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Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым
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таралымға жіберілуі және Қазақстан Республикасының аумағында ресми басылым түрінде таратылуы мүмкін емес
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1. Бағдарламаның сипатталуы

Осы білім бағдарламасы Dreberis (Германия) шетелдік серіктестің
қатысуымен, орта буын мамандарға және білікті жұмысшы кадрларға
қойылатын, халықаралық заманауи талаптарды ескере отырып модульдікқұзіреттілік тәсілдеме негізінде әзірленді.
Білім бағдарламасын жасау кезінде мынадай нормативтік құжаттар
басшылыққа алынды:
а) Біліктілігіне сәйес білім бағдарламасының жіктемесі бойынша
халықаралық тұжырымдамалық құжаттар:
- -ЮНЕСКО-ның «Техникалық және кәсіптік білім және ХХІ ғасырға
арналған оқыту» атты 2001 жылғы ұсыным хаты.
- Білімінің халықаралық стандартты жіктелуі, БХСЖ 2011, ЮНЕСКО.
- 2013 ж. білім беру және кәсіптік дайындық саласында БХСЖ 2013).
- Еуропалық біліктілік шеңбері ЕБШ.
б) Білім беру саласында Қазақстан Республикасының Заңдары, ұлттық
бағдарламалары және нормативтік құжаттары:
- Қазақстан Республикасының 2007 ж. «Білім туралы» Заңы
- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы.
- Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2015- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуіші техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі кәсіптер мен мамандықтар жіктеуіші ҚР МЖ
05-2008.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық (салалық) біліктілік шеңбері
(Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2012 жылғы 24 қыркүйектегі №373-ө-м және Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 бірлескен
бұйрығы).
- Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты (негізгі қағидалар), ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №
1080 Қаулысымен бекітілген.
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы 18
наурыздағы № 125 Бұйрығымен бекітілген, білім алушылардың үлгерімін
ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі
ережесі.
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы 18
наурыздағы № 125 Бұйрығымен бекітілген, білім алушылардың үлгерімін
ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі
ережесі.
--«Кәсіпқор холдингі» КАҚ-ның 2012-2021 жылдарға арналған даму стратегиясы (2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1751 ҚРҮҚ);
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
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мамандығына арналған біліктіліктер бойынша білім деңгейлерін интеграциялау ескерілген осы білім бағдарламасы мыналарды көздейді:
1) біліктіліктің бекітілген деңгейін - Электр монтері (3 деңгей ҰБШ) және Электр слесарі (3 деңгей ҰБШ) беруді;
2) орта буын маманы біліктілігін беруді - Техник-электрик(4 деңгей ҰБШ);
3) қолданбалы бакалавр (кіші инженер) біліктілік деңгейін беруді - «Кіші
инженер – электрик» (5 деңгей ҰБШ).
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру» мамандығы
бойынша мынадай біліктіліктер айқындалған «Ауыл шаруашылығын
электрлендіру және автоматтандыру» мамандығы бойынша біліктілік түрлері
мен деңгейі салалық біліктілік шеңберіне сәйес функционалдық картада
көрсетілген кәсіптік қызмет түрлеріне сәйкес анықталған.
ҰБШ бойынша біліктілік деңгейлері
- Электр монтері (3 деңгей ҰБШ)
- Электр слесарі (3 деңгей ҰБШ)
Білім берудің нормативті мерзімі:
МЖМБС ТжКБ сәйкес негізгі орта білім беру базасында 2 жыл 10 айдан көп
емес;
орта жалпы білім беру базасында 1 жыл 10 айдан көп емес;
орта білім маманы біліктілігін алу үшін
- Техник-электрик (4 деңгей ҰБШ) оқу мерзімі +10 айды құрайды.
қолданбалы бакалавр бағдарламасын оқытумен біліктілік деңгейін беру
- «Кіші инженер – электрик» (5 деңгей ҰБШ) оқу мерзімі +10 айды
құрайды.
Аталған мамандық бойынша білім бағдарламасының интеграциясы жоғарыда
көрсетілген біліктіліктердің жалпы кәсіптік және кәсіптік модульдерінің
бірыңғай базасының есебінен оқыту мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді
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2. Қысқартулар және белгілеулер

БМ- білім бағдарламасы;
БҰШ - біліктіліктің ұлттық шеңбері біліктіліктердің салалық шеңберлерін,
кәсіби стандарттарын әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзіреттілік біліктілігі
деңгейлерінің бірыңғай шәкілін анықтайды. БҰШ біліктіліктер және
құзіреттіліктің салааралық үйлесімділігін қамтамасыз етеді, мамандардың
біліктілігінің сәйкестілігін растау және тағайындау жүйесі үшін негіз болып
табылады;
СБШ- салалық біліктілік шеңбері;
КҚ–кәсіптік құзірет;
БҚ–базалық құзірет;
ММ– міндетті модульдер;
ЖБМ–жалпы білім беру модульдері;
ЖГЭМ –жалпы гуманитарлық және экономикалық модульдер;
БЖМ –базалық жалпы кәсіптік модульдер;
КМ –кәсіптік модульдер;
ҚМ–қосымша модульдер (білім ұйымымен анықталған);
ӨО және ӨП - Өндірістік оқыту және өдірістік практика;
АА – аралық аттестаттау;
ҚА–қорытынды аттестаттау;
КДДБ– кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру;

