқару жүйелері. Дискретті логикалық басқару жүйесінің 

математикалық сипаттамасы (ДЛБЖ). Сандық түйіндер 

негізінде ДЛБЖ тұрғызу әдістері. Фаззи – логика негізінде 

логикалық басқару жүйелері. Импульсті-фазалық басқару 

жүйесі. Тиристорлы түрлендіргішті басқару жүйесінің 

қағидалары мен негізгі түйіндері. Жылдамдық пен жағдайды 

басқаратын сандық жүйелер. Электр жетекті басқару 

жүйесіндегі сандық түйіндер. Тұрақты ток қозғалтқыштарын 

қоздырудың басқару жүйелері. Асинхронды қозғалтқышты 

электр жетегін басқару жүйелері. Роторы қысқа тұйықталған 

асинхронды қоғалтқышты басқару. Фазалы роторлы 

асинхронды қоғалтқышты басқару жүйелері. Синхронды 

қозғалтқышты электр жетегін басқару жүйелері.          

«Технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи 

жүйелері» оқу пәнінің мазмұны күштік түрлендіргішті 

электронды қондырғы базасындағы заманауи 

микропроцессорлы басқару жүйесі бар электр жетектері 

аумағындағы кәсіби білімдерін жүйелі баланыстыруды және 

заманауи автоматиканың техникалық құралдарын, 

микропроцессорлық техниканы қолдана отырып, 
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технологиялық жабдықтарды автоматты басқару жүйелерін 

әзірлеу мен есептеу әдістері бойынша практикалық 

дағдыларын қамтиды. Өзіндік жұмыстарға арналған 

мысалдар мен есептер келтірілген.  

Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың жіктелуі 

және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі және 

құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. Басқару 

шешімдерін қабылдау және іске асыру. Жобаның 

табыстылығы критерийлері. Жобаның өмірлік циклы. 

Жобалауға бейімделген қызметті басқару. Жобадағы 

иерархия. Жобаны жоспарлау. Жобаны іске асыру, 

мониторинг және бақылау. Жобаны аяқтау. Жобаның 

интеграциясы мен мазмұнын басқару. Жобаның мерзімі мен 

құнын басқару. Жобаның сапасын басқару. Адам 

ресурстарын басқару. Жобаның коммуникацияларын басқару. 

Жобаның тәуекелдерін басқару. Басқару үдерістерінің тобы. 

Кәсіпорынның қызметіне жобалық басқаруды енгізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- реттелетін асинхронды электр жетегінің жүйелерін 

тұрғызудың негізгі принциптерін және олардың даму 

тенденцияларын; әртүрлі реттелетін асинхронды электр 

жетегінің жүйелерін пайдаланғанда электрді тұтынуды 

азайту жолдарын; 

- технологиялық жабдықтар мен үрдістерді басқару 

жүйесінің жағдайы мен даму болашағын; технологиялық 

жабдықтар мен үрдістерді басқару жүйелерін тұрғызудың 

принциптерін; автоматты басқару жүйесі мен элементтерінің 

құрылымын аналитикалық есептеу әдістерін; технологиялық 

жабдықтарды басқару құралдарының негізгі техникалық 

сипаттамаларын;  

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK стандарты 

ретінде қалыптастырылған PMI әдіснамасын; IW URM 

(Unique Reliable Method) әдіснамасын. 

Қабілеті болуы керек:  

- асинхронды электр жетегінің аналитикалық есептеу 

әдістерін және элементтер мен жүйелерін таңдауды; 

- энергияны және ресурсты үнемдеуші құрал ретінде, 

жиілікті-реттеуішті электржетек негізінде технологиялық 

үрдістерді автоматты басқару жүйелерінің іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын жүргізуде; іске қосу-жөндеу жұмыстарын 

жүргізуде, автоматтандырылған технологиялық жабдықтар 

мен автоматика құралдарын эксплуатациялауда;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды. 

Дағдысы болуы керек:  

- жұмыс машиналарына арналған энергияны үнемдеуші 

асинхронды электр жетегінің жұмыс режимдерін есептеу 

әдістерін, электр жетегінің басқару жүйелерін таңдауды, 

жиілікті-реттеуішті электржетегін басқару бағдарламасымен 

жұмыс істеуді;  
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- ақпаратты алу мен түрлендірудің заманауи құралдары 

базасындағы жабдықтар мен басқару жүйесінің 

технологиялық параметрлерін есептеу әдістерін, 

микропроцессорлық басқару жүйесімен жұмыс істеуді;  

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды белгілеуге; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауына. 

Құзіретті болуы керек:  
- электр жетегінде энергияны үнемдеу сұрақтарында, соның 

ішінде жиілікті-реттеуішті электржетегін қолдану базасында; 

реттелетін электржетек аумағында заманауи жетістіктерді 

қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді өздігінен 

ұйымдастыруда және жүргізуде; 

- технологиялық жабдықтарды автоматтандыру 

сұрақтарында, соның ішінде микропроцессорлық техниканы 

қолдану базасында; технологиялық үрдістер мен 

технологиялық жабдықтарды автоматтандыру аумағында 

заманауи жетістіктерді қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді 

өздігінен ұйымдастыруда және жүргізуде;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, тәуекелдеу, 

контракттау процедураларына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Энергияны үнемдейтін асинхронды 

электрлі жетек, Технологиялық жабдықтарды басқарудың 

заманауи жүйелері, Жобаларды басқару) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические 

установки: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк. 1988. - 336 с. 

2 Электротехнология: Учебное пособие/ В.А Карасенко, 

Е.М. Заяц, А.Н. Баран, В.С Корко. – М: Колос, 1992. -304 с. 

3 Утешев У. Электротехнологии в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие. Алматы: Дулат. 

4 И.Ф.Бородин, Ю.А.Судник Автоматизация 

технолгических процессов. М: КолосС, 2003.-344стр. 

5 В.Р.Краусп Научные методы и опыт компьтеризации 

управления инновационными проектами АПК до 2020 года. 

М: ГНУ ВИЭСХ 2010.-334стр. 

6 А.М.Башилов Электронно-оптическое зрение в аграрном 

производстве. М:ГНУ ВИЭСХ, 2005.-310 стр. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 

 

5 Модуль. Электрлік-технологиялық үрдістер  

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Электрлік-технологиялық үрдістер (MEFEНO5308 

Материалдарды электрлік-физикалық және электрлік-

химикалық өңдеу, SKZhAEK5309 Cәулелендіруге және 

қосымша жарықтандыруға арналған электр қондырғылары)  

2 Модульге жауапты Шыныбай Ж.С., Ph.D, қауым. профессор, Алиханов Д.М., 

т.ғ.к., профессор, "Энергияны үнемдеу және автоматика" 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 
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4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ақпараттық өлшеуіш техникасы, электр машиналары, 

электр энергетикасы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Материалдарды электрлік-физикалық және 

электрлік-химикалық өңдеу. Электрлік технология – электр 

энергиясын тікелей немесе алдын ала энергияның басқа 

түріне айналдырумен пайдаланатын өндірістік үрдістерді 

орындау амалдарын, тәсілдерін және құралдарын оқып 

игеретін ғылым мен техниканың саласы. Электрлік 

технологияның арнайы түрлерінде өндірістік үрдістерде 

әртүрлі электрлік және магниттік құбылыстар 

пайдаланылады. Модульде қарастырылатын мәселелер: 

материалдарды электр тогымен өңдеу: электр тогының 

технологиялық қасиеттері мен байқалулары, олардың 

ерекшеліктері мен пайдалану облыстары; электр-импульстік, 

электрондыионды және ультрадыбыстық технологиялар: 

ерекшеліктері, қондырғылары, олардың құрылысы, жұмыс 

істеу принципі, техникалық мүмкіншіліктері мен даму 

болашақтары, тиімді пайдалану облыстары мен амалдары; 

материалдарды магниттік өңдеу, магниттік өрістің 

сипаттамалары мен технолгогиялық қасиеттері, магниттік  

өңдеу қондырғылары, олардың құрылысы, әрекет ету 

принципі, тиімді пайдалану облыстары мен амалдары. 

Cәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға 

арналған электр қондырғылары. Оптикалық 

сәулелендірудің физикалық негіздері және оны 

ауылшаруашылығында пайдалану. Оптикалық сәулеленудің 

көздері. Сәулелендіру қондырғыларын топтастыру. 

Сәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға арналған 

электр қондырғыларының типтері, құрылысы, электрлік 

сұлбалары, негізгі техникалық сипаттамалары және оларды 

есептеу тәсілдері. Ұсынылып отырған пән: оптикалық 

сәулелендірудің өсімдіктерге, жануарларға және құстарға 

әсер етуін оқып игеруге мүмкіншілік береді. Қазіргі заманғы 

технологиялық және энерготиімді оптикалық сәулелену 

көздерімен, сәулелендіру және қосымша жарықтандыру 

қондырғыларымен, сонымен бірге осы қондырғыларды 

басқару әдістерімен, құралдарымен таныстырады. 

Сәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға арналған 

электрлік қондырғыларды пайдаланудың экономикалық 

тиімділігін бағалауға мүмкіншілік береді.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- материалдарды электр тогымен және магнит өрісімен 

өңдеудің және электр импульстік, электронды-ионды және 
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ультрадыбысты технологиялардың физикалық негіздерін; 

- электр энергиясын оптикалық сәулелену энергиясына 

түрлендірудің физикалық негіздерін; оптикалық 

сәулеленудің шамаларын және олардың өлшем бірліктерін; 

қазіргі ОС көздерінің, сәулелендіргіштердің және 

сәулелендіру мен қосымша жарықтандыруға арналған  

қондырғылардың құрылымын, жұмыс жасау принциптерін, 

қосу сұлбаларын және оларды қолдануды; сәулелендіруге 

және қосымша жарықтандыруға арналған қондырғыларды 

автоматтандыру принциптерін және басқару құралдарын.  

Қабілеті болуы керек: 

- экономиканың әртүрлі салаларында материалдарды электр 

тогымен және магнит өрісімен өңдеу және электр-импульстік, 

электронды-ионды және ультрадыбысты технологиялардың 

қондырғыларын тиімді пайдалану бойынша практикалық 

есептерді қалыптастыруды; 

- экономиканың әр түрлі салаларында сәулелендіруге 

және қосымша жарықтандыруға арналған қондырғыларды 

қолдану, таңдау және пайдалану туралы практикалық 

есептерді құрастыруға және шешуге. 

Дағдысы болуы керек:  

- материалдарды электр тогымен және магнит өрісімен өңдеу 

және электр-импульстік, электронды-ионды және ультра-

дыбысты технологияларының параметрлерін есептеудің 

қазіргі заман әдістерін; 

- сәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға арналған 

қондырғыларды есептеу әдістерін, осы қондырғылармен 

жұмыс істеуді. 

Құзіретті болуы керек:  
- материалдарды электр тогымен және магнит өрісімен өңдеу 

әдістерін және электр-импульстік, электронды-ионды және 

ультрадыбыстық технологиялар қондырғыларының 

құрылысын, әрекет ету принципін, техникалық 

мүмкіншіліктерін, оларды тиімді пайдалану облыстары мен 

амалдарын білу саласында; 

- энерготиімді сәулелендіруге және қосымша 

жарықтандыруға арналған электрлік қондырғыларды 

қолдану, жобалау, автоматтандыру және эксплуатациялау 

сұрақтарында, заманауи қондырғыларды және өлшеуіш 

құрылғыларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді 

өздігінен жүргізуге. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Материалдарды электрлік-физикалық 

және электрлік-химикалық өңдеу, Cәулелендіруге және 

қосымша жарықтандыруға арналған электр қондырғылары) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические 

установки: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк. 1988. - 336 с. 

2. Электротехнология: Учебное пособие/ В.А Карасенко, 

Е.М. Заяц, А.Н. Баран, В.С Корко. – М: Колос, 1992. -304 с. 

3. Утешев У. Электротехнологии в сельском хозяйстве: 
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Учебное пособие. Алматы: Дулат. 

4. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и 

облуче-нию. М.: «Колос С», 2008, 191 с.: Ил.- (Учебники и 

учебные посбия для студентов высших учебных заведений). 

5.  Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. 

М.: Агропромиздат, 1991. - 240 с. 

6. Степанцов В.П. Светотехническое оборудование в 

сельскохозяйственном производстве. Минск.: Урожай, 1987. 

7. Кожевников Н.Ф., Алферова Л.К., Лямцев А.К. 

Применение оптического излучения в животноводстве. М. 

Россельхозиздат, 1987. - 88 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017  ж. 

 

№ 2 «Энергияны үнемдеу» білім беру траекториясы 

 

6 Модуль. Энергияны үнемдеу жүйелері 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Энергияны үнемдеу жүйелері (ZhEUZh5310 

Жарықтандырудың энергияны үнемдеу жүйелері, EES5311 

Электрлік энергетикадағы сенімділік, EUGKP5312 Энергия 

үнемдеуде гелиоэнергетикалық қондырғыларды пайдалану)  

2 Модульге жауапты Умбеткулов Е.К., т.ғ.к., профессор, Әлібек Н.Б. Ph.D, қауым. 

профессор, "Энергияны үнемдеу және автоматика" 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 10 

6 Кредит саны 10 (4/4/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ақпараттық өлшеуіш техникасы, электр машиналары, электр 

энергетикасы, электр механикасы және электр техникалық 

жабдық, электр техникалық материалтану 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жарықтандырудың энергияны үнемдеу жүйелері. 

Жарықтандыру жүйелеріндегі энергия үнемдеудің негізгі 

бағыттары. Энерготиімділікті жарық көздері және олардың 

жүргізу-реттеу аппараттары, энергия үнемдейтін жаңа 

жарықтандыру аспаптары. Жарықтандырудың тиімді 

жүйесін және жарықтандыруды басқару жүйелерін таңдау. 

Энергия үнемдейтін жарықтандыру қондырғыларын 

пайдалану. Ұсынылып отырған пән жарықтандыру 

жүйелерінің энерго-тиімділігін арттыруын жүйелі түрде 

шешуді көздейді. Қазіргі заманғы жарықтандырудың энергия 

үнемдеу қондырғылардың техникалық мінездемелері, 

пайдаланудың тиімділігі, пайдалану ауқымдылығы 

(масштаб) және жобалау әдістері қарастырылған.  

Электрлік энергетикадағы сенімділік. Сенімділік 

проблемасы және оның мәні. Электрлік энергетикадағы 
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сенімділіктің негізгі түсінігі. Сенімділік көрсеткіштердің 

маңызы, сыныптауы және құрылымы. Нысандардағы 

сенімділіктің оптималдық деңгейін анықтау қагидалары 

және олардың пайдаланудың мақсатқа сәйкестілік ұзақтығы. 

Ықтималдық теориясын сенімділік теориясына 

математикалық қоры есебінде қолдануы. Сенімділік 

көрсеткіштердің санын зерттеуге қажетті оның бөлімдерінің 

сипаттамалары. Электрмен жабдықтау жүйелерінің 

сенімділігін және олардың сенімділік көрсеткіштердің 

есептеу әдістері. Тікелей зиянның түсінігі және олардың 

анықтау әдістері. Электрмен жабдықтаудағы бұзылулардаң 

пайда болатын қосымша зияндарды анықтау тәсілдері. 

Электрмен жабдықтаудағы үзілістерден пайда болатын 

меншікті зиян.  

Энергия үнемдеуде гелиоэнергетикалық 

қондырғыларды пайдалану. Энергия үнемдеуде 

гелиоэнергетикалық қондырғыларды пайдалану. Космостағы 

және жердегі күннің сәулеленуі. Гелиоэнергетикалық 

есептеулердегі ақпараттық қамтамасыздандыру және оның 

ерекшеліктері. Күн энергетикасы қорларын есептеу 

тәсілдері. Жердегі күн энергиясын пайдаланудың негізгі 

техникалық сызбалары мен оның энергетикалық 

сипаттамалары. Күн фотоэнергетикалық қондырғылар мен 

техника-энергетикалық ерекшеліктері. Күн энергетикасының 

әлеуметтік-экологиялық және экономикалық сипаттамалары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- электрлік жарықтандыруды энергияны үнемдеудің негізгі 

бағыттарын; энерготиімді жарықтандыру қондырғыларын, 

жүргізу-реттеу аппараттарын және жарықтандыру 

жүйелерін басқару құралдарының даму мүмкіндіктерін және 

болашағын; энергия үнемдейтін жарықтандыру жүйелері 

элементтерінің құрылымын, жұмыс істеу принциптерін, 

негізгі техникалық сипаттамаларын; 

- электрлік энергетикадағы сенімділіктің негізгі аспектілерін; 

энергетикадағы сенімділік көрсеткіштердің маңызын, 

сыныптауын және құрылымын; электрмен жабдықтау 

жүйелерінің сенімділігін және олардың сенімділік 

көрсеткіштердің есептеу әдістерін;  

- гелиоэнергетикалық қондырғылардың жұмыс принцптері 

мен пайдалану негіздерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- заманауи энергия үнемдейтін жарықтандыру жүйелерінің 

негізгі техникалық және экономикалық көрсеткіштерінің 

тиімділігін бағалауға; энергия үнемдейтін жарықтандыру 

жүйелерінің элементтерін таңдауға және есептеуге; іске қосу 

мен ретке келтіру жұмыстарын орындауға және 

жарықтандыру жүйелерін эксплуатациялауға. 

- электрмен жабдықтау жүйелеріндегі сенімділік 

көрсеткіштердің анықтауда; электрмен жабдықтау 

жүйелерінің құндылықтары мен кемшіліктерін талдауда; 

электрэнергетикадағы сенімділіктің негізгі техникалық – 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе  

 

экономикалық көрсеткіштерінің талдауы және есебін 

жүргізуде;  

- гелиоэнергетикалық қондырғылардың негізгі түрлерін 

құрастыруға және жылу, электр және басқа энергияны алуға. 

Дағдысы болуы керек:  

- жарықтандыруға соңғы нормативті талаптарды есепке ала 

отырып, жарық көзінің заманауи құралдары базасындағы 

жарықтандырудың энергия тиімді жүйесін есептеу 

әдістерінен;  

- сенімділіктегі сандық көрсеткіштерді сынауға арналған 

ықтималдық теориясының негіздерін;  

- гелиоэнергетикалық қондырғыларды пайдаланудың халық-

шаруашылық мәні мен техникалық-экономикалық бағалауға. 

Құзіретті болуы керек:  
- энергияны минималды тұтыну кезінде жоғары сапалы 

жарықтандыруды қамтамасыз ететін жарықтандыру 

жүйесінің тиімділігін қолдану, автоматтандыру, 

эксплуатациялау сұрақтарынан 

- электрэнергетика нысандардағы сенімділіктің оптималдық 

деңгейін анықтау қағидаларына және олардың пайдаланудың 

мақсатқа сәйкестілік ұзақтығына;  

- гелиоэнергетикалық қондырғылар жүйесін басқару мен  

жылу, электр және басқа энергия түрлерін алып пайдалануға. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Жарықтандырудың энергияны үнемдеу 

жүйелері, Электрлік энергетикадағы сенімділік, Энергия 

үнемдеуде гелиоэнергетикалық қондырғыларды пайдалану) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению 

и облуче-нию. М.: «Колос С», 2008, 191 с.: Ил.- (Учебники и 

учебные посбия для студентов высших учебных заведений). 

2.  Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. 

М.: Агропромиздат, 1991. - 240 с. 

3. Степанцов В.П. Светотехническое оборудование в 

сельскохозяйственном производстве. Минск.: Урожай, 1987. 

4. Кожевников Н.Ф., Алферова Л.К., Лямцев А.К. 

Применение оптического излучения в животноводстве. М. 

Россельхозиздат, 1987. - 88 с. 

5. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

6. Шалин А.И. Надежность и диагностика релейной защиты 

энергосистем. - Новосибирск: Изд. НГТУ, 2002.  

7. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., 

Малинин Н.К.; под ред. В.И. Виссарионова. — Учеб. 

пособие для вузов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 

276 с. 

8. Автономные источники питания. – Лекции. Бекиров 

Э.А. (книга). – Симферополь, 2010г. 

9. Методическое пособие для проектирования «Расчет 

системы автономного энергоснабжения с использованием 

фотоэлектрических преобразователей», составители: 
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Бекиров Э. А., Воскресенская С. Н., Химич А. П. – 

Симферополь: НАПКС, 2010 г. 
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7 Модуль. Энергиямен қамтамасыз етудің заманауи мәселелері 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Энергиямен қамтамасыз етудің заманауи мәселелері 

(AShEKEZМ5313 Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз етудің заманауи мәселелері, ZhEDZM5314 Жел 

энергетикасы дамуының заманауи мәселелері) 

2 Модульге жауапты Умбеткулов Е.К., т.ғ.к., профессор, Сыдыков Ш.К., т.ғ.к., 

профессор, "Энергияны үнемдеу және автоматика" 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ақпараттық өлшеуіш техникасы, электр машиналары, электр 

энергетикасы, электр механикасы және электр техникалық 

жабдық, электр техникалық материалтану 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз 

етудің заманауи мәселелері. Қазақстан ауыл 

шаруашылығындағы отын-энергетикалық ресурстар және 

олардың қолдану перспективалары. Агроөндіріс 

комплекстеріндегі (АӨК) және ауыл ел нысандардағы 

электрмен жабдықтау жүйелерінің жәй-күйі және даму 

перспективалары. Электрэнергия сапасының көрсеткіштерін 

жақсарту шаралары. Ауыл шаруашылық тұтынушыларына 

электрмен жабдықтаудың үзілістерінен келтірілетін зиян. 

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтаудың сенімділігі 

және оларды арттыру тәсілдері. Электрэнергетикадағы 

тарифтік саясат. Ауылдық электрлік тораптардағы 

электрэнергия шығындарын төмендету шаралары. Заманауи 

жылугенераторларлық қондырғылары, олардың құрылысы 

мен есебі. Ауылшаруашылық тұтынушыларындағы жылумен 

қамтамасыз ету жүйелерінің ерекшеліктері. Жылумен 

қамтамасыз ету жүйелеріндегі тұрақты және айнымалы 

режимді бөлмелеріндегі жылу теңгерілімдері. Желгілікті 

энергетикалық қорларын пайдаланатын жылыту және ыстық 

сумен қамтамасыз ету локалдық жүйелері. Газбен 

қамтамасыз ететін жүйелер және олардың жабдықтарын 

жетілдіру үрдістері. Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз етудің экологиялық аспектлері. 

Жел энергетикасы дамуының заманауи мәселелері. 

Жел энергетикалық ресурс ретінде. Жел энергиясының 

климаттық сипаттамалары. Желдің энергетикалық 
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сипаттамалары. Қазақстанның региондары бойынша жел 

энергиясы ресурстарының таралуы. Желэнерге-тикалық 

қондырғыларын жіктеу. Желэнергетикалық қондырғылардың 

теориясы. Желқондырғысы өндіретін қуат пен энергия. 

Желқондырғылары қиыстырмасының элементтері. ЖЭҚ 

электр жалғауларының басты сұлбалары. Тораптық ЖЭҚ 

сұлбалары. ЖЭС электр жалғауларының сұлбалары. 

Желдизельдік жүйелер. Кіші желқондырғылары және оларды 

пайдалану. Желэнергетикасының экономикасы. Адам 

тіршілігі ортасына ЖЭС әсерінің қолайсыз нышандары және 

оларды бағалау. Желэнергетикасының  экологиялық 

артықшылықтары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- электрмен жабдықтау үзілісінен болатын зиянның түсінігін 

және олардың анықтау әдістерін; ауыл шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз етудің негізгі проблемаларын және 

олардың шешу жолдарын; заманауи энергетикалық 

жабдықтардың жұмыс қағидаларын және олардың 

пайдалану ерекшіліктерін; агроөндіріс кешені мен ауылдық 

мекен жайларды энергиямен қамтамасыз ету жүйесін 

дамытудың болашағын; 

- жел энергиясын алудың негізгі аспектілерін; 

желқондырғысы өндіретін қуат пен энергияны есептеу 

әдістерін; ЖЭҚ электр жалғауларының басты сұлбаларын; 

ЖЭҚ негізгі техникалық сипаттамаларын; 

эксперименталдық аэродинамиканың негіздерін. 

Қабілеті болуы керек: 

- электр энергиясы, жылу мен суықтың қажеттілігін сонымен 

қатар аталған энергия түрлерінің энергиямен қамтамасыз ету 

жүйесіндегі шығындарының күрделі есептерін шешуді; 

отын-энергетикалық ресурстары және оларды ауыл 

шаруашылығында тиімді пайдаланудың іс-тәжірибелік 

жолдарын құрастыруды; аэродинамикалық 

коэффициенттерді анықтауда; 

- желқозғалтқыштарының әртүрлі жүйелерінің 

құндылықтары мен кемшіліктерін талдауда; жел 

дөңгелегінің негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің талдауы және есебін жүргізуде; жел 

дөңгелегінің жинауын және монтажын жүргізуде; 

ЖЭҚ автоматтандыруының функционалдық және 

құрылымдық сұлбаларын құрастыруда. 

Дағдысы болуы керек:  

- жылуэнергетикалық қондырғыларды таңдау, жылумен 

қамтамасыз ету жүйелеріндегі тұрақлы және айнымалы 

режімді бөлмелеріндегі жылу теңгерілімдерін есептеудің 

әдістерін;  

- қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың негізінде жел 

дөңгелегінің сипаттамаларын есептеу және оның 

эксперименталдық сипаттамаларын алудың әдістерін. 

Құзіретті болуы керек:  
- ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 
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көрсеткіштерін жақсарту мәселесінде; ауыл шаруашылығын 

жылумен қамтамасыз ету жүйелері және жылу 

тұтынушыларының ерекшеліктері саласында; 

-  ЖЭҚ басқарудың және бақылаудың автоматтандыру, жел 

қозғалтқыштарының айналу саны мен қуатын реттеу, жел 

электрстанцияларының ірі жылу және су 

электрстанцияларымен жалпы торапқа қатарлас жұмыс 

атқару мәселелерінде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз етудің заманауи мәселелері, Жел энергетикасы 

дамуының заманауи мәселелері) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – 

М.: КолосС, 2006.- 412 с.  