3. Функционалдық талдау

Ауыл шаруашылық тұтынушыларда (электр қондырғылары, электр энергиясын қабылдағыштар, электр желілері) және ауыл шаруашылық техникаларының
автоматтандырылған жүйелерінде электр шаруашылығының сапалы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау,
кәсіптік қызметтің тиісті негізгі түрлеріне арнайы құзыреттілігін меңгеретін
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру» мамандығы
бойынша білікті кадрлардың бар болуы:
- басқарудың электр жабдықтарын және автоматты жүйелерді монтаждауды
орындау.
- жарықтандыру және электрмен жылытатын құрылғыларды монтаждауды
және пайдалануды орындау.
- электрлендірілген және автоматты жүйені басқарудың жұмыс тәртібі мен
қойылған параметрлерін қолдау.
- ауыл шаруашылық кәсіпорындарының электр жабдықтарын үздіксіз
қамтамасыз ету.
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- электр беру және трансформатор қосалқы станциялардың ауа желілерін
монтаждауды орындау.
- электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
- ауыл шаруашылық техникаларының электр жабдықтары мен
автоматтандырылған жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
- ауыл шаруашылық техникаларының электр жабдықтарының және
автоматтандырылған жүйелердің ақауларын анықтау және ағымдағы және
түбегейлі жөндеуді диагностикалау.
- ауыл шаруашылық техникаларының электр жабдықтарын және
автоматтандырылған жүйелерінің қалпын және пайдалануын бақылау.
- ауыл шаруашылық өндірісінің электр жабдықтарын сынауды өткізу.
- ауыл шаруашылық техникаларының электр жабдықтарын
және
автоматтандырылған жүйелерді қамтамасыз ету саласында негізгі
көрсеткіштерді жоспарлау.
- орындаушылармен жұмысты орындауды жоспарлау.
- еңбек ұжымының жұмысын ұйымдастыру.
- бағытты бақылау және орындаушылармен жұмысты орындау нәтижесін
бағалау.
Кәсіптік қызмет аясы:
Ауыл шаруашылық тұтынушыларының және ауыл шаруашылық
техникаларының автоматтандырылған жүйелерінің электр шаруашылық
жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және
орындау (электр машиналардың, механизмдердің, электр қондырғыларының,
құрылғылардың және басқа да инженерлік-технологиялық жабдықтардың және
ауыл шаруашылық мақсаттарының, электр энергиясын қабылдағыштардың,
электр желілерінің қызмет етуін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды
ұйымдастыру және орындау).
Кәсіптік қызмет нысандары:
-электр қондырғылары және электр энергиясын қабылдағыштар;
-электр желілері;
-ауыл шаруашылық техникаларының автоматтандырылған жүйелері;
-монтаждау; жөндеу; пайдалану; техникалық қызмет көрсетуді және электр
қондырғылары мен электр энергиясын қабылдағыштардың ақауларын
анықтаудың, электр желілерінің, ауыл шаруашылық техникаларының
автоматтандырылған жүйелерінің технологиялық процестері;
-электр энергиясын берудің технологиялық процестері;
-ауыл шаруашылық ұйымдарының мамандандырылған бөлімшелерінің
жұмыстарын ұйымдастыру және басқару;
-бастапқы еңбек ұжымдары.
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру» мамандығымен
орындалатын жұмысты қамтамасыз ету бойынша 01.01.2006ж. өзгерістері бар
ҚР МК 01-2005 сабақ Жіктеуішіне және ҚР ҰБШ сәйкес жұмысшы қызметтері
басқа да кәсіптерімен үйлестіріледі:
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7241
Электр және электр механикалық аспаптарды құрастырушыслесарьлар;
7233 Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету бойынша электр монтері;
7233 Бөліп тартқыш желілерін пайдалану бойынша электр монтері;
7233 Кезекші және жабдықтарды жөндеу бойынша электр слесарі (слесарь);
7241 Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика (БӨА және А) бойынша
слесарь;
7241 Сынау және өлшеу бойынша электр монтері;
7241 Орауыштарды жөндеу және электр жабдықтарын оқшаулау бойынша
электр монтері;
7522
Шоғырсым желілерін жөндеу және монтаждау бойынша электр
монтері;
7522 Электр қондырғыларын жөндеу және қызмет көрсету бойынша электр
монтері;
8281 Ауыл шаруашылық машиналарын және жабдықтарын жөндеу бойынша слесарь;
8283 Аппаратураны, релелік қорғанысты және автоматиканы жөндеу бойынша электр монтері.
Техник-электрик қызметкері біліктілігі бар орта буын маманы
( ҰБШ 4 деңгейі)
Кәсіптік қызметтің келесі түрлерін орындауға дайын болуы тиіс:
- өндірістік-технологиялық – технологиялық процестерді басқарудың
электрлендірілген және автоматты жүйелердің жұмыс тәртібі мен қойылған
параметрлерді, машиналарды және қондырғыларды; техникалық қызмет
көрсетуді, электр жабдықтарын, энергетикалық ауыл шаруашылық
қондырғыларын, автоматика және байланыс құралдарын, бақылау-өлшеу
аспаптарын, микропроцессорлық құралдары мен есептеуіш техникаларын
ағымдағы және түбегейлі жөндеуді пайдалану және қолдау; техникалық
құжаттауды жүргізу;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық – орындаушы әріптестерінің
жұмысын ұйымдастыру, негізделген басқарушылық шешімдерді қабылдау;
өндірістік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру; қалыпсыз жағдай
шарттарында жұмыстарды жоспарлау кезінде қолайлы шешімдерді таңдау;
орындалатын жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге асыру; өндірістік
қызметтің экономикалық тиімділігін бағалауда қатысу; өндірістік учаскіде
еңбек қауіпсіздігін және қоршаған табиғат ортасын қорғауды қамтамасыз ету.
«Кіші инженер-электрик» біліктілігі бар маман
білуі тиіс: Қазақстанның экономикалық реформаның қазіргі заманғы
кезеңінде агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселесі бойынша заңнама
негіздерін және қолданыстағы нормативтік-құқықтық құжаттауды; ауыл
шаруашылық өндірісін ұйымдастыру негіздерін және басқарудың қазіргі
заманғы нысандарын; өсімдік шаруашылығында және мал шаруашылығында
пайдаланылатын электр жабдықтары мен автоматтандырылған жүйелерді
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белгілеу, қондыру және әрекет принципін; электр жабдықтарына және
автоматтандырылған жүйелерге қызмет көрсету мен жөндеу әдістері; оларды
тиімді пайдалану тәсілдерін; еңбек қауіпсіздігінің, өндірістік санитарияның,
өрт қауіпсіздігінің және қоршаған табиғат ортасын қорғау тәртібін.
жасай алуы тиіс: кәсіпорындарда өндірістік учаскінің еңбек ұжымын
басқаруды; электр жабдықтарын және автоматтандырылған жүйелерін тиімді
пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды
ұйымдастыру; ауыл шаруашылық кәсіпорынның энергетикалық қызметінің
жұмыс істеу кестесін құру; тәртіпке және нормативке сәйкес электр
жабдықтарының, автоматиканың техникалық құралдарын, энергетикалық
қондырғылары мен желілерінің қалпын және пайдалануын қадағалауды
және бақылауды жүзеге асыру; электрлендірілген және автоматтандырылған
жабдықтардың техникалық мәліметтерін, жұмыс істеу көрсеткіштері мен
нәтижелерін талдау; ауыл шаруашылық өндірісте энергиямен жабдықтау
бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру; жұмысты орындау кезінде
еңбек қауіпсіздігі тәртібін қадағалап бақылауды жүзеге асыру; еңбекті
қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу және электр жабдықтарын және
автоматтандырылған жүйелерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және
жөндеу процесінде техника қауіпсіздігі және өртке қарсы іс-шаралар жөнінде
нұсқаулар жүргізу; жұмыста қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалану бойынша қажетті шараларды қабылдау.
Сабақ Жіктеуішіне, ҰБШ, СБШ, БТБА/кәсіптік стандарттарға сәйкес
біліктілік деңгейі бойынша біліктілік талаптар.
Электр монтері жұмыс біліктілігі
Электр монтері жұмысын ұйымдастырудың қауіпсіздік тәртібін және еңбек
қорғау нормаларын білу.
Ауыл шаруашылықты механикаландыру техникалық құралдарын сынау кезінде
машиналар және жабдықтар жүйесін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету әдістері
мен монтаждауды және іске қосу мен жөндеу жұмыстарын орындау;
Электр тізбектерді құрастыруды және электротехникалық шамаларды
өлшеуді орындау;
Техникалық есептесулерді, өндірістік процестерді электрлендіру
элементтерін, машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді
және жөндеуді КҚ көмегімен модельдеу.
Электр машиналарға, трансформаторларға және оларда пайдаланылатын
электротехникалық материалдарға диагностика жүргізу.
Ауыл шаруашылық технологиялық процестердің автоматика және
параметрлерді басқару жүйелерінің техникалық құралдарын пайдалану.
Ауыл шаруашылық тұтынушыларын енгізуде электр жүктемені есептеу
әдістемесін, электр берудің ішкі өткізгіштерінің және ауа желілерінің қимасын
таңдау әдістемесін меңгеру.
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Ауыл шаруашылық өндірісін, қондырғыларын, әрекет принциптерін,
негізгі сипаттамаларын электрлендіру негіздерінің әдістемесін және электр
жабдықтары мен автоматтандыру құралдарын таңдау әдістерін меңгеру.
Ауыл шаруашылығында орталықтандырылған бақылау және басқарудың
автоматтандырылған жүйе элементтерін монтаждау, баптау, жөндеу өндірісі.
Адамға және электр қауіпсіздігіне техникалық жүйелердің зиянды ықпалынан
қорғау құралдарын қолдану;
Электр слесарі - жұмыс біліктілігі
Электр слесарі жұмысын ұйымдастырудың қауіпсіздік тәртібін және еңбекті
қорғау нормаларын білу.
Қолайлы шешімді таңдау кезінде электротехникалық қондырғыларын,
электротехникалық процестерін монтаждау.
Электрлендірілген және автоматтандырылған ауыл шаруашылық
қондырғыларын
құрастыру,
монтаждау
және
пайдалану
үшін
электротехникалық және конструкциялық материалдарды пайдалану.
Ауыл шаруашылық нысандарын электрмен жабдықтау, электрмен
жарықтандыру, электрмен жылыту жүйелерін монтажын жүргізу кезінде
жұмыс сапасын бақылау тәртіптерін меңгеру.
Олардың сенімділігін арттыруды пайдалану бойынша шаралар ұсынымдары
бар электр машиналардың және аппараттардың ақауларының және бас
тартуларының туындау себептеріне талдау жүргізу.
Ауыл шаруашылықта пайдаланылатын электр өткізгіштерін, жарықтандыру
және сәулелендіргіш қондырғыларына, аспаптарды және электр жабдықтарын
автоматтандыру құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
орындау.
Ауыл шаруашылықты электрлендіру және автоматтандыру кезінде өнім
сапасының метрологиялық, электр өлшем, стандарттау, сертификациялау
және басқару негіздерін қолдану.
Өндірістік жайдың және аумақтың жарықтандыру деңгейін бағалау, талдау
жүргізу және қолданыстағы жүйеге өзгерістер енгізу.
Сенімділік электр жабдықтарына сынау жүргізу, ақаулардың және бас тарту
себептерін талдау, электр жабдықтарының элементтерін қалпына келтіру рационалды тәсілдерін қолдану әдістерін меңгеру.
ҚР энергияны үнемдеу және басшылық құжаттар талаптарына сәйкес жөндеу
жүргізу және оның электрмен жарықтандыру шарттарының мақсаттылығын
анықтау.
«Техник электрик» орта буын маманы
Өндірістің қолданыстағы құжатында ҚР іс-жүргізу туралы Заң талаптарын
орындау.
Дақылдарды өңдеу, өндіріс пен жемдерді дайындау және жануарларды асырау кезінде жұмыс сапасын бақылау бойынша технологиялық операциялардың
негіздерін меңгеру.
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Еңбек туралы ҚР нормативтік заңнамаларын, еңбек пен қоршаған ортаны
қорғау тәртіптерін, нормаларын меңгеру.
Энергетикалық қондырғыларды оларды басқару жүйесін монтаждауда, баптауда және пайдалануда қазіргі заманғы тәсілдері мен құралдарын меңгеру.
Электр жабдықтарын және автоматика құралдарын таңдау дағдыларын
меңгеру.
Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сәулелендіргіш қондырғыларды,
аспаптарды және электр жабдықтарын автоматтандыру құралдарын жобалау
және пайдалану тәртібін қолданып, ауылдық электр желілері қондырғыларына,
трансформатор қосалқы станцияларына қызмет көрсетуді және жөндеуді
орындау;
Ауыл
шаруашылығында
күш
беретін,
жарықтандыру
және
автоматтандырылған электр қондырғыларын және ауыл шаруашылық
технологиялық
процестердің,
машиналар
мен
қондырғылардың
электрлендірілген және автоматтандырылған қойылған шамаларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және баптау өндірісі.
Ауыл шаруашылық өндіріс процесінде қазіргі заманғы жарық техникалық
қондырғыларды және тиімді электр технологиясын енгізу.
«Кіші инженер-электрик» қолданбалы бакалавр
Дәстүрлі емес қуат көздерін қолдануда негізделген энергия үнемдеуіш
қондырғыларын, электр технологияларын есептеу және таңдау әдістемесін
меңгеру.
ҚР электр энергетикасының басқарушы құжаттар талаптарын орындау
(ЭҚОТ, ТҚТ, ӨҚТ, ӨТС).
Аграрлық құқық нормаларын меңгеру және оларды ауыл шаруашылық
өндіріс процесінде енгізу;
Ауыл шаруашылық өндірісінде электр жабдықтарын және электр технологияларын пайдалану негіздемелерінің техникалық-экономикалық әдістерін
қолдану.
АРҚ жабдықтарын, автоматтандыру құралдарын және қысқа тұйықталудан
қорғауды монтаждауды, баптауды, жөндеуді және қызмет көрсетуді орындау.
АРҚ жабдықтарын, автоматтандыру құралдарын және қысқа тұйықталудан
қорғауды есептеу мен таңдау әдістерін меңгеру;
Ауыл шаруашылық тұтынушының электр желілерінде және сақтық
қоректендіру көздерінде сенімділік құралдарын таңдау әдістерін меңгеру;
Ауыл
шаруашылығында
күш
беретін,
жарықтандыру
және
автоматтандырылған электр қондырғыларын монтаждау, техникалық қызмет
көрсету, жөндеу және баптау бойынша жаңа технологияларды ұйымдастыру
және қолдану;
Ауыл шаруашылық белгілеудің электр энергетикалық жабдықтарын және
автоматика құралдарын рационалды пайдалану мен алдын ала-жоспарлы
жөндеу жүйелерін, өндірістік ұжымды басқару негіздерін меңгеру.
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Модулдік-біліктілік
тәсілдеме
негізінде
«Ауыл
шаруашылығын
электрлендіру және автоматтандыру» мамандығы бойынша біріктірілген білім
беру бағдарламаларын әзірлеу арқылы көрсетілген кәсіптік қызмет түрлерін
сапалы орындау жөнінде мамандарды даярлау.
Мамандықты атқарымдық талдау
1. Біліктілік түрлері және деңгейлері бойынша мамандықтарды
атқарымдық талдау ауыл шаруашылық тұтынушыларының (электр
қондырғылары, электр энергиясын қабылдағыштар, электр желілері) және
ауыл шаруашылық техникаларының автоматтандырылған жүйелерінің
электр шаруашылық жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуді ұйымдастыруға
және орындауға мүмкіндік беретін жалпы және кәсіптік құзыреттіліктерді
қалыптастыру үшін жүргізілді.
2. Кәсіптік қызмет түрлері:
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
мамандығы бойынша электр монтерлер болып табылады:
- Ауыл шаруашылық жабдықтарына, аспаптарына, аппаратураларына
пайдаланушылық-техникалық қызмет көрсету, жөндеу.
- Аспаптардың және өлшем аппараттарының жоғары вольтты жабдықтарын
орнату:
- Орларда, өңештерде, туннельде және ішкі ғимараттарда шоғырсымдарды
төсеу:
- Жерге тұйықтау желілерін және нөлдендірілетін құрылғыларды монтаждау.
- Жарықтандыру өткізгіштерін салу.
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
мамандығы бойынша электр слесарі болып табылады:
- Ішкі ауыл шаруашылық кәсіпорындарының электр жабдықтарын бөлу
құрылғыларын монтаждау және жөндеу;
- Электрлендірілген ауыл шаруашылық техника жабдықтарын, механизмдерін,
машиналарды және қозғалтқыштарды монтаждау және жөндеу;
Ауыл шаруашылық кәсіпорындарда электр құрылымдарын, жарықтандыру
өткізгіштерін және электр жабдық желілерін монтаждау және жөндеу.
- Электр жабдықтарын жөндеу бойынша слесарлық жұмыстың барлық
түрлерін орындау.
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
мамандығы бойынша техник-электрик болып табылады:
- Ауыл шаруашылығында өндірістік процестерді электрлендіру және автоматтандыру;
- Жұмыс техника қауіпсіздігінің және еңбек қорғау талаптарына сәйкес
электр жабдықтарын пайдалану;
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- Электр жабдықтарының, мехинизмдердің, машиналардың және
қозғалтқыштардың үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру.
- Технологиялық процестің тоқтау себептерінің туындауын қазіргі заманғы
жою бойынша стандартты және қалыпсыз жағдайларда шешім қабылдау.
«Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру»
мамандығы бойынша кіші инженер болып табылады:
- Өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық жұмыс;
- Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
- Электротехникалық қызметкерлер жұмысын басқару;
- Өндірістік учаскілерді құру немесе қайта ұйымдастыру бойынша
ұйымдастыру.
Негізгі еңбек қызметтері:
-жарықтандыру, сигнал беру аспаптарын, бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждауды және баптауды өндіруге қабілетті;
-негізгі ауыл шаруашылық машиналары мен қондырғылары үшін электр
жетектерін жөндеу;
-электр желілерінде, қысқа тұйықталу тоқтарында, жерге тұйықталу
құрылғыларында энергия жүктемесін және шығынын есептеу;
-электр машиналарды және аппараттарды пайдалану;
-автоматика құралдарын пайдалану, типтік аудандық және тұтынушылық
трансформаторлы қосалқы станцияларына, жоғары вольтты және аз вольтты
желілерді қорғау сызбасына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
жүргізу;
-жарық техникалық және электротехникалық қондырғылар жағдайын және
пайдалануын қадағалауды және бақылауды жүзеге асыру;
-технологиялық процестердің автоматтандырылған жүйелеріне, электр
жабдығын басқарудың автоматты жүйесіне және ауыл шаруашылық автоматты құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру;
-ауыл шаруашылық тұтынушыларының электр шаруашылық негізгі
өндірістік көрсеткіштер әдістемесін қабылдау бойынша есептеу;
-қызметкерді уәждеу және ынталандыру бойынша іс-шараларды жинау және
жүзеге асыру.
-орындалған жұмыс сапасын бағалау.
Біліктілігі бойынша негізгі еңбек қызметтері.
Электр монтері:
-Ауыл шаруашылық электр жабдықтарына, аспаптарына, аппаратураларын
бөлу құрылғыларына және желілеріне пайдаланушылық-техникалық қызмет
көрсету;
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- Жоғары вольтты электр жабдықтарын, аспаптарды және өлшеуіш аппаратураларын орнату:
- Орларда, өңештерде, туннелдерде және ішкі ғимараттар шоғырсымдарды
төсеу:
- Жерге тұйықталу желілерін және нөлдендіру құрылғыларын монтаждау.
- Жарықтандыру өткізгіштерін салу.
Электр слесарі:
- бөлу құрылғыларының электр жабдықтарын монтаждау және жөндеу;
- электр жабдықтарын, механизмдерін, машиналарды және қозғалтқыштарды
монтаждау және жөндеу;
- электр жабдықтарына, механизмдерге, машиналарға және қозғалтқыштарға
қызмет көрсету бойынша слесарлық жұмыстарды орындау;
- ауыл шаруашылық кәсіпорындарында электр құрылымдарын,
жарықтандыру өткізгіштерін және электр жабдық желілерін монтаждау және
жөндеу.
Техник электрик:
- электр жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді, оның профилактикалық
тексеруді және жөндеуді жүзеге асыру;
- монтаждау, жинау, өткізгіштер және осыған ұқсас электротехникалық сызбасын дайындау және әзірлеу;
- электр жабдықтар мен жүйелерді дұрыс пайдалануды бақылау,
жабдықтардың жұмыс істеуінде ақаулар және бас тарту себептерін анықтау
мен оларды жою;
- электр жабдықтарын және құрылғыларын пайдаланатын қызметкерлерге
оларды пайдалану тәртібі туралы нұсқау беру;
Кіші инженер-электрик:
-топта, сонымен қатар қауіпті жағдайларда жұмысты жоспарлау және
ұйымдастыру;
- автоматты жүйелерді жөндеу және мониторингі мен бақылау жүйесін
бағдарламалау;
-жұмыс нәтижелерін бағалау;
-технологиялық процестерді ұйымдастыру және жұмыс сапасын басқару.
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Біліктілік