2. Правила устройств электроустановок. Минэнерго 

Республики Казахстан. 2008 г. 

3. Б.И. Врублевский «Основы энергосбережения». Гомель 

2003 г. 

4. Самойлов "Основы энергосбережения", БГЭУ Минск, 

2004 г. 

15. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – 

М.: Колос, 2006. 

7. Умбеткулов Е.К. Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения сельского хозяйства. Учебное пособие. 

Алматы. ТОО «Полиграфия-сервис и К
о
», 2005. 

8. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее 

инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. - 

М.: Наука, 1991. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Модульная образовательная программа «Инновационные технологии и 

электрооборудования» и каталог модулей специальности  

«6М071800-Электроэнергетика» 

 

Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

 

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  
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Приложение 288 

к  Перечню типовых учебных 

планов по специальностям высшего 

и послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 

             

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности послевузовского образования 

6М071800-Электроэнергетика 
 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр техники и технологий  

 по специальности 6М071800- «Электроэнергетика» 

 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Сем

естр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men5202 Менеджмент 1 2 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 SPE5301 
Современные проблемы 

электроэнергетики 
3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика 
не 

менее 4
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

не 

менее 4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМД Оформление и защита магистерского 

проекта  

3 3  

 ИТОГО не менее 48  

П р и м е ч а н и е –* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в 

общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число 

кредитов, выделяемых на практику. 
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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1  Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по модульной образовательной 

программе «Инновационные технологии и электрооборудования» 

специальности «6М071800-Электроэнергетика» готовится по профильному 

(срок обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра техники и технологии по 

специальности «6М071800-Электроэнергетика». 

 

1.2  Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по модульной образовательной программе «Инновационные 

технологии и электрооборудования» специальности «6М071800-

Электроэнергетика» могут осуществлять:  

- эксплуатационно-исследовательскую, монтажно-наладочную, 

производственно-технологическую, организационно-управленческую, 

проектно-конструкторскую. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- системы электроснабжения объектов различных отраслей хозяйства; 

электроэнергетические системы, электрические станции и подстанции; 

электротехнологическое оборудование отраслей экономики, системы 

управления производственно-технологическими процессами промышленных 

предприятий и предприятий энергетики, научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские организации и учебные заведения, после 

получения сертификата педагогического профиля. 

 

2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с 

Концепцией развития системы образования Республики Казахстан являются 

удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении 

качественного высшего образования, предоставление каждому человеку 

широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения. 

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, 

обладающего необходимыми знаниями в области электроэнергетики.  
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Целью модульной образовательной программы «Инновационные 

технологии и электрооборудования» специальности 6М071800-

Электроэнергетика является подготовка конкурентоспособных на рынке 

труда специалистов по электроэнергетике для государственных, местных, 

региональных, зарубежных учреждений.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Инновационные технологии и электрооборудования» специальности 

«6М071800-Электроэнергетика» являются:  

 - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями 

о современном состоянии, проблемах и перспективах развития направления – 

«Электроэнергетика», современными знаниями в области проектирования, 

создания, эксплуатации и исследования конкретных систем 

электроэнергетики; 

- оптимизации систем, технологических процессов и оборудования, 

использовании ЭВМ, специализированных и универсальных программ в 

разных направлениях деятельности, реализация мероприятий по 

экологической безопасности объектов энергетики, а также управлении 

коллективами сотрудников. 

  

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Инновационные технологии и 

электрооборудования» специальности 6М071800-Электроэнергетика 

включает 2 (две) образовательные траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, современные проблемы электроэнергетики, теория 

моделирования и научного эксперимента, энергосбережение, 

энергоменеджмент и энергоаудит, математическое моделирование процессов 

в энергетических устройствах и системах. 

Образовательные траектории: 

 №1 “Электротехнологии и электрооборудования”. Магистранты 

изучают предметы энергосберегающий асинхронный электропривод, 

современные системы управления технологическим оборудованием, 

управление проектами, электрофизические и электрохимические обработки 

материалов, электрические установки для облучения и досвечивания.  

№2 “Энергосбережение”. Магистранты изучают предметы 

энергосберегающие системы освещения, надежность в электроэнергетике, 

использование гелиоэнергетических установок в энергосбережений, 

современные проблемы энергообеспечения в сельском хозяйстве, 

современные проблемы развития ветроэнергетики.  
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3 Ключевые компетенции  

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- об организации стратегического управления предприятием, 

инновационного менеджмента, теориях лидерства; 

- о принципе обратной связи, как о всеобщем и объективном законе 

управления; 

- о важности учета при постановке и решении профессиональных задач 

комплекса технических, экологических и социальных факторов; 

- об отечественных стандартах, касающихся выполняемой работы в 

рамках специальности; 

- о способах и технологии использования возобновляемых 

энергетических ресурсов и децентрализованного энергоснабжения.  

 

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и практическую 

деятельность; 

- законодательную и нормативную базу энергетики Республики 

Казахстан; 

- принципы работы, технические характеристики используемого 

отечественного и зарубежного электрооборудования в области 

электроэнергетики; 

- методы проведения испытаний и расчетов, используемых в рамках 

специальности; 

- задачи психологии, решаемые в трудовом коллективе; 

- основы менеджмента; 

- экономические правила, реализуемые в энергетике Казахстана. 

 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной 

деятельности; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к изучению процессов и явлений; 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, 

использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых 

незнакомых условиях; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем 

и ситуаций; 
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- проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и 

аналитической работы в виде магистерской диссертации, статьи, отчета, 

аналитической записки и др. 

- осуществлять экспертизу технической документации; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по энергосбережению и 

эффективному использованию энергии; 

- эксплуатировать, налаживать и обслуживать современное 

электрооборудование промышленных предприятий и энергетических систем; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по сохранению 

окружающей среды.  

 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач; 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме; 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре; 

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

- формулирования и решения конкретных практических задач; 

- работы с современными средствами вычислительной техники и 

прикладного программного обеспечения; 

- владения профессиональной терминологией иностранного языка; 

- организации и проведения экспериментальных исследований, 

связанных с разработкой проектов и программ; 

- проведения работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, составления необходимых обзоров, 

отзывов, заключений; 

- организации коллектива на развитие творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 

обеспечивающего эффективную работу подразделения, предприятия. 

   

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности; 

- в организации и управлении деятельностью предприятия; 

- в осуществлении производственных связей с различными 

организациями, в том числе органов государственной службы; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 
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- в использовании математического аппарата для решения исследуемых 

задач; 

- в производственной деятельности на любой стадии технологического 

процесса производства, распределения и потребления электроэнергии.  

 



Ф КазНАУ 714-05-15. Модульная образовательная программа. Издание третье 

Ү ҚазҰАУ 714-05-15. Модульдік білім беру бағдарламасы. Үшінші басылым  

 

 

4. Содержание образовательной программы 

  

4.1 Профильное направление  

 

Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические 

и 

коммуникативн

ые отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в развитии 

современного менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и 

групп обучающихся. 

БД/ОК Men5202 Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-

менеджмент 

БД/КВ UPD5204 Управление 

предпринимательской 

деятельности 

Комплек

сный 

экзамен 

1 2 3 Быть компетентным: 

- принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в процессе 

осуществления предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовой 

базой, регулирующей деятельность 

предприятия; разработки механизма 

принятия управленческих решений и 

умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных 

исследовании с использованием 

БД/КВ МBR5205 Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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современных методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Научный 

эксперимент, 

моделирование и 

энергосбережение  

ПД/ОК NTPE530

1 

Современные 

проблемы 

электроэнергетики 

Комплек

сный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в использовании математического 

аппарата для решения исследуемых 

задач; 

- самостоятельно организовать и 

проводить научные исследования с 

использованием современных методов 

математического моделирования и 

анализа энергетических объектов;  

- самостоятельно организовать и 

проводить научные исследования 

применением современных методов при 

аудите энергетических объектов и 

математическом моделирование; 

- в вопросах математического 

моделирования процессов в 

энергетических устройствах и системах;  

- самостоятельно организовать и 

проводить научные исследования с 

использованием современных 

достижений в области математического 

моделирования и компьютерной 

технологии. 