Функционалдық карта

Біліктілік талаптары

4. Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

«Білім алушыларды даярлау деңгейіне талаптар» бөлімінде ҚБШ, СБШ және
кәсіптік стандарттарға сәйкес біліктілік деңгейінің түрлері бойынша қажетті
базалық және кәсіптік құзыреттілікпен анықталған (Кесте 3).
Базалық құзыреттіліктер
– бұл нақты қызметке байланысты сапалы сипаттамалардың жалпы сипаты. Базалық құзыреттіліктерді сипаттау
маманның жекешілігіне жататын талаптарды қосуға болады: ойлауды дамыту деңгейі; қарым-қатынастық дағдылар; қол жетімділікке көзделу (нәтиже);
мәселелерді шешуді білу және тағы басқалар.
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Кәсіптік құзыреттіліктер келесі түрлерге бөлінеді: жалпы құзыреттіліктер;
функционалдық құзыреттіліктер.
Функционалдық құзыреттіліктер біліктілік түрлері және деңгейлері бойынша анықталады, ал жалпы және танымдық құзыреттіліктер мамандығы бойынша тұтастай анықталады. Функционалдық құзыреттіліктер еңбек процесінің
мәнмәтін байланысында қалыптастырылады, яғни, кәсіптік қызмет саласында
маман орындайтын кеңейтілген және арнайы қызметтер сияқты анықталады.
Функционалдық құзыреттілік негізінде әрбір біліктілік бойынша кәсіптік
модульдердің тізімі белгіленеді.
Деңгейлер бойынша базалық және кәсіптік құзыреттіліктер
Кесте 3
Құзы
ретт
ілік
тер
База
лық
құзы
р е т
тіл
іктер
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Б і л і к
тілік
коды
және
атауы
(қолдан
балы
б а к а
лавр)

Б і л і к Біліктілік
тілік
коды
коды
және
және
атауы
атауы
(артты
( о р т а рылған
буын)
деңгей)

151802 2 Электр монтері, 151802 2 Электр
слесарі
БҚ 1.Өзінің болашақ кәсіп мәнін және әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, оған тұрақты мүдде таныту.
БҚ 2. Жұмыс орнын ұйымдастыруды білу.
БҚ 4. Аса жоғары білікті мамандардың
басшылығымен жұмысты орындау.
БҚ 5.Ақпарат жинаудың, сақтаудың, өңдеудің
компьютерлік әдістерін меңгеру;
БҚ 6. Командамен жұмыс істеуді, әріптестермен,
басшылықпен, тұтынушылармен тиімді араласуды білу.
БҚ 7. ЭҚОТ, ӨҚТ, ТҚТ сәйкес негізгі нормативтік
талаптарды қолдану.
БҚ 8. Электрмонтаждау және слесарлық құралсаймандарымен жұмыс істеуді білу.
БҚ 9. Электр сызбалары н оқу дағдыларын
меңгеру.
БҚ10. Кәсіптік қызметті жетілдіру үшін
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
151803 3 «Техник электрик»
БҚ 11.Кәсіптік міндеттерді орындау әдістерін және тәсілдерін
анықтап, олардың тиімділігін және сапасын бағалап өз
қызметін ұйымдастыруды білу.
БҚ12. Кәсіптік міндеттерді қою және шешу үшін қажетті
ақпаратты іздестіруді, талдауды және бағалауды жүзеге асыру.
БҚ 13.Ұдайы кәсіптік өсу даярлығын таныту, жаңа білімдерді игеру.
БҚ 14.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру.
БҚ
15.
Компьютерлік
бағдарламаларды
пайдаланып электр сызбалардың құрылу дағдыларын меңгеру.
БҚ16.Электротехникалық қызметкердің жұмысын басқару.
БҚ17.Орындалған жұмыс сапасын бақылауды жүзеге асыру.
БҚ18.Стандартты және қалыпсыз жағдайларда шешімдер
қабылдау және оларға жауап беру.

151800 4 «Кіші инженер-электрик»
БҚ 19.Энергия жүйесінің және автоматты басқару жүйесінің жұмыс
істеу сапалы көрсеткіштеріне талдау жүргізу;
БҚ 20. Беру технологиялары саласында білімдерді игеруге арналған
жеткілікті даярлықты меңгеру;
БҚ 21.Электр энергетикалық қондырғыларды басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту арқылы өндіру;
БҚ 22.Энергия қондырғыларына және автоматты басқаруға сапалы
қызмет көрсетуді бағалау, түзету әдісі бойынша ұсыныстар енгізу.
БҚ 23. Қызметкер біліктілігін арттыру үшін жағдайлар жасау.
БҚ 24. Нәтижелерді өңдеуімен және талдауымен қойылған әдістемелер
бойынша эксперименттер жүргізу.
БҚ 25.Қызметкердің жұмысын жоспарлау.
БҚ 26.Өндірістік учаскілерді құру және қайта ұйымдастыру бойынша
ұйымдастыру.
БҚ 27. Мәселелерді шешу, тәуекелдерді бағалау және қалыпсыз
жағдайларда шешім қабылдау.
БҚ 28. Мақсат қою, бағыныштылардың қызметін дәлелдеу, тапсырмаларды орындау нәтижесіне өз жауапкершілігін қабылдап олардың
жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау
Б а з а Б і л і к Б і л і к Біліктілік 151802 2 Электр монтері
лық
тілік
тілік
коды
КҚ 2.1.1. Өндірістік процестерді электрлендіру,
қ ұ з ы коды
коды
және
машиналарға және жабдықтарға техникалық
реттіл және
және
атауы
қызмет көрсету мен жөндеу элементтерін
іктер атауы
атауы
( а р т т ы жобалауға байланысты техникалық есептеулерді
( қ о л д а н ( о р т а р ы л ғ а н ДК көмегімен үлгілеу.
балы
буын)
деңгей)
КҚ 2.1.2. Электр машиналарды, трансформаторларб а к а
ды және оларда пайдаланылатын электротехникалық
лавр)
материалдарын диагностикалау.
КҚ 2.1.3. Ауыл шаруашылық технологиялық
процестердің автоматика және басқару шамалары
жүйелерінің техникалық құралдарын пайдалану.
КҚ 2.1.4. Ауыл шаруашылық тұтынушыларды
енгізуде электр жүктемені есептеу әдістемесін,
электр берудің ішкі өткізгіштердің және ауа
желілерінің қимасын таңдау әдістемесін меңгеру.
КҚ 2.1.5. Ауыл шаруашылық өндірісін,
құрылғыларын
электрлендіру
негіздерін,
әрекет принциптерін, сипаттама негіздерін
және электр жабдықтарын және автоматтандыру құралдарын таңдау әдістерін меңгеру.
КҚ 2.1.6. Ауыл шаруашылығында өндіріс
процестерімен орталықтандырылған бақылау
және автоматтандырылған басқару жүйесінің
элементтерін монтаждау, баптау, жөндеу өндірісі.
КҚ 2.1.7. Өлшем құралдарын пайдалану және
технологиялық процестерін реттеу.
КҚ 2.18Салауатты өмір салтын жүргізу.
151802 2 Электр слесарі
КҚ 2.1.1.Қиыстырып келтірумен және жетілдірумен
слесарлық өңдеу бөлшектерін орындау;
КҚ
2.1.2.Қолайлы
шешім
таңдау
кезінде
электротехникалық
қондырғыларды,
электртехнологиялық процестерді жобалау және құрылымдау.
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КҚ
2.1.3.Электрлендірілген
және
автоматтандырылған
ауыл
шаруашылық
қондырғыларын құрылымдау, монтаждау және
пайдалану үшін электротехникалық және
конструкциялық материалдарды пайдалану.
КҚ2.1.4.Олардың сенімділігін арттыруды пайдалану бойынша шаралар ұсынымдары бар
электр машиналардың және аппараттардың
ақауларының және бас тартудың туындау
себептеріне талдау жүргізу.
КҚ 2.1.5.Еңбек туралы ҚР заңнаманың негізгі нормаларын, қорғау тәртібін және нормаларын меңгеру.
КҚ 2.1.6.Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын электр сымдар жүйесіне, жарықтандыру
және
сәулелендіргіш
қондырғыларына,
аспаптарға және электр жабдықтарын автоматтандыру
құралдарына
техникалық
қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.
КҚ 2.1.7.Ауыл шаруашылық нысандарын электрмен жабдықтау, электрмен жарықтандыру,
электрмен жылыту жүйесіне монтаждау жүргізу
кезінде технологиялық операциялар орындау әдістерін және жұмыс сапасын бақылау
тәртіптерін меңгеру.
КҚ 2.1.8.Ауыл шаруашылығын электрлендіру
және автоматтандыру кезінде өнім сапасының
метерологиялық, электр өлшем, стандарттау,
сертификаттау және басқару негіздерін қолдану.
КҚ 2.19 Электр тізбектерді жинау, қолданыстағы
техникалық шарттарға және стандарттарға сәйкес
анықталатын шамаларды өлшеу әдістерін оқып білу.
КҚ 2.20. Бөлшектерді біріктіру сипатына сәйкес
құрастыру-айқындағыш жұмыстар жүргізу.
КҚ
2.21
Арнайы
білім
саласына қол жеткізу тәсілі ретінде кәсіптік
қызметте
көптілділікті
пайдалану.
КҚ2.22 Салауатты өмір салтын жүргізу
151803 3 «Техник электрик»
КҚ 3.1.1. Электр тізбектердің қолайлы параметрлерін таңдап
өндірістік процестерді тиімді электрлендіруді және автоматтандыруды жүзеге асыру.
КҚ 3.1.2.Өндірістің қолдныстағы құжатында ҚР іс-жүргізу туралы Заң талаптарын орындау.
КҚ 3.1.3.Дақылдарды, өндірістің үдемелі технологияларын
өңдеу және жемдерді дайындау мен жануарларды асырау кезінде
жұмыс сапасын бақылау бойынша технологиялық операциялар
негіздерін меңгеру.
КҚ 3.1.4.Еңбек туралы ҚР нормативтік заңнамасын, еңбек және
қоршаған ортаны қорғау тәртіптері мен нормаларын меңгеру.
КҚ 3.1.5.Энергетикалық қондырғыларды, автоматтандыру
құралдарын және оларды басқару жүйесін қазіргі заманғы
тәсілдермен және құралдармен монтаждауды, жөндеуді және
пайдалануды меңгеру.
КҚ 3.1.6.Электр жабдықтарын және
автоматика құралдарын таңдау дағдыларын меңгеру..
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КҚ
3.1.7.Ауыл
шаруашылығында
пайдаланылатын
сәулелендіргіш
қондырғыларды,
аспаптарды
және
электр жабдықтарын автоматтандыру құралдарын жобалау және пайдалану тәртібін қолданып, ауылдық
электр желілері, трансформаторлық қосалқы станциялар
құрылғыларына қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау.
КҚ 3.1.8.Электрлендірілген және автоматтандырылған ауыл
шаруашылық технологиялық процестерінің, машиналардың
және қондырғылардың ауыл шаруашылығында күш
беретін, жарықтандыру және автоматтандырылған электр
қондырғыларын және қойылған параметрлерді монтаждау,
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және баптау өндірісі.
КҚ 3.19Қазіргі заманғы әлемді көрсету және қоғамда өз орнын сезіну.
КҚ 3.20 Электр энергетикасында экономикалық, менеджмент және маркетинг негіздерінің мәнін түсіну.
КҚ3.21 Кәсіптік қызметте құқығын білу.
КҚ3.23Кәсіптік міндеттерді жауапты шешу үшін қажетті
қабілеттіліктер ретінде әлеуметтік-мәдениет құзыреттілігіне
қол жеткізу.
КҚ 3.24 Кәсіптік қызметте қойылған экономикалық
міндеттерді шешуге қажетті әлеуметтік және саяси
мәліметтер ақпаратын жинауды, талдауды және өңдеуді
жүзеге асыру.
151800 4 «Кіші инженер-электрик»
КҚ 4.1.1.Дәстүрлі емес энергия көздерін қолдануда негізделген энергия үнемдеуіш қондырғыларын, электр технологияларын есептеу мен
таңдау әдістемесін меңгеру.
КҚ4.1.2.ҚР электр энергетикасының басқарушы құжаттар талаптарын
орындау (ЭҚОТ, ТҚТ, ӨҚТ, ӨТС).
КҚ4.1.3.Аграрлық құқық нормаларын меңгеру және оларды ауыл
шаруашылық өндіріс процесінде енгізу;
КҚ 4.1.4.Ауыл шаруашылық өндірісінде электр жабдықтарын және
электр технологияларын пайдалануға техникалық-экономикалық
негіздемелер әдістерін қолдану.
КҚ 4.1.5.АРҚ жабдықтарын, автоматтандыру және қысқа тұйықталудан
қорғау құралдарын монтаждауды, баптауды, жөндеуді және қызмет
көрсетуді орындау.
КҚ 4.1.6.Есептеу кезінде математикалық моделдеуді және
бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданып АРҚ жабдықтарын, автоматтандыру құралдарын, қысқа тұйықталудан қорғауды есептеу мен
таңдау әдістерін меңгеру;
КҚ 4.1.7.Ауыл шаруашылық тұтынушысының электр желілерінде
және қоректендірудің сақтық көздерінде сенімділік құралдарын таңдау
әдістерін меңгеру;
КҚ 4.1.8.Ауыл шаруашылығында күш беретін, жарықтандыру және
автоматтандырылған электр қондырғыларын монтаждау, техникалық
қызмет көрсету, жөндеу және баптау бойынша жаңа технологияларды
ұйымдастыру және қолдану;
КҚ 4.1.9.Өндірістік ұжымды, алдын ала жоспарлы жөндеу жүйесін
және электрэнергетикалық жабдықтарды рационалды пайдалану және
ауыл шаруашылықты белгілеу автоматика құралдарын ұйымдастыру
және басқару негіздерін меңгеру.
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5. Бағдарламаның құрылымы
«Бағдарлама құрылымы» бөлімі оқу модульдерінің тізімінен, базалық
құзыреттілікті қалыптастырудың оқу мақсаттары мен тәртібінен тұрады (5-кесте).
5-кесте. Білім беру бағдарламасы құрылымының нысаны
К ә с і п т і к Оқу пәндері/мо- Оқу мақсаттары
Білім
қ ұ з ы р е т дуьдер и
тіліктер

КҚ 2.2.1
Кәсіптік ісәрекетте
к ө п т і л
ділікті
арнайы білім
саласына
қол жеткізу
т ә с і л і
ретінде пайдалану

КҚ 2.2.2
Кәсіптік ісәрекетте
к ө п т і л
ділікті
арнайы білім
саласына
қол жеткізу
т ә с і л і
ретінде пайдалану
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Білік

Жалпы білім беру модульдері
Жалпы гуманитарлық модульдер
Кәсіптік (орыс) Мемлекеттік
тіл Кәсіптік лекқазақ тілі
және
кәсіптік сиканы сау(қазақ
тілінде бағыттағы мәтіндері атты пайдаоқытылмайтын оқу мен аудару лану, өзінің
топтардағы):
(сөздікпен)
үшін к ә с і п т і к
Қазақ
тілінің қажетті лексикалық с а л а с ы н д а
с и н т а к с и с і . және грамматикалық қазақ
және
Сөйлеуді дамы- минимумды меңгеру орыс тілдерін
ту. Мамандық (1200
–
1400 қ о л д а н у ғ а
бойынша тер- лексикалық бірлік) қ а б і л е т т і
м и н о л о г и я . (сөздікпен);
болу ;
Қазақ
тілінде Мамандық бойынша
іс
қағаздарын терминологиялар
жүргізу. Аударма
техникасы
(сөздікпен),
кәсіптік оқыту

Кәсіптік
шет
тілі:
Кәсіптік қарымқатынас
үшін
қажет мамандық
б о й ы н ш а
лексикалықграмматикалық
материал; сөйлеу
іс-әрекетінің
және
сөйлеу
формасының. аудару техникасы

Кәсіптік
қарымқатынас
үшін
қажетті лексикалықграмматикалық материал;

Сөйлеу
ісәрекетінің
түрлерін айыра білу

дағдылар

КҚ 2.2.1
Кәсіптік
іс-әрекетте
к ө п т і л
ділікті арнайы білім
саласына
қол жеткізу
т ә с і л і
ретінде
пайдалану

КҚ 2.2.2
Кәсіптік
іс-әрекетте
к ө п т і л
ділікті арнайы білім
саласына
қол жеткізу
т ә с і л і
ретінде пай
далану

Қалып тасты рыла
тын база
лық құзы
рет коды

Кәсіп тік
(орыс)
қазақ тілі
(қазақ
тілінде
оқы тыл
майтын
топтар
дағы):
Қ а з а қ
тілінің син
таксисі.
Сөй леуді
д а м ы т у.
Маман
дық бойы
нша терми нология. Қазақ
тілінде
іс
қағаз
д а р ы н
ж ү р г і з у.
Аударма
техни касы
( с ө зд і
кпен), кәсі
птік оқыту
Кәсіп тік
шет тілі:
Кәсіп тік
қарымқаты нас
ү ш і н
қажет ма
ман дық
бойы нша
л е к с и
кал
ықграм мати
калық мат

әр түрлі түрлері
(ауызша, жазбаша, монологтық,
диалогтық);
К ә с і п т і к
бағдарланған
мәтіндерді

КҚ2.2.3 Са- Д
е
н
л а у а т т ы шынықтыру
өмір салтын
ұстану

- дене және
спорттық
өзін-өзі
жетілдіру
дағдылары;

КҚ
3.2.1
Электр энер
гетикасын
дағы
экон
омика, мен
еджмент
және ма ркетинг
негі
здерінің
мәнін түсіну

Тәжірибелік
кәсіптік ісәрекетті
ш е ш у д е
теориялық
білімді пайдалану

КҚ
3.2.1
Эл е кт р
энер гети
касындағы
э к о н о
мика, менедж мент
және марке
тинг негіз
дерінің
м ә н і н
түсіну

Кітаппен
жұмыс жасау (қажетті
ақпаратты
т а б у ,
негізгісін
б е л г і л е у,
үзінділерді
с а л ы с т ы р у,
мағыналық
бөліктерін

КҚ
3.2.2 Сала дағы
Кәсіптік қ ұ қ ы қ
іс-әрекетте негіз дері
құқықты
білу

КҚ
3.2.2
Кәсіптік ісәрекетте
құқықты
білу

е -- салауатты өмір
салтының негіздері,
адам
ағзасының
өмірлік іс-әрекетінің
заңдылықтары,
денсаулықты сақтау
мен нығайту тәсілдері
Э к о н о м и к а , АӨК
ұйымдарын
м е н е д ж м е н т дағы
кәсіптікжәне маркетинг тәжірибелік
існегіздері
әрекет.
Экономика негіздері,
өндірісті басқарудың
заманауи әдістері,
кәсіптік
саладағы
кәсіпкерлік іс-әрекет
негіздері.
АӨК
кәсіпоры
нының өндірістікшаруашылық
ісәрекетін
талдау
негіздері.
Саладағы құқық зСаладағы
құқық
негіздері
тық
қаты
настар
ережелерінің
негіздері; құқық салалары туралы білім;
Заң, мемлекет және
өмірдегі
құқық
рөлі туралы түсінік
қалыптастыру.
Мемлекет
туралы
құқықтық оқыту