ПД/КВ TМNE530

2 

Теория 

моделирования и 

научного 

эксперимента 

1 2 3 

ПД/КВ EEE5303 Энергосбережение, 

энергоменеджмент и 

энергоаудит 

1 1 1,5 

ПД/КВ MMPEUS

5304 

Математическое 

моделирование 

процессов в 

энергетических 

устройствах и 

системах 

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12  

Образовательная траектория № 1 «Электротехнологии и электрооборудования» 

Технологические 

оборудования 

энергосбережени

я 

ПД/КВ EAE5305 Энергосберегающий 

асинхронный 

электропривод 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах энергосбережение в 

электроприводе, в том числе на базе 

использования частотно регулируемого 

электропривода; самостоятельно 
ПД/КВ SSUTO53

06 

Современные системы 

управления 

2 4 6 
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технологическим 

оборудованием 

организовать и проводить научные 

исследования с использованием 

современных достижений в области 

регулируемого электропривода; 

- вопросах автоматизации 

технологического оборудования, в том 

числе на базе использования 

микропроцессорной техники; 

- самостоятельно организовать и 

проводить научные исследования с 

использованием современных 

достижений в области автоматизации 

технологических процессов и 

технологического оборудования 

ПД/КВ 

UP5307 
Управление 
проектами 

2 2 3 

Итого по модулю:  10 15  

Электротехнолог

ические 

процессы 

ПД/КВ EEOM530

8 

Электрофизические и 

электрохимические 

обработки материалов 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах выбора современных 

методов обработки материалов 

электрическим током и магнитным 

полем, а также в области знания 

устройств, принципов действия, 

технических возможностей и приемов 

рационального применения различных 

электротехнологических установок; 

- в вопросах применения, 

проектирования, автоматизации и 

эксплуатации энергоэффективных 

электрических установок для облучения 

и досвечивания, самостоятельно 

проводить научные исследования с 

использованием современных установок 

и измерительных устройств;  

ПД/КВ EUOD530

9 

Электрические 

установки для 

облучения и 

досвечивания 

2 4 6 

Итого по модулю:  8 12  

Образовательная траектория № 2 «Энергосбережение» 
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Системы 

энергосбережени

я 

ПД/КВ ESO5310 Энергосберегающие 

системы освещения 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным:  
- в вопросах эффективности 

применения, проектирования, 

автоматизации, режимов эксплуатации 

осветительных систем обеспечивающих 

высококачественное освещение при 

минимальном электропотреблении; 

- самостоятельно проводить  научные 

исследования с использованием 

современных технических средств 

энергосберегающих систем освещения; 

принципах определения оптимального 

уровня надежности объектов 

электроэнергетики и целесообразной 

продолжительности их эксплуатации;  

- в пользовании и контроле систем 

гелиоэнергетических установок и 

способов получения тепловой и 

электрической и др. энергии. 

ПД/КВ NE5311 Надежность в 
электроэнергетике 

2 4 6 

ПД/КВ IGUE5312 Использование 

гелиоэнергетических 

установок в 

энергосбережений 

2 2 3 

Итого по модулю:  10 15  

Современные 

проблемы 

энергообеспечен

ия 

ПД/КВ SPESН63

13 

Современные 

проблемы 

энергообеспечения в 

сельском хозяйстве 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах по улучшению показателей 

качества энергообеспечения в сельском 

хозяйстве;  

- в особенностях системы 

теплоснабжения сельскохозяйственных 

теплопотребителей;  

-  локальных системах отопления и 

горячего водоснабжения с 

использованием местных 

энергетических ресурсов; 

- в вопросах автоматизации управления 

и контроля ВЭУ, регулирования числа 

оборотов и мощности ветродвигателей, 

ПД/КВ SPRV631

4 

Современные 

проблемы развития 

ветроэнергетики 

2 4 6 
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параллельной работы 

ветроэлектростанций в общую сеть с 

крупными тепловыми станциями и 

гидроэлектростанциями. 

Итого по модулю:  8 12  

Итого по теории:  36 54 

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация  

Производственн

о-

эксперименталь

ная работа 

 

ДВО 

 

ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта)  

отчет 1-3 4 16  

 
Производственная  

практика  

отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая 

аттестация 
ДВО 

 Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  

 
Оформление и защита 

магистерского проекта 
ОЗМП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПЭР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление  

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Сиргебаева С.Т., к.п.н., ассоц. 

профессор кафедра  "Иностранные языки", Аманбаева Э.А., 

к.п.н., ассоц. профессор, Кенбаева Г.К., к.п.н., ассоц. 

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5/(2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 
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Психологические методы и средства повышения 

эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, 

дебаты, прения, беседы за «круглым столом»);  

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 7. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

8. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

9. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе  

 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент. (UPD5204 Управление 

предпринимательской деятельности, МBR5205 

Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

профессор кафедра «Менеджмент и управление 

агробизнесом», Ахметов К.А., к.т.н., профессор кафедры 

«Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление предпринимательской деятельности. 

Понятие и отличителные черты предпринимательской 

деятельностью. Условия и особенности 

предпринимательской деятельностью в Казахстане. 

Основные организационно-правовые вопросы 

предпринмательства. Основные виды 

предпринимательской деятельностью. Сущность 

производственного предпринимательства. Сущность 

коммерческого предпринимательства. Виды и методы 

осуществления консалтинговой деятельности. 

Характеристика финансового предпринимательства. 

Управление предпринимательскими рисками. Виды 

конкуренции. Виды и методы прогнозирования. 

Основные этапы стратегического планирования. 

Управление товародвижением. Управление 

организационной структурой предприятием. Сущность и 

отличительные признаки инновационного 

предпринимательства. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 
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Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 

формирования управленческого решения. Основное 

внимание   уделено построению и решению математических 

моделей и анализу этих решений с помощью компьютера. 

Рассмотрение производственных, транспортных и 

финансовых модели задач, необходимые для выбора 

управленческих решений различной сложности. Примеры и 

задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности; использовать знания основ 

предпринимательства для организации предприятия; 

анализировать конкретные ситуации в бизнесе;  

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в процессе осуществления предпринимательской 
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деятельности; нормативно-правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия; разработки механизма принятия 

управленческих решений и умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен (Управление предпринимательской 

деятельности,  Моделирование бизнес-решений)             

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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Модуль 3. Научный эксперимент, моделирование и энергосбережение  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Научный эксперимент, моделирование и энергосбережение 

(SPE5301 Современные проблемы электроэнергетики, 

TМNE5302 Теория моделирования и научного эксперимента, 

EEE5303 Энергосбережение, энергоменеджмент и 

энергоаудит, MMPEUS5304 Математическое моделирование 

процессов в энергетических устройствах и системах)  

2 Ответственный за 

модуль 

Умбеткулов Е.К., к.т.н., профессор, Исаханов М.Ж., к.т.н., 

профессор, Алибек Н.Б., Ph.D, ассоц. профессор, Кешуов 

С.А., д.т.н., профессор, кафедра "Энергосбережения и 

автоматика" 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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10 Пререквизиты 

модуля 

Электроэнергетика, электрические машины, 

электротехническое материаловедение, электромеханика и 

электротехническое оборудование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Научно-технические проблемы электроэнергетики. 

Энергетика – продукт общества, демографические аспекты 

энергетики, энергопотребление на душу населения в мире. 

Движущие силы энергетики – потребители электроэнергии, 

соотношение коммунального и промышленного 

потребления энергии. Система «Общество – экономика – 

энергетика – экология», рост энергопотребления, развитие 

противоречий, пути преодоления. Глобализация энергетики, 

межгосударственные связи. Международные соглашения по 

сохранению климата Земли. Законодательная база 

энергетики Казахстана, программа реформирования 

энергетики. Энергосбережение и энергоэффективность 

промышленности. Использование возобновляемых 

энергетических ресурсов и локальных энергетических 

систем электроснабжения автономных объектов, 

преобразовательная техника и гибридные энергосистемы. 

Новые технологии и материалы при производстве и 

передаче электроэнергии, новые электротехнологии в 

промышленности, электрические машины, инверторы, 

электропривод. Особенности функционирования энергетики 

в рыночных условиях. 

Теория моделирования и научного эксперимента. В 

деятельности специалиста, занимающегося научной работой 

и выполняющего научные экспериментальные исследования, 

важное место занимают вопросы, связанные с обработкой 

результатов научного эксперимента. Научной дисциплиной 

занимающейся обработкой данных, в том числе и 

обработкой данных технического эксперимента является 

математическая статистика, теоретической базой которой, в 

свою очередь, является теория вероятности. Современный 

высококвалифицированный специалист должен обладать 

теоретическими знаниями и практическими навыками по 

обработке данных эксперимента и, конечно, с обязательным 

привлечением для этих целей современных возможностей  

ПК. Задачи модуля – изучение теоретических базовых 

знаний, положенных в теорию обработки 

экспериментальных данных, приобретение практических 

навыков по применению современного программного 

обеспечения для анализа данных технического 

эксперимента. Содержание модуля предусматривает 

изложение и освоение следующих вопросов. 

Классификация, типы и задачи эксперимента, 

однофакторный и многофакторный эксперимент, методика 

эксперимента и методы измерения, основные положения и 

понятия теории вероятности и математической статистики, 

теория случайных ошибок, обработка экспериментальных 

данных результатов измерений, статистическая обработка 
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результатов экспериментальных исследований, подобие и 

моделирование в научных исследованиях, методы 

графической обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

Энергосбережение, энергоменеджмент и энергоаудит. 

Программа энергосбережения промышленного предприятия 

и ее дальнейшая реализация. Комплексные системы 

управления энергоэффективностью предприятия. Внедрение 

комплексных систем энергетического менеджмента на 

предприятиях электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии. Стандарт ISO 50001. Основы 

энергетического менеджмента. Системный подход к 

энергетическому менеджменту. Управление 

энергоэффективностью промышленных предприятий. 

Комплексные системы управления энергоэффективностью 

предприятия. Система энергоменеджмента. 

Энергоменеджмент на предприятиях. Системы 

энергоменеджмента и стандарт ISO 50001 для 

промышленности. Возможности и вызовы. Мониторинг как 

основа энергоменеджмента. Энергосбережение и 

энергоэффективность (проблемы). 

Математическое моделирование процессов в 

энергетических устройствах и системах. Основные 

понятия теории моделирования. Этапы, цели и основные 

принципы математического моделирования. Математическое 

моделирование электрических полей в энергетических 

установках. Моделирование электрических полей с 

помощью уравнения Лапласа. Критериальные уравнения и 

определение критериев подобия электрических полей. 

Метод конформных отображений и метод 

электростатической анологии при моделиорании 

электродных тепловых установок. Моделирование 

электрических цепей с внешним периодическим 

воздействием. Формирование математической модели. 

Анализ и параметрическая оптимизация электрической 

цепи. Задача параметрической оптимизации. 

Математическое моделирование процессов в автономном 

электроприводе. Дифференциальные уравнения 

синхронного генератора и асинхронного двигателя. Анализ 

переходных процессов в системе электропривода цепной 

пилы. Математическое моделирование установок и систем 

теплообеспечения в сельском хозяйстве. Математическое 

моделирование электродных водонагревателей и 

парогенераторов. Математическое моделирование систем 

теплообеспечения животноводческих ферм и оптимизация 

их режимов работы и параметров. Использование 

компьютерной технологии при математическом 

моделировании. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований и расчетов, 

используемых в рамках специальности; 
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- методы проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, основные термины и понятия, используемые 

в исследовательской деятельности, обработку и оформление 

результатов экспериментов;  

- состояние и перспективы развития энергосберегающих 

регулируемых электроприводов; 

- методы математического моделирования сложных 

электрических цепей, электрических машин и 

электроприводов; 

- стандарты и отресловые методы проектирования систем 

электроэнергетики; 

- принципы строение и освоение систем электроэнергетики; 

- проектирование и методы расчета систем 

электроэнергетики; 

- основные понятия, этапы, цели и основные принципы 

математического моделирования.  

Уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документации; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

эффективному использованию электроэнергии в 

промышленности, энергосбережению, использованию 

возобновляемых энергетических ресурсов и охране 

окружающей среды; 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

энергетике;  

оценивать эффективность основных технических и 

экономических показателей современных 

энергосберегающих систем; 

- применение математического моделирования процессов и 

метода расчета систем электроэнергетики; 

- составлять математические модели сложных 

электрических цепей, электрических машин и 

электроприводов энергообеспечения и электротепловых 

установок в сельском хозяйстве; 

- использовать наиболее распространные компьютерные 

вычислительные программы при математическом 

моделировании. 

Иметь навыки:  

- самостоятельного ведения научного поиска, 

формулирования цели исследования и решения конкретные 

научные задачи; 

- методами математического моделирования энергетических 

объектов, основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- выбор функционального устройства систем 

электроэнергетики;  

- современными методами математического моделирования 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе  

 

энергетических систем и устройств в сельском хозяйстве, 

иметь навыки работы с компьютерными вычислительными 

программами. 

Быть компетентным:  
- в использовании математического аппарата для решения 

исследуемых задач; 

- самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием современных методов 

математического моделирования и анализа энергетических 

объектов;  

- самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования применением современных методов при 

аудите энергетических объектов и математическом 

моделирование; 

- в вопросах математического моделирования процессов в 

энергетических устройствах и системах;  

- самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием современных достижений в 

области математического моделирования и компьютерной 

технологии. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные проблемы 

электроэнергетики, Теория моделирования и научного 

эксперимента, Энергосбережение, энергоменеджмент и 

энергоаудит, Математическое моделирование процессов в 

энергетических устройствах и системах) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Учеб. Пособие/В.Е.Эрастов.-М.: 

Форум, 2008. -208с. 

2. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. Суранов А. 

Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2007 

3. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и 

управляющие системы Е.Д.Баран Издательство: ДМК Пресс, 

2009 г. 448 стр. 

4. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: 

энерго- и ресурсосбережение: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.– 208 с. 

5. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита.- 

М.: «Издательство машиностроение-1», 2006. 256 с. 

1. Андрижиевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и 

энергетический менеджмент: учеб. пособие для вузов; 2-е 

изд., испр. – Минск: Высшая школа, 2005. – 294 с. 

2. Лыкин А.В. Математическое моделирование 

электрических систем и их элементов: учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 

228 с. 

3. Терехин В.Б. Моделирование систем электропривода 

в Simulink (Matlab 7.0.1): учебное пособие. – Томск: Изд-во 
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Томского политехнического университета, 2008. – 320 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Образовательная траектория № 1 «Электротехнологии и 

электрооборудования» 

 

Модуль 4. Технологические оборудования энергосбережения и 

управление проектами 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Технологические оборудования энергосбережения (EAE5305 

Энергосберегающий асинхронный электропривод,  

SSUTO5306 Современные системы управления 

технологическим оборудованием, UP5307 Управление 

проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

Исаханов М.Ж., к.т.н., профессор, Байсенова Г.С., к.т.н., 

профессор, кафедра "Энергосбережения и автоматика", 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

10 

6 Количество 

кредитов 

10 (4/4/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информационно-измерительная техника, электроэнергетика, 

электромеханика и электротехническое оборудование 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Энергосберегающий асинхронный электропривод. 

Математическое описание и модели асинхронных 

двигателей. Схемы замещения асинхронного двигателя при 

переменной частоте питающего напряжения. Применение 

регулируемых асинхронных электроприводов в энергоемких 

технологических процессах. Характеристики 

взаимодействия привода и приводной системы. 

Энергетические показатели электроприводов. Пути 

снижения электропотребления. Оптимизация режимов 

системы преобразователь частоты – асинхронный двигатель 

(ПЧ-АД). Оптимизация по минимуму суммарных потерь. 

Реактивная мощность асинхронных электроприводов в 

установившихся режимах. Переходные режимы работы 

асинхронных электроприводов. Обеспечение 

технологических требований. Плавный пуск ПЧ - АДД. 

Содержание учебной дисциплины «Энергосберегающий 

асинхронный электропривод» обеспечивает системную 

увязку профессиональных знаний в области электрических 
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машин и электропривода с современными 

микропроцессорными системами управления на базе силовых 

преобразовательных электронных устройств. Основное 

внимание уделено методам расчета энергетических 

показателей электропривода и построению 

энергосберегающего асинхронного электропривода. 

Предлагаются примеры и задачи для самостоятельного 

решения. 

Современные системы управления технологическим 

оборудованием. Сущность проблемы автоматического 

управления. Общая структура системы управления. 

Принципы и задачи автоматического управления. 

Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое описание дискретных логических систем 

управления (ДЛСУ). Методы построение ДЛСУ на основе 

цифровых узлов. Логические системы управления на основе 

фаззи-логики. Системы импульсно-фазового управления. 

Принципы и основные узлы систем управления 

тиристорными преобразователями. Цифровые системы 

управления скоростью и положением. Цифровые узлы в 

системах управления электропривода. Системы управления 

возбуждением двигателей постоянного тока. Системы 

управления электроприводами с асинхронными двигателями. 

Управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым 

ротором. Системы управления асинхронными двигателями с 

фазным ротором. Системы управления электроприводами с 

синхронными электродвигателями. Содержание учебной 

дисциплины «Современные системы управления 

технологическим оборудованием» обеспечивает системную 

увязку профессиональных знаний в области  

электропривода с современными микропроцессорными 

системами управления на базе силовых преобразовательных 

электронных устройств и практических навыков по 

разработке и методам расчета систем автоматического 

управления технологическим оборудованием с 

использованием современных технических средств 

автоматики, микропроцессорной техники. Предлагаются 

примеры и задачи для самостоятельного решения.  