ериал;
сөйлеу ісәр екетінің
ж ә н е
сөйлеу
ф о р м а
сы
ның
әр түрлі
түрлері
( ау ы з ш а ,
жазбаша, моно
логтық,
диалог
т ы қ ) ;
Кәсіптік
бағдар
ланған
м ә т і н
дерді аудару техни касы
К Қ 2 . 2 . 3 Дене шы
Салауатты нық тыру
өмір салтын ұстану

Э к о н о
мика, менед жмент
және мар
кетинг
негіз дері

25

КҚ
2.1.1.
Өндірістік
процестерді
э л е к т р
лендіру, машина ларға
және
жаб
дықта
рға
техни калық
қыз
мет
көрсету мен
жөндеу элем
енттерін
жоба лауға
байла
нысты
техн
икалық есеп
теулерді ДК
көм егімен
үлгі леу
КҚ
2.1.2.
Ө л ш е м
құралдарын
пайдалану
және техно
логиялық
процес терін
реттеу
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негіздері; адам мен б е л г і л е й
азаматтық құқықтар, о т ы р ы п ,
еріктері, міндеттері, оқығанынан
оларды жүзеге асы- тезистер мен
ру
механизмдері; пландар жамемлекеттік
билік сау);
органда
рының сөйлеу
жүйесі; кәсіптік іс- м ә д е н и е т і н
әрекет саласындағы меңгеру;
құқықтық
және - құқықтық
ру ха н и - э т и ка л ы қ тақырып бойнорма
лар; ынша сауатөндірістегі жұмыс ты сөйлеу;
керлердің
заңды
жауапкершіліктері.
Біліктілік: 151801 2 – Электр монтері
Базалық жалпы кәсіптік модульдер
Бағдарламалық түсініктер:
Жазбаларж а с а қ т а м а н ы сызба,
нобай, ды
орынп а й д а л а н у шек,
отырғызу, дау, контурарқылы электр кесік, қима, жал- ларды сызу,
сызбаларын мо- пы түрі, жоғарыдан қ ұ р а с т ы р у
дельдеу
қ а р а ғ а н д а ғ ы сызбалары
түрі,
жанынан, мен нобайлаМЕМСТ
бойын- рын оқу, геоша форматтардың мет риялық
өлшемдері, проек- қ ұ р ы л ы м
ция түрлері
дарды орындау

Электр жүйесін,
электронды техниканы талдау
және олардың
функцияларын
бақылау

Э л е к т р
техникасының
негізгі
заңдары,
электр
тізбектері
элементтерінің
шартты
белгілері,
электр тізбектерінің
процестері, электр
тізбектерінің
жұмыс режимдері,
тағайындалуы,
өлшеу аспаптарын
қосу тәсілдері, әр
түрлі факторлардан
өткізгіш

Электр сызбаларын жинау, тұрақты
және
ауыспалы
тоқ
тізбегінің
п а р а м е т
рлерін есептеу, желілік
және желілік
емес электр
тізбектері,
электр тізбект
ерінің параме
трлері мен

КҚ
2.1.1.
Өндіріс
тік
процес
терді
электр ленд
іру, маши
наларға
ж ә н е
жабдық
тарға техни калық
қызмет
көрсету мен
жөндеу элемент терін
жоба лауға
байла нысты техни
калық есеп
теулерді ДК
көме гімен
үлгі леу
КҚ 2.1.2.
Ө л ш е м
құрал дарын
пай
д а л а н у
және техно
логиялық
п р о ц е с
терін рет
теу

Бағдар
лама лық
жасақт
а м а ны пайда
лану
арқылы
электр
сызба ларын моде
льдеу

Электр
ж ү й е
лерін,
элект ронды техни
каны талдау және
олар дың
функ цияларына
б а қ ы л ау
жасау

материалдарының
кедергіге тәуелділігі,
диэлектр
лердің
электр
өткізгіш
тіктері, әр түрлі факторлардан диэлект
риктердің
берікті
гінің
тәуелділігі,
электр
беріктігіне
әсер ететін факторлар, өлшеулердегі
ауытқулар;
өлшеу
аспаптары
мен
өлшем
дердің
ауытқушылықтары,
электр өлшеу аспапта рының нақтылық
класы және олардың
сипатта
малары.
Сандық
өлшеу
аспаптары туралы
мәліметтер
және
олардың жіктелуі,
электр
өлшеулері
мен тізбекті жинау
кезіндегі
қауіпсіздік
шаралары, екі фазалық
және үш фазалық
тізбек тердегі қу
аттылықты өлшеу
әдістері, өлшенене
тін
көлемді
сандық
формаға
түрлендіру
тәсіл
дері; вольтамперлі
сипатта
малар
әреткеті
ұстаны
мының құрылғысы
және
электроника
элементтерінің
негі згі параметр
лері: элек тр аспап
тарының
радиоте тіктері, электр
жабдықтары үшін
қолдан
ылатын
типтік
тораптар
мен
электр
қондырғыларының
сызбасын
құру
ұстаным дары; генера торлар мен
импульді құрылғы
лардың,

ж ұ м ы с
режимдерін
р е т т е у
Қ ұ р а м ы
на
қарай
қорытпа сипатт амасын
беру, өткізгіш
материа лдарды
жіктеу,
өлшеу трансфо
рматор
ларын іріктеу,
т ұ р а қ т ы
және ауыспалы
тоқтар
тізбегіндегі
тоқ
пен
кернеуді
өлшеу,
омметр, мегоомметр, ампер
метр
әдісі,
вол ьт м е т р ,
жалаң және
қос
көпір
көмегімен
кедергіні
ө л ш е у ,
индуктивтік
және
конден
саторлы
шарғы
лардың параме трлерін
өлшеу; нақты
аспап
тарды
пайд
алану және
қосу сызбасын
орындау, электро
нды
көп
профильді
м у л ь
тимерлерді,
эл е кт р о н д ы
осцил ографты пайда лану
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КҚ
2.1.3
Электр маши
нала рының,
транс форматорлар
дың
және
олар да қол
д а н ы л ат ы н
элект роте
хникалық
м а т е р
иалдардың
диаг нотикасын жүр гізу
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Транс
форма торлардың
электр
қонды
рғыларын диагностикалау

мультидірілдеткішті
тригерлердің,
үйлесімді тербеліс
генераторларының
т и п т і к
сызбаларының
құрылуы
және
жұмыс ұстанымы,
о с ц и л о г р о ф
және
тіркеуші
аспаптардың,
элект
өлшеу
аспаптарының
аналогтарының
тұрақты тоқтарын
к ү ш е й т к і ш т е рд і ң
құрылымы
мен
жұмыс ұстанымы,
тіркеуші мен таратушы дешифратор импульстерінің
е с е п т еу і ш т е р і н і ң
микропроцессорлары туралы жалпы
мәліметтер;
тұрақты
тоқ
машиналарының
құрылғылары
және
жұмыс
ұстанымы. Электр
машиналарының
т е о р и я с ы н а
п а й д а л а н уд а ғ ы
электр
техник
асының
негізгі
заңдары. Тұрақты
тоқ машиналарының
қозу
жүйесі.
Тұрақты тоқ машина
ларының магнитті
тізбегі.
Тұрақты тоқ генераторлары
және
оларың сипаттамалары.
трансфор
маторлар дың құры
лымы мен іс-әрекет
ұстанымы. Трансфор
маторлардың
типтері
мен
жіктеулері. Бір фазалы трансфор маторлар теориясы.

-қасиеттері
б о й ы н ша электро
техника лық
материа лдарды анықтау;
- өткізгіш материа лдарды
пайдалану
қажетті лігін
түсіндіру
- мазмұн мен
коммут ация
білігі;
- машин аларды бөлшектеу
және жинау;
- іске қосу,
т ұ р а қ т ы
тоқ қозғалт
қышының айналу бағытын
өзгерту
трансфор
маторлардың
электр машина ларынан
негізгі айырм
ашылықтары

КҚ
2.1.3
Эл е кт р
маши нала
рының,
т р а н с
ф о р м а
торлардың
және оларда
қолда
нылатын
электро
техникалық
м а т е р
иалдардың
диаг
нотикасын
жүргізу

Электр
маши налары мен
аппа ратт а р д ы
диаг ност
икалау

Үш фазалық және
бір фазалық трансфор
маторлардың
жалғану ларының
негізгі
топтары.
Трансфор
маторларды
желіден
өшірген
кездегі,
жүктемеде тұрған
кездегі трансфор маторлар кернеулерін
реттеу.
Жүкте
медегі
кернеуді
реттеуге арналған
құрылғы
жұмысы
ның
ұстанымы.
Синхронды
генер
аторлардың
құры
лымы мен іс-әрекет
ұстанымы.
Құрылым
элеме
нттері: статор, ротор, нақты полюсті
және нақты полюсті
емес
синхронды
генера
торлардың
қозды рғыштары.
Бір фазалы орамалар. Үш фа залы орам
алар. Қозу жүйелері
және синхр онды
генер аторлар сызбалары. Синхронды
генера
торлардың
қозулары:
машин
алық қозумен, жартылай
өткізгіш
және механ икалық
түзеткіштерден
қозумен.
Синхр онды қозға
лтқыш жұмы сының
ұстан ымы. Синхронды микро машиналар.
Синхр
онды тахоге нератор.
Реактивті
синхро
нды қозғал тқыш,
құрылғы, айнал дырушы сәт - электр
отехникалық матер
иалдарды жіктеу аспаптық болат тарды жіктеу, олардың
мәні, аспапт ардың.

трансфо
рматор
л а р д ы ң
ж ұ м ы с
процестері;
трансфор
маторлардың
ж ұ м ы с
режимдері;
- үш фазалы
трансфор матор лардың
жалғану топтар
ының
сызбалары
- ауыспалы
тоқ
машина ларының
құрылымы
мен
әрекет
ұстаным
дары
- ауыспалы
тоқ машина
ларының орамала рының
е с ептеулері
мен
оны
орындау;
жерге
тұйықтау
ж ә н е
тұйықтауыш
к а б е л ь
желілерінің
кедергілерін
өлшеу
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КҚ
2.1.4.
Ауыл
ша
руа шылық
тұтынушыл
арды
енг
ізуде эле ктр
жүкт емені
есеп
теу
әдістемесін,
эле
ктр
бер
удің
ішкі
өткіз
гіштердің
және ауа желі
лерінің қима
сын таңдау
әдістемесін
меңг
еру.
КҚ
2.1.5
Ауыл шару
а ш ы л ы қ
өнді
рісін,
құры
лғы
ларын элек
трлен діру
негі здерін,
әрекет прин
ципт
ерін,
сипа ттама
негіз дерін
30

Ауыл
шаруа
шылық
электр
қонды
рғылары
мен
агрегаттарға
қызмет көрсету

жұмыс жағда йлары,
мәні, реттеуші элеме
нттердің қасиеттері;
- МЕМСТ бойынша таңба ламалары,
қасиет тері және пайда
лану облысы;
- металдарды терми ялық, химиялықтерми ялық өңдеудің
негізгі түрлері;
-түстіматериалдардың
қорытпаларының,
жеңіл қорытпалардың,
ұнтақ тектес матер
иалдардың түрлері,
антифр
икциялық
құрылғ ылар мен транзис торлы логикалық
элементтердің және
интегр алды микрос
ызбаларды ң әрекет
ету ұстанымы.
Кәсіптік модульдер
жарықтандырудың Э л е к т р м е н
салалық
норма жағу,
элекларының талаптары; т р м е н
- өнді рістік; жарықт ж ы л ы т у
андыру
құрыл жабдығының
ғыларын басқар уды қ у а т т ы
автома ттандыру мен л ы ғ ы н ы ң
ортал
ықтандыру е с е б і н
сызбалары
жүргізу;
- жарық тандыры- ж а р ы қ т а
латын және сәуле ндыру және
ленетін кеңістікте сәулелендіру
сәулел ендіргіштер қ о н д ы р ғ
мен шамда лдарды ы л а р ы н ы ң
орнала стыру;
таңдауын
- ауыл шаруа шылы о р ы н д а у
ғындағы өндірісте және
есепнеғұрлым кеңінен тел
улерін
қолдан
ылатын жүргізу; Замаэлектр жетекте рінің науи аппара
түрлері;
ттарды таңдау
тасқы
нды- әдістеме сін
өндірістік
желіл қ о л д а н у ,
ердің электр жете т е о р и я л ы қ
ктерін
жобалау ұсыныстарды
кезіндегі өтпелі про- есте сақтау
це стер;
- жұмы және оларды
стард ың әр түрлі т ә ж і р и б е д е
режи мдері кезіндегі п а й д а л а н у ;
қуатт ылық бойынша Асинхронды

КҚ 2.1.4.
Ауыл шару
ашылық
тұты
нушыларды
енгі
зуде
электр жүкт
емені есептеу әдісте
м е с і н ,
э л е к т р
бер
удің
ішкі өткіз
г і ш т е рд і ң
және
ауа
ж е л і л
ерінің қима
сын таңдау
ә д і с т
е м е с і н
меңг еру.
КҚ
2.1.5
Ауыл шару
ашылық
өнді рісін,
қ ұ р ы
лғыларын
э л е к т
рлендіру
негіз дерін,

Электр
ж а б
дықтары
мен
авт о м а
ттандыру құрал
дарына
қызмет
көрсету

және электр
ж а б д
ықтарын
және
авто
маттандыру
құр алдарын
таңдау әдіс
терін меңг
еру

КҚ2.1.6 Ауыл
шаруа шылық
тұтынушыла
рға
енгізу
кезі
нде
электр жүк
темесін есеп
теу
әдісін
меңгеру, ішкі
өткіз гіш пен
электр беру
дің ауа желі
лерінің қима
ларын таңдау
әдістемесі

электр
қозғал
тқыштарын дұрыс
таңд аудың эконом икалық мәні;
- әр түрлі электр
жетектерінің
энергетикалық
көрсеткіштері;
- тұйық желілер туралы түсініктер, электр
қ ау і п с і зд і г і н і ң
негіздері.

Ауыл шаруашы
лығын электр
энергиясымен
қамтамасыз ету
және
қызмет
көрсету

өндіріс
пен
электр энергиясын
тұтынудың
техно
логиялық процесі;
- электр станциялары мен қосалқы
станция
лардың
типтері;
- электр энергиясын
беру және бөлу;
- электр қондырғы
ларының номиналды параметрлері;
- өткізгіштер мен
кабель дердің таңба
лары,
қыздыру
бойынша олардың
қималарын таңдау;
- ішкі өткізгіштердің
монтаж
дары,
тіректер дің, оқш
улағыштардың
құрылымдары;
қуаттылық пен энергияны
жоғалтуды
анықтау;
кернеудің мүмкін болатын жоғалтуларын
анықтау;
- тұйық тораптар туралы түсінік; электр қау
іпсіздігінің негіз дері.

қ о з ғ а л т
қыштар ды
іске қосу сызбасын
оқу;
То л ы қ т а й
а л ғ а н д а
э л е к т р
жетектерін
жоба лау
ұстаным дарын қолдану;
Парамет рлер
есептеу лерін
орындау және
ЭНУ таңдау;
Қазандық
т а р д ы ң
қуаттылық тарын реттеу;
Э л е к т р
қауіпсіз дігін
сақтау
электр
желілері мен
қосалқы станция
лардың
электр жабдық
тарына бапт
аулар жүргізу,
электр жабдық
тарына техник
алық қызмет
к ө р с е туд і
ж ү р г і з у,
а ғ ы м д а
ғы
электр
жабдығының
операци яларын орындау;
- сымда р мен
кабельдерді
жүргіз е білу,
сымдар мен
кабельдерді
айыра білу, кабел ьдер мен
сымд ардың
қима ларын
анықтай білу,
тоқ
жүкте
мелерін есептеу,
электр
қауіпсі здігін
сақтау

әрекет прин
циптерін,
сипат тама
негі здерін
және электр
ж а б д
ықтарын
және авто
маттандыру құр алдарын таңдау
әдісте рін
меңге ру

КҚ2.1.6
Ауыл шаруа
шылық тұты
нушыларға
е н г і з у
кезінде
электр жүк
темесін есе
птеу әдісін
меңг
еру,
ішкі
өткі
згіш
пен
электр беру
дің ауа желі
лерінің
қима ларын
таң дау әдіст
емесі.

А у ы л
шару ашы
лығын эле
ктр энерг
иясы мен
қамт атамыз ету
ж ә н е
қызмет
көрсету
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КҚ 2. 1.6
Ком
пьютер көмегі
мен
мод
ельдеу, өнді
рістік
про
цестерді эле
ктрлендіру,
өнд ірістік
пр цестер,
тех никалық
қыз мет көр
сету
және
маш иналар
мен
жабд
ықтарға
жөндеу жұ
мыстарын
жоб алаумен
бай ланысты
техн икалық
есе птеулер

КҚ 2.1.7. Тех
нологиялық
проц естерді
өлшеу және
реттеу құр
алдарын
пайд алану

32

Біліктілік: 151801 2 – Электр слесарі
Жалпы кәсіптік модульдер
Бағдарламалық компьютермен бас
ж а с а қ т а м а н ы жұмыс
кезіндегі мәзірмен, теп а й д а л а н у қауіпсіздік техника- резелермен;
арқылы электр сы;
құралдар
сызбаларын мо- - дербес компьютер п а н е л і м е н ,
дельдеу
құрамы;
жетекшімен
ДЭЕМ жұмыс;
бағдарламалық
жасақтамасының
құрамы
мен
құрылымы;
- Жұмыс үстелінің,
редактордың
жұмыс терезесінің
ұстанымдары;
- терезе элементтері,
Excel
жұмыс
парағының функциялары

Электр жүйесін,
электронды техниканы талдау
және олардың
функцияларына
бақылау

Э л е к т р
техникасының
негізгі
заңдары,
электр
тізбектері
элементтерінің
шартты
белгілері,
электр тізбектерінің
процестері, электр
тізбектерінің
жұмыс режимдері,
тағайындалуы,
өлшеу
аспаптарын қосу тәсілдері,
әр түрлі факторлардан
өткізгіш
материалдарының
кедергі тәуелділігі,
диэлектрлердің
э л е к т р
өткізгіштіктері, әр
түрлі факторлардан
диэлект риктердің
беріктігінің
тәуелділігі, электр
беріктігіне
әсер
ететін
факторлар,
өлшеулердегі

КҚ 2. 1.6
Ком пьютер
көме
гімен моде
льдеу, өндір
істік
про
цестерді
э л е к т
р л е н д і р у,
өндір істік
процестер,
т е х н и к
алық қыз
мет
көрс
ету
және
маши налар
мен
жабдық
т а р ғ а
жөндеу
жұмыс тарын жобал
аумен байла ныст ы
техникалық
есеп теулер
КҚ 2.1.7.
Т е х н о
логиялық
п р о ц е с
терді өлшеу
және реттеу құрал
дарын пайда лану

Бағдар
ламалық
жасақ таманы пайда
лану
арқы лы
электр
сызба ларын модел
ьдеу

Электр
жүйе сін,
элек тронды тех никаны талдау және
олар дың
функ цияларына
бақ ылау
жасау

ауытқулар;
өлшеу
аспаптары
мен
өлшемдердің
ауытқушылықтары,
электр
өлшеу
аспаптарының
нақтылық
класы және олардың
сипаттамалары.
Сандық
өлшеу
аспаптары туралы
мәліметтер
және
олардың жіктелуі,
электр
өлшеулері
мен тізбекті жинау
кезіндегі
қауіпсіздік
шаралары, екі фазалық
және үш фазалық
тізбектердегі
қуаттылықты
өлшеу
әдістері,
өлшененетін
көлемді
сандық
формаға түрлендіру
тәсілдері;
вольтамперлі
сипаттамалар
әрекеті
ұстанымының
құрылғысы
және
электроника
элементтерінің
негізгі параметрлері:
э л е к т р
аспаптарының
радиотетіктері,
электр жабдықтары
үшін қолданылатын
типтік
тораптар
мен
электр
қондырғыларының
сызбасын
құру
ұстанымдары;
генераторлар
мен
импульді
құрылғылардың,
мультидірілдеткішті
тригерлердің,
үйлесімді тербеліс
генераторларының
т и п т і к
сызбаларының
құрылуы
және
жұмыс ұстанымы,
осцилогроф және
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КҚ2.1.2.
Оңтайлы ше
шімдерді
таңдау кезі
нде элект ротех ник алық
қон
дыр
ғыларды,
элек
тротехникал
ық
проце
стерді жоба
лау және құр
ы л ы м д а у.
КҚ
2.1.3.
Элек
трле
ндірілген
және автома
ттанды
рылған ауыл
шау ашылық
қон дырғы
ларын
құр
ы л ы м д а у,
монт аждау
және
пайд
алану үшін
элек
тротех никалық
және
құр
ылымдау материалдар
ын пайд алану. КҚ 2.1.4.
Олардың
с е н і м
діліктерін
арт тыратын
пайдалану
бойы нша
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т і р к е у ш і
аспаптардың, электр
өлшеу аспаптарының
аналогтарының
тұрақты
тоқтарын
к ү ш е й т к і ш т е рд і ң
құрылымы
мен
жұмыс ұстанымы,
тіркеуші мен таратушы
дешифратор импульстерінің
е с е п т еу і ш т е р і н і ң
микропроцессорлары туралы жалпы
мәліметтер;
Электр машина- тұрақты
тоқ
лары мен аппа- м а ш и н а л а р ы н ы ң
раттарды диа- қ ұ р ы л ғ ы л а р ы
гностикалау
және
жұмыс
ұстанымы; Электр
машиналарының
т е о р и я с ы н а
п а й д а л а н уд а ғ ы
электр техникасының
негізгі
заңдары;
Тұрақты
тоқ
машиналарының
қозу жүйесі. Тұрақты
тоқ машиналарының
магнитті тізбегі;
Тұрақты тоқ генераторлары және оларың
сипаттамалары;
трансформатор
лардың құрылымы
мен
іс-әрекет
ұстанымы. Трансф
орматорлардың
типтері
мен
жіктеулері. Бір фазалы
трансформаторлар
теориясы.
Үш фазалық және
бір фазалық транс
форматор
лардың
жалғану
ларының
негізгі топтары.
- Синхронды маши
налардың құрылымы
мен іс-әрекет ұстан
ымы;
Ауыспалы
тоқ
машиналарының
құрылымы мен ісәрекет ұстанымы.