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определение понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 
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проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга и 

управления, завершения. Внедрение проектного управления 

в деятельность предприятии (компании). 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- основные принципы построения систем регулируемых 

асинхронных электроприводов и тенденции их развития; 

- методы расчета режимов работы энергосберегающего 

асинхронного электропривода для рабочих машин, выбора 

системы управления электроприводом;  

- основные технические характеристики средств управления 

технологическим оборудованием;  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов. 

Уметь:  
- снижать электропотребление при использовании  

различных систем регулируемых асинхронных приводов; 

- аналитические методы расчета и выбора элементов и 

систем асинхронных электроприводов; 

- производить пуско-наладочные работы, эксплуатировать 

автоматизированное технологическое оборудование и 

средства автоматики;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 

Иметь навыки:  

- работы с программой управления  частотно регулируемым 

электроприводом; 

 - методами расчета технологических параметров 

оборудования и систем управления на базе современных 

средств получения и преобразования информации, иметь 

навыки работы с микропроцессорными системами 

управления;  

определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами. 

Быть компетентным:  
- в вопросах энергосбережение в электроприводе, в том 

числе на базе использования частотно регулируемого 

электропривода; самостоятельно организовать и проводить 

научные исследования с использованием современных 

достижений в области регулируемого электропривода; 

- вопросах автоматизации технологического оборудования, в 

том числе на базе использования микропроцессорной 

техники; 

- самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием современных достижений в 
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Модуль 5. Электротехнологические процессы 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Электротехнологичесие процессы (EEOM5308 

Электрофизические и электрохимические обработки 

материалов, EUOD5309 Электрические установки для 

облучения и досвечивания) 

2 Ответственный за 

модуль 

Шыныбай Ж.С., PhD, Алиханов Д.М., к.т.н., профессор, 

кафедра "Энергосбережения и автоматика" 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информационно-измерительная техника, электрические 

машины, электроэнергетика, электротехническое 

материаловедение 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Электрофизические и электрохимические обработки 

материалов. Электротехнология – область науки и техники, 

области автоматизации технологических процессов и 

технологического оборудования;  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Энергосберегающий асинхронный 

электропривод,  Современные системы управления 

технологическим оборудованием, Управление проектами) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические 

установки: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк. 1988. - 336 с. 

2. Электротехнология: Учебное пособие/ В.А Карасенко, 

Е.М. Заяц, А.Н. Баран, В.С Корко. – М: Колос, 1992. -304 с. 

3. Утешев У. Электротехнологии в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие. Алматы: Дулат. 

4. И.Ф.Бородин, Ю.А.Судник Автоматизация 

технолгических процессов. М: КолосС, 2003.-344стр. 

5. В.Р.Краусп Научные методы и опыт компьтеризации 

управления инновационными проектами АПК до 2020 года. 

М: ГНУ ВИЭСХ 2010.-334стр. 

6. А.М.Башилов Электронно-оптическое зрение в аграрном 

производстве. М:ГНУ ВИЭСХ, 2005.-310 стр. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 
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изучающая приемы, способы и средства выполнения 

производственных процессов, использующих электрическую 

энергию непосредственно или с предварительным 

преобразованием в другие виды. В специальных видах 

электротехнологии в производственных процессах 

используются различные электрические и магнитные 

явления. Рассматриваемые в курсе вопросы: обработка 

материалов электрическим током, технологические свойства 

и проявления электрического тока, их особенности и области 

применения; электроимпульсная, электронноионная и 

ультразвуковая технологии: особенности, установки и их 

устройство, принцип действия, технические возможности и 

перспективы развития,  области и приемы рационального 

применения; магнитная обработка материалов, 

характеристики и технологические свойства магнитного поля, 

установки магнитной обработки и их устройство, принцип 

действия, области и приемы рационального применения. 

Электрические установки для облучения и 

досвечивания. Физические основы и использование 

оптического излучения в сельском хозяйстве. Источники 

оптического излучения. Классификация облучательных 

установок. Типы, устройство, электрические схемы, 

основные технические характеристики и расчет 

электрических установок  для облучения и досвечивания. 

Предлагаемая дисциплина позволит:  изучить воздействие 

оптического излучения на растения, животных и птицу. 

Ознакомиться с современными технологичными и 

энергоэффективными источниками оптического излучения, 

облучательными установками и  установками для 

досвечивания, а так же способами, средствами управления 

этими установками. Оценить экономическую эффективность 

применения электрических установок для облучения и 

досвечивания. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- физические основы обработки материалов электрическим 

током и магнитным полем и электроимпульсной, электронно-

ионной и ультразвуковой технологий; 

- современных методов расчета параметров установок 

обработки материалов электрическим током и магнитным 

полем и электроимпульсной, электронно-ионной и 

ультразвуковой технологий;  

- устройство, принципы действия, схемы включения и 

применение современных источников ОИ, облучателей и 

электрических установок для облучения и досечивания; 

принципы автоматизации и средства управления 

установками для облучения и досвечивания.Уметь: 

- формировать практические задачи по рациональному 

применению установок обработки материалов электрическим 

током и магнитным полем и электроимпульсной, электронно-

ионной и ультразвуковой технологий; 

- формировать и решать практические задачи по 
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применению, выбору и использованию электрических 

установок для облучения и досвечивания в различных 

отраслях экономики;  

Иметь навыки:  

- владеть современными методами расчета параметров 

установок обработки материалов электрическим током и 

магнитным полем и электроимпульсной,  электронно-ионной 

и ультразвуковой технологий; 

- методами расчета электрических установок для 

облучения и досвечивания, иметь навыки работы с этими 

установками. 

Быть компетентным:  
- в вопросах выбора современных методов обработки 

материалов электрическим током и магнитным полем, а также 

в области знания устройств, принципов действия, 

технических возможностей и приемов рационального 

применения различных электротехнологических установок; 

- в вопросах применения, проектирования, автоматизации и 

эксплуатации энергоэффективных электрических установок 

для облучения и досвечивания, самостоятельно проводить 

научные исследования с использованием современных 

установок и измерительных устройств. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Электрофизические и 

электрохимические обработки материалов, Электрические 

установки для облучения и досвечивания) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические 

установки: Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк. 1988. - 336 с. 

2. Электротехнология: Учебное пособие/ В.А Карасенко, 

Е.М. Заяц, А.Н. Баран, В.С Корко. – М: Колос, 1992. -304 с. 

3. Утешев У. Электротехнологии в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие. Алматы: Дулат. 

4. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и 

облуче-нию. М.: «Колос С», 2008, 191 с.: Ил.- (Учебники и 

учебные посбия для студентов высших учебных заведений). 

5.  Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. 

М.: Агропромиздат, 1991. - 240 с. 

6. Степанцов В.П. Светотехническое оборудование в 

сельскохозяйственном производстве. Минск.: Урожай, 1987. 

7. Кожевников Н.Ф., Алферова Л.К., Лямцев А.К. 

Применение оптического излучения в животноводстве. М. 

Россельхозиздат, 1987. - 88 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория № 2 «Энергосбережение»  

 

Модуль 6. Системы энергосбережения 
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1 Название модуля и 

шифр 

Системы энергосбережения (ESO5310 Энергосберегающие 

системы освещения, NE5311 Надежность в 

электроэнергетике, IGUE5312 Использование 

гелиоэнергетических установок в энергосбережений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Байсенова Г.С., к.т.н., профессор, Сыдыков Ш.К., к.т.н., 

профессор, Әлібек Н.Б. Ph.D,  ассоц. профессор, кафедра 

«Энергосбережение и автоматика» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

10 

6 Количество 

кредитов 

10 (4/4/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Информационно-измерительная техника, электрические 

машины 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Энергосберегающие системы освещения. Основные 

направления энергосбережения в системах освещения. 

Энергоэффективные источники света и их 

пускорегулирующая аппаратура, новые энергосберегающие 

осветительные приборы. Выбор рациональной системы 

освещения и систем управления освещением. Эксплуатация 

энергосберегающих осветительных установок.  

Предлагаемая учебная дисциплина позволяет системно 

подойти к решению вопроса повышения 

энергоэффективности систем освещения. Рассмотрены 

технические характеристики, эффективность применения, 

масштаб использования и методы проектирования 

современных энергосберегающих осветительных установок.  

Надежность в электроэнергетике. Проблема 

надежности и ее значение. Основные понятия о надежности 

в электроэнергетике. Сущность, классификация и структура 

показателей надежности. Принципы определения 

оптимального уровня надежности объектов и 

целесообразной продолжительности их эксплуатации.   

Теория вероятностей как математическая база теории 

надежности. Характеристика ее разделов, необходимых для 

изучения количественных показателей надежности. Методы 

расчета надежности систем электроснабжения по 

показателям надежности ее элементов. Понятие прямого 

ущерба и методы его определения. Способы определения 

дополнительного ущерба от нарушений электроснабжения. 

Удельный ущерб от перерывов электроснабжения.  