- машиналарды бөлшектеу
және жинау;
- тұрақты тоқ
қозғал тқышта
рының айналу бағытын
өзгерту, іске
қосу;
- трансф орма
торлард
ың
жұмыс
п
роцесі;
трансфо
рмато
рдың жұмыс
режимі; және
механиз мнің
есептік сызба
сын (моделін)
таңдау және
жобалау процес
індегі
м а ш и н
алардың элемен ттерінің
аталған сала
ү шін типтік
есепте улерін
жүргізу;
- қарапайым
механ
измдер мен машин алардың
жұмыс жағдай
ларын талдау.

КҚ 2.1.2.
О ң т а й
лы
шеш
імдерді таң
дау кез інде
эле
ктро
техникалық
қонд ырғы
ларды, эле
к тро техн
икалық про
ц ест ерді
жоб
алау
және құр
ы л ы м д ау.
Элек трле
ндірілген
және авто
матта нды
рылған
ауыл шару
ашылық
қ о н д
ырғыларын
құр ылымдау, монта
ждау
және пайда
лану үшін
элект роте
хникалық
және құры
лымдау
мате риалдарын пайда лану. КҚ
2.1.4. Олард
ың
сенім
діліктерін
артт

Элект р
қ о н д ы
рғы лары
мен апп
араттарды
диаг ностикалау

ұсы ныстармен электр
маш иналары мен аппа
ратт ардың
ақа
улары
мен бұзылу
себе птеріне
талдау жүр
гізу

КҚ
2.1.6.
Ауы
лшар у а ш ы л
ығында қолд
анылатын
эле ктр қон
дырғыларды

Синхронды
генера
торлардың
құрылымы мен ісәрекет ұстанымы.
Машиналардың
тетіктері
мен
механизмдерін
е с е п т е у д і ң
құрылымы
мен
ә д і с т е р і н і ң
ерекшеліктері;
- жүктеменің әр
түрлері
кезіндегі
б е р і к т і к к е ,
қаттылыққа
және
тұрақтылыққа
(қарапайым
және
күрделі);
статиканың,
байланыстың
және
байланыс
реакцияларының
негізгі
түсініктері
мен аксиомалары;
- еркін орналасқан
және
параллеь
күштердің жүйелері;
кинематиканың
негізгі түсініктері;
-қатты
дененің
қ а р а п а й ы м
қозғалысы;
динамиканың
негізгі
түсініктері
мен аксиомалары;
- материалдардың
кедергілері туралы
негізгі түсініктер;
механикалық
беріліс түрлері;
- салмақ түсетін,
қ о л д а у ш ы ,
корпустық
және
қатты бөлшектер;
машина
бөл
шектерін жалғау;
Э л е к т р
қондырғыларға
және
автоматтандыру
құралдарына
қызмет көрсету

Кәсіптік модульдер
салалық - с ә у л е л е н у
ж а р ы қ т а н д ы р у жарықталуын
нормаларының та- ө л ш е у ;
лаптары; - өндірістік; сәулелендіру
ж а р ы қ т а н д ы р у және жарық
құрылғыларын авто- т а н д ы р у
маттандыру және
қондыр

ыратын
пайдалану
бойы
нша ұсын
ыстармен
электр маш
иналары
мен аппа
раттардың
ақау лары
мен бұзылу
с е б е п
теріне талдау жүргізу.

оларды зам БК 1-10
анауи аппа
раттарды
таңдау әдіс
темесінде,
теор иялық
ұсы
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авт оматтанды ру асп
апт ары мен
құралдарын,
эле ктр сы
мдарын, жар
ы қ т а н д ы ру
және
сәу
лелендіру
қ
о
н
дырғыларын
жөн деу және
тех ника лық
қызмет көр
сету.
КҚ
2.1.7.
Ауы
лша
руашы лық
ныса
нд
а р ы н ы ң
электр қамс
ызд андыру,
электр жары
қ т а н д ы р у,
элек тр жыл
ыту
жүйе
лерін
мон
таждау кез
інде
жұм
ыстардың
сап
асын
бақылау
ереж елері
және
техн
ологиялық
опе ацияларды оры ндау
тәсіл дерін
игеру
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орталықтандыру сызбалары
жарықталатын
және
сәулеленетін
кеңістікте
шамдалдар
мен
сәулелендіргіштерді
орналастыру;
- ауылшаруашылық
өндірісте барынша
кең
қолданылатын
электр сымдарының
түрлері;
- төбелік-өндірістік
желілерде
электр
сымдарын
жобалау кезіндегі өтпелі
үрдістер;
- жұмыстың әртүрлі
тәртіптерінде электр
қозғалтқыштарын
дұрыс
таңдаудың
экономикалық мәні;
- әртүрлі электр
сымдарының
энергетикалық
көрсеткіштері;
Э л е к т р
қондырғыларының
жо с п а р л ы - е с ке р ту
жұмыстарын,
ТҚК және жөндеуін
ұйымдастыру және
мазмұны;
жөндеулер кезіндегі
жұмыстардың негізгі
көлемдері;
әртүрлі таға йынд
алған қондырғыларды
жөндеу
кезінде
қ о с а л қ ы
бөлшектердің шығын
нормативтері;
олқылықтарды жою
тәсілдері;
ауа
және
кабель
желілерінің
элементтерін жөндеу
тәсілдері; электр машиналарын жөндеу
технологиясын;
кернеулігі 1000 В
дейін және асатын
күш трансформаторларын,

ғыларын
есептеу және
таңдау;
ВЛ жетектері
м
е
н
элементтерін
ж ө н д еу;
электр машин
аларының торапта ры мен
бөлше ктерін
жөндеу; күш
трансф орматор ларының
торапта ры
мен бөлшек
терін жөндеу;
кернеуі 1000
В дейін және
асатын РУ аппара турасын
жөндеу

ныстарда
қол
дану
- асин хро
нды
қозғ
алтқ ыштарды іске
қосу сызб
алар ында.
Эл ек тр
қо нд ыр
ғыларының
техн
ика
лық
жағ
дайын бағ
алау; электр
қонд ырғ
ысының
ақау лығын
аны қтау;
но рмативтермен аны
қт алатын
м е р з
імдерде
ақау ларды
жою;

КҚ
2.1.7.
Ауы лшаруашыл ық ныса
ндарының
электр қамс
ыздандыру,
эле ктр жар
ықтандыру,
электр жы
лыту
жүй
елерін монт
аждау кезін
де
жұмыс
сапа
сын
бақ
ылау
ереж елері
жән е техн
ологиялық
опер ацияларды оры
ндау
тәсі
лдерін игеру

Ауыл
шару
ашылығын
электр
қуат
ымен
қамт
амасыз
етуге
қызмет көрсету

КҚ 2.1.8 Ауы
лшаруашы
лықты элект
рлендіру
және
авт
оматтандыру кез інде
мет рология,
эле ктр өл
шеулері, ста
ндарттау,

Ауыл
шару
ашылық өндіріс
үрдіс
терінде
станд
арттау
және метр ология норма лары

РУ жөндеу технологиясын;
цехтік күш және
жарықтандыру
желілерінің
ішін
жөндеу технологиясын
- электр қуатын
өндіру
және
т ұ т ы н у д ы ң
технологиялық
үрдісі;
- электр станциялары мен кіші
станциялардың
типтері;
- электр қуатын беру
және тарату;
электр
қондырғыларының
атаулы шамалары;
жетектер
мен
шоғырсымдардың
таңбалары, оларды
қыздыру
бойынша қиылысуларын
таңдау; - ішкі сымдар, тіреу құрасты
рылымдарын, оқшау
лағыштарды
монтаждау; - қуатты
лықтар мен энерги
яның жоғалу ларын
анықтау;
-керне удің рұқсат
етілетін жоғал туларын анықтау;
тұйы
қталған
желілер турал
ы
ұғым; тұйық талған
желілер
туралы
ұғым; электр қауіпс
іздігінің негіздері.
- Стандарттар санаты.
Мемлекеттер
арасындағы
байланыстардың
д а м у ы н д а
халықаралық стандарттау мәні. - стандарттау саласындағы
негізгі
ережелер
және анықтамалар,
өнім сапасын

электр
желілері және
шағын станц
иялардың
дұрыс талуын
іске асыру;
электр қонды
рғыларына
техник алық
қ ы з м е т
көрсету;
ағымд
ық
э л е к т р
қ о н д ы р
ғыларының
операци яларын орындау;
сымдар
мен
шоғы
рсымдарды
төсеу, электр
қауіпсі здігін
қадағалау

С ы м д а р БК 1-10;
мен шоғыр
сымдарды
аны қтау,
сымдар мен
шоғ ырсы
мдар дың
қиы
лысуын аны
қтау, өнді
рістік жар
ақат кезінде
жәрдем
көрсету.

- өлшеу құрал
дарының
жікте
месі.
Ө л ш е у
құрал дары
ның негізгі
метр ология
лық көрсет
кіштері
м и к р о м
етриялық

Салы стыр БК 1-10
малы өлше
улер үшін
аспа птарды қолд ану
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се
ртификаттау және
өнім
сап
асын басқару
негі здерін
қол дану

К
Қ
3.1.2.Өндірі
стің бұр ыннан бар құж
атына ҚР іс
жүргізу тур
алы Заң ның
тала птарын
оры ндау

КҚ
3.1.4
ҚР
еңбек
тур алы нор
мативтік құж
атт амасын,
еңбек және
қор шаған
о р т а н ы
қорғау ереж
елері және
нор маларын
игеру;

38

ж о ғ а р ы л а т уд а ғ ы
оның
рөлі
сызбалардағы
рұқсат
етілетін
ауытқулардың
белгіленуі

ереж елер өлшеу құрал
дарының
жіктемесі. –
Олқы лықтар
бойы
нша
өлшеу құр алдарын таңдау
Орта буын маманы
Біліктілік: 151803 3 – Техник-электрик
Жалпы кәсіптік модульдер
Мемлекеттік мемлекеттік - мемлекеттік
тілде іс жүргізу тілде іс жүргізу; т і л д е
қ ұ ж а т т а н д ы р у әкімшілікқ ы з м е т і н і ң , ұйым дастыл а у а з ы м д ы қ ру
шылық
қ ұ р ы л ы м д ы , құжат тарды,
л а у а з ы м д ы қ қызметт ік хат
м і н д е т т е р д і ң , алмасу ларт е х н и к а л ы қ ды құру және
құралдар көмегімен рәсімдеу;
құжаттандыру түскен
технологиясының сәттен
бақұрылымы;
стап рәсімде
уге
дейін
құжатт армен
жұмыс жасау;
аны
қтама
әдебиетпен
жұмыс жасау.
Агр
ономия
және мал шару
ашыл ығының
негіздері

- «жер туралы» заң;
топырақтың
жемістілігін
жо ғ а р ы л ат у,
ауылшаруашылық
өсімдіктердің
өсуі және дамуы,
ауылшаруашылық
мәдениеттердің
ө с і м д і л і г і н
жоғарылатуға ықпал
ететін органикалық
және
минералды
тыңайтқыштардың
қасиеттері туралы
- Егін алдыңғы
өңдеудің
әртүрлі
тәсілдерінің
экономикалық
тиімділігі

-Жоғар ылату үшін ауыл
шаруашы
лық мәдениет
терге тыңайт
қыштар ды
есептеу норм
асын есептеу
Топы
рақтың өнімд
ілігін жоғар
ылату, өнімд
ілікті өсіру
және ауылш
аруашылық
мәдение
ттердің
сапасын жоғар
ылату;
Ауылша руашы лығының
өсу және даму
ының негізгі
заңдылы

- түс кен БК 1 -6;
сәтт ен ба БК 9-16;
стап рәсі
м д еу г е
дейін құж
аттармен
жұм ыс ж
асау; аны
қтама әдеб
иетпен жұм
ыс жас ау.