Использование гелиоэнергетических установок в 

энергосбережений. Использование гелиоэнергетических 

установок в энергосбережений. Солнечное излучение на 
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земле и в космосе. Информационное обеспечение 

гелиоэнергетических расчетов и его особенности. Методы 

расчета ресурсов солнечной энергетики. Основные 

технические схемы использования солнечной энергии на 

земле и их энергетические характеристики. Солнечные 

фотоэлектрические установки и их технико-энергетические 

особенности. Социально-экологические и экономические 

характеристики солнечной энергетики. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- устройство, принципы действия, основные технические 

характеристики элементов энергосберегающих систем 

освещения; 

- основные аспекты надежности в электроэнергетике; 

сущность, классификацию и структуру показателей 

надежности электроэнергетики;  

- знать устройство, принцип работы и основы 

эксплуатации гелиоэнергетических установок. 

Уметь:  
- оценивать эффективность основных технических и 

экономических показателей современных 

энергосберегающих систем освещения; 

- определять показатели надежности систем 

электроснабжения;  

- конструктировать  основных типов гелиоэнергетических 

установок и способов получения тепловой и электрической 

и др. энергии. 

Иметь навыки:  

- расчета энергоэффективных систем освещения на базе 

современных источников света, с учетом последних 

нормативных требований к освещению, иметь навыки 

работы с современными измерительными устройствами; 

- основами теории вероятностей для изучения 

количественных показателей надежности;  

- в оценке технико-экономического и народно-

хозяйственного значения использования 

гелиоэнергетических установок. 

Быть компетентным:  
- в вопросах эффективности применения, проектирования, 

автоматизации, режимов эксплуатации осветительных 

систем обеспечивающих высококачественное освещение при 

минимальном электропотреблении; 

- самостоятельно проводить  научные исследования с 

использованием современных технических средств 

энергосберегающих систем освещения; принципах 

определения оптимального уровня надежности объектов 

электроэнергетики и целесообразной продолжительности их 

эксплуатации;  

- в пользовании и контроле систем гелиоэнергетических 

установок и способов получения тепловой и электрической 

и др. энергии. 

14 Форма итогового Комплексный экзамен (Энергосберегающие системы 
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контроля освещения, Надежность в электроэнергетике, Использование 

гелиоэнергетических установок в энергосбережений) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и 

облуче-нию. М.: «Колос С», 2008, 191 с.: Ил.- (Учебники и 

учебные посбия для студентов высших учебных заведений). 

2.  Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. 

М.: Агропромиздат, 1991. - 240 с. 

3. Степанцов В.П. Светотехническое оборудование в 

сельскохозяйственном производстве. Минск.: Урожай, 1987. 

4. Кожевников Н.Ф., Алферова Л.К., Лямцев А.К. 

Применение оптического излучения в животноводстве. М. 

Россельхозиздат, 1987. - 88 с. 

5. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

6. Шалин А.И. Надежность и диагностика релейной защиты 

энергосистем. - Новосибирск: Изд. НГТУ, 2002.  

7. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., 

Малинин Н.К.; под ред. В.И. Виссарионова. — Учеб. 

пособие для вузов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 

276 с. 

9. Автономные источники питания. – Лекции. Бекиров Э.А. 

(книга). – Симферополь, 2010г. 

9. Методическое пособие для проектирования «Расчет 

системы автономного энергоснабжения с использованием 

фотоэлектрических преобразователей», составители: 

Бекиров Э. А., Воскресенская С. Н., Химич А. П. – 

Симферополь: НАПКС, 2010 г. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 7. Современные проблемы энергообеспечения 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Современные проблемы энергообеспечения (SPESН6313 

Современные проблемы энергообеспечения в сельском 

хозяйстве, SPRV6314 Современные проблемы развития 

ветроэнергетики) 

2 Ответственный за 

модуль 

Умбеткулов Е.К., к.т.н., профессор, Сыдыков Ш.К., к.т.н., 

профессор, кафедра «Энергосбережение и автоматика» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе  

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Электрические машины, электроэнергетика, 

электромеханика и электротехническое оборудование, 

электротехническое материаловедение 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Современные проблемы энергообеспечения в 

сельском хозяйстве. Топливно-энергетические ресурсы 

сельского хозяйства Казахстана и перспектива их 

использование. Состояние и перспективы развития систем 

электроснабжения объектов агропромышленного комплекса 

(АПК) и сельских населенных пунктов. Мероприятия по 

улучшению показателей качества электрической энергии. 

Ущерб, наносимый сельским потребителям перерывами в 

электроснабжении. Надежность электроснабжения сельского 

хозяйства и способы ее повышения. Тарифная политика в 

электроэнергетике. Мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии в сельских электрических сетях.  

Современные теплогенерирующие установки их 

конструкции и расчет. Особенности систем теплоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. Тепловые балансы в 

системе теплоснабжения и помещениях с постоянным и  

переменным температурным режимом. Локальные системы 

отопления и горячего водоснабжения с использованием 

местных энергетических ресурсов. Системы газоснабжения 

и тенденции совершенствования их оборудования. 

Экологические аспекты энергообеспечения сельского 

хозяйства. 

Современные проблемы развития ветроэнергетики. 

Ветер как энергетический ресурс. Климатологические 

характеристики ветровой энергии. Энергетические 

характеристики ветра. Распределение ресурсов ветровой 

энергии по регионам Казахстана. Классификация 

ветроэнергетических установок. Теория ветро-

энергетических установок. Мощность и энергия, 

вырабатываемая ветроустановкой. Элементы конструкции 

ветроустановок. Главные схемы электрических соединений 

ВЭУ. Схемы сетевых ВЭУ. Схемы электрических 

соединений ВЭС. Ветродизельные системы. Малые 

ветроустановки и их использование. Экономика 

ветроэнергетики. Негативные факторы влияния ВЭС на 

среду обитания человека и их оценка. Экологические 

преимущества ветроэнергетики. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- основные проблемы энергообеспечения сельского 

хозяйства и пути их решения, принципы работы 

современного энергетического оборудования и особенности 

их эксплуатации, перспективы развития систем 

электроснабжения объектов агропромышленного комплекса 

и сельских населенных пунктов; 

- основные аспекты получения ветровой энергии, методы 

расчета мощности и энергии, вырабатываемой 
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ветроустановкой, главные схемы электрических соединений 

ВЭУ, основные технические характеристики ВЭУ. 

Уметь: 

- проводить сложные расчеты потребностей электроэнергии, 

тепла и холода, потерь этих видов энергии в системах 

энергообеспечения; 

-  формировать практические задачи по рациональному 

использованию топливно-энергетических ресурсов в 

сельском хозяйстве республики; 

- анализировать преимущества и недостатки различных 

систем ветродвигателей, проводить анализ и расчет 

основных технико-экономических показателей ветроколеса, 

производить сборку и монтаж ветроколеса; 

- составлять функциональные и структурные схемы 

автоматизации ВЭУ. 

Иметь навыки:  

- методами расчета и выбора теплогенерирующих установок, 

тепловых балансов в системе теплоснабжения помещения с 

постоянными и переменными температурными режимами; 

- методами расчета характеристики ветроколеса и получения 

экспериментальных характеристик ветроколеса на базе 

прикладных компьютерных программ; 

Быть компетентным:  
- в вопросах по улучшению показателей качества 

энергообеспечения в сельском хозяйстве; 

- в особенностях системы теплоснабжения 

сельскохозяйственных теплопотребителей; 

-  локальных системах отопления и горячего водоснабжения 

с использованием местных энергетических ресурсов; 

- в вопросах автоматизации управления и контроля ВЭУ, 

регулирования числа оборотов и мощности ветродвигателей, 

параллельной работы ветроэлектростанций в общую сеть с 

крупными тепловыми станциями и гидроэлектростанциями. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные проблемы 

энергообеспечения в сельском хозяйстве, Современные 

проблемы развития ветроэнергетики) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. – 

М.: КолосС, 2006.- 412 с.  

2. Правила устройств электроустановок. Минэнерго 

Республики Казахстан. 2008 г. 

3. Б.И. Врублевский «Основы энергосбережения». Гомель 

2003 г. 

4. Самойлов "Основы энергосбережения", БГЭУ Минск, 

2004 г. 

5. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

6. Шалин А.И. Надежность и диагностика релейной защиты 

энергосистем. - Новосибирск: Изд. НГТУ, 2002. 
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15. Лещинская Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. 

– М.: Колос, 2006. 

7. Умбеткулов Е.К. Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения сельского хозяйства. Учебное пособие. 

Алматы. ТОО «Полиграфия-сервис и К
о
», 2005. 

8. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее 

инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. - 

М.: Наука, 1991. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 
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6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 
 

6.1 Профильное направление  
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1 
1 3 4 5 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 2 - 5 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Итого 5 4 10 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 

 