Тех ноло БК1-6;
г и я л ы қ БК 11-18;
карт алар
ды құру

КҚ 2.1.5 Эле
ктр тас ымал
дауларының
ауа
жел
ілері және
ішкі
сым
дарының
қиы лысуын
таңдау
әдіс темесін,
ауыл
ша
руаш ылық
тұт
ыну
шылардың
кірі сіндегі
электр жүкт
емесін есептеу
әдіс
темесін игеру

Э л е к т р
қондырғылары
мен
автоматтандыру
құралдарына
қызмет көрсету

қтары,
ола
рдың өзара
байл анысы;
Кәсіптік модульдер
электр
қуаты Электр қуаты
сапасының электр с а п а с ы н ы ң
қабыл
дағыштар к ө р с е т
жұмысы
және к і ш т е р і н
электр қуатының са- б а қ ы л а у ;
пасы көрсеткіштерін электр қуаты
жақсарту
бойын- ның сапа сын
ша
іс-шараларға және олардың
ықпалы;
бірінші, норм ативтік
ерін
екінші
және мәнд
а
н
ы
қ
т
а
у;
үшінші санаттағы
т ұ т ы н у ш ы л а р д ы Фар форлық
электр қам сыздан- оқшау лағыш
дыру сенімділігіне тың өт кізгіш
тіреу
қоятын талаптары; және
ула
электр қам сыздан- оқша
уының
сына
дыру жүйелеріндегі
орынжоғары кернеулер ғын
дау;
ішкі,
техни
каларының
атмо
сфеэлементтері;
рал
ық
асыэлектр желілеріндегі
жоғары
воль- ра кернеуді
тты электр қонды анықтау; асыра кернеуден
рғыларын оқшаулау
қорған ысты
сынақтарының
орындау; Жотәсілдері;
бал анатын
электр
қондыр
нысан үшін
ғыларының әртүрлі орнат
ылатүрлерін оқшаулау тын электр
сынақ
тарының қонды
рғы
тағайы
ндалуы, және электр
көлемі және нор- қамсыз данмалары; оқшаулау дыру
сызсынақ
тарына бал арының
арналған қуат көзі таңдау
ы
қайнарлары және ап- мен
негізд
паратура;
елуін орынасыра
кернеулер дау; 0,4 және
туралы жалпы де- 6-10 кВ. Тара
ректер; ішкі және птарындағы
атмосфералық асыра э л е к т р
кернеулер;
ж ү к т е м
төмендеткіш шағын е л е р д і ң ,
станцияларда,
ба- б а с ы м
сты таратқыштарда, қ у а т т ы л ы қ
кешенді транс форма б о й ы н ш а
торлық шағын стан- жарық танцияда және жоғары дыру жүкте
кернеулі таратқыш м е л е р і н і ң
құрылғыларда
есебін

Керне удің БК1-18;
рұқс
ат
етілетін
керн еуін
аны қтау,
керн еудің
ауы
тқу
кест есін
қ ұ р у ,
тран сфор
маторлық
шағын стан
цияла рдың
оңта йлы
санын аны
қтау.
Өндір істік
жарақат
кезінде
жәр
дем
көрсету;
с ы н а қ
қон дырғ
ыларының
сыз баларын оқу;
Қ о р ғ а
н ы с т ы
ком мута
циялық
а п п а
ратураға
және сым
ды өнімге
жинақ кест
есін құру.
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қуатт
андыр
ғыштардың типтері
және оларды орнату
орындары;
шағын
станцияларды, ғимараттар
мен
жайларды
өзекті
найзағай
қорғаныстары;
ауа
желілерінің
қорғанысы.
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орындау; 0,4
және 6-10 кВ
тарапт арында реактивті
қуатт ылықты
өтеуді орындау;
күш
трансф
орматорларын
(белгіленген
нұсқал арды
техникалықэ к о н о
микалық
салыстыру талап е
тілмейді)
таңдауды оры
ндау;
қуат
көзін жобала
натын нысаннан алатын
шинала рдан,
зауыттың
6-10
кВ
шағын станцияс ындағы
( с т а н ц и
ясындағы)
шиналарда
қысқа
тұйық талу
тоқта рының,
цехтік
РУ
6-10 кВ тарап
ындағы қысқа
тұй ықталу
тоқта рының,
цехтік шағын
станц ияның
0,4 кВ шинал
арында ғы қысқа
тұйықталу
тоқта рының
е с е б і н
жүргізу; 0,4
кВ сым ө
німіне және
қорғанысты
к о м м
утациялық
аппаратура,
енгізу
шоғырс

ымын таң дауды орындау;
келесі коэфф
ициенттердің
негіздел уін
орын дау: Кв;
Клв; Кп; Кз
(қабылд ағы
штың жұмыс
тәр
тібін,
сымд ардың
санын және
қорғ
аныс
желісі қайта
жүктеуді талап етеді ме,
осыны еске
ретін темпера
туралық);
енгізу және
селе кциялық
авто
матты
таңдау;
бір
қозғалт
қышқа және
бір торапқа
қорғаныс аппара турасын
және
сым
өнімін таңдау;
жо
ғары
вольт
ты
қонды рғыны,
0,4кВ және
6-10кВ жинақ
шинал арын,
тоқ және керн
еудің өлшем
тран
сформато рларын
таңдау және
текс
еруді
орындау;
реле қо рған
ысы, жерге
қосылу қонды
рғысы
ның
және цехтік
шағын станци
яның есебін
орындау.
асыра кер неуден электр
желіл ерінің
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КҚ
3.1.5
Эне
ргет
икалық қонд
ырғылар, авт
оматтандыру
құра лдары
және
олар
ды басқару
жү йелерін
мон
таждау, түзету
және пайд
а л а н уд ы ң
зам
анауи
тәсі
лдері
мен құр алдарын игеру;

42

А у
ы
л
шаруашылығын
электр
энерг и я с ы м е н
қамтамасыз ету
және
қызмет
көрсету

ауылшаруашылық
өндірістің
электр
сымы және электр
қондырғысының
технологиялық
негіздері;
электр
қондырғыларының
құрылғысы, әрекет
ету
қағидасы,
негізгі сипаттамалары және таңдау
әдістері;
электр
қондырғыларын
п а й д а л а н у
ережелері; құрылыс
машиналары және
механизмдер электр
қондырғылары:
б
е
т
о
н
араластырғыштар,
көтергіштер,
вибраторлардың
қолданылуын білу.
а з а м а т т ы қ
ғимараттардың
электр қондырғысы
және
электр
желілері; қорғаныс
аппараттары; тұрғын
ғимараттардың
э л е к т р
таратқыштары;
коммуналдықт ұ р м ы с т ы қ
тағайындалған
кәсіпорындардың
э л е к т р
таратқыштары;

электр желіл
ерінің электр
қ о н д ы р
ғыларын
қорғ
ауды
орындау;
қадамдық
кернеуді
анықтау;
Кисп
әдісі
мен,
нүкте
лік әдісп пен
эл.
Жары
қталуын
есепт
еуді
орындау;
ауылш аруаш
ылық
үрдіст ердің
электр сымы
және электр
қ о н д ы р
ғыларының
әрекет
ету
қағида
лар ы н д а
және
сызба ларында
бағдарл ана
алу; тұрғын
үй және қ
оғамдық
ғимара ттарды басқару
қ о р ғ а н
ысының аппар
атын
т а ң д а у ;
к ө т е р г і
ш т е рд і ң
есебін
о
рындау; Тұт
ынушылық
қ у а т т ы
л ы қ т ы ң
есептелуін
оры ндау; эле
ктр қозғалтқ
ыштардың,
а в т о м
аттардың,
магнитті
босатқ ыштарды, жылу;

э л е к т р БК1-18;
ж а р ы
қтанды
руды жоба
лау; электр
қ о н д ы
рғыларды
және автома ттандыру құрал дарын таңда
уды жүзеге
асыру және
олар дың
дұры сталуы
мен
пайда лануын ұйым
дастыру;
жоба
лау
ныса нын
сипат тау;
баста пқы
деректер
кесте
сін
құру; негіз
д е м е н і
орын дау
және элек
тр
желі
сінің жүй
есін таңд
ау; ҚТ және
ППБ ереж
елерді қолд
ану.

КҚ
3.1.6.
Электр қон
дыр ғыларды
және
авт
оматтандыру
құр алдарын
таңдау дағд
ыларын игеру

Өндірістік
процестерді автоматт андыру
және механикаландыру

ө н д і р і с т і ң
технологиялық
үрдістерін
механи
каландырудың
негізгі құралдары;
ауылшаруашылық
ө н д і р і с т е г і
электрлендіру
және
автоматтандыру
жүйелеріне
қ о й ы л а т ы н
технологиялық талаптар;
ауылш
аруаш
ылықты
электр
лендіру және автом
аттандыру
құралдарын
құру
және
жетілдіру
негіздері мен құру
қағидалары; электр
қонды рғылар және
автома
ттандыру мен байланыс
құралд арын монтаждау және дұры
стаудың техникалық
негіздері және озық
технол огиялары;

релесін таңд
ауды орындау; РП кеше
ндеу сымдар
мен
кабел
ьдердің қиыл
ысуын аны
қтау; басқару
сызб аларын
т аңдауды
ж ә н е
ә з і рл еуд і
орын дау;
Жарық тандыру желіл
ерінің есебін
орындау;
курст
ық
жобаның
граф икалық
б ө л і м і н
рәсімдеу.
заманауи
электр технологияларды негіздеп
таңдау және
қолдану
- электр сымы
және электр
механикалық
жүйелерді
жоба лау
негіздері;
заманауи
электр технологияларын негіздеп
таңдау және
қолдану;
электр сымы
және электр
механикалық
жүйелерді
жоба лау
негіздері;
өндірісте
және электр
қуатын таратуда негізгі
стандарттар
т а л ап т а р ы н
және электр
қ о н д ы р
ғылары

э л е к т р БК1-18
қамс ызда
ндырудың
т
е
х
никалық
жағд айын
бағ алау;
ауы лшар
уашылық
к ә с і п
оры ндар
мен
елді
мекендерді
электр қамс
ыздандыру
жүй
елерін дамыту келе
шектерін
анықтау

43

КҚ
3.
Ауы
лша
руашылық
к үш, жар
ықтан дыру
және
автоматтанд
ырылған
электр қон
дырғыларын
монтаждау,
техникалық
қ ы з м е т
к ө р с е т у,
жөндеу және
дұрыстау
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Э л е к т р
қондырғыларын
м о н т а ж д а у,
техникалық
қызмет көрсету
және жөндеу

электр қондырғысын
монтаждаудың жалпы сұрақтары; электр
қондырғыларын
монтаждау жөніндегі
нормативтік
құжаттар
және
ведомстволық
нұсқаулықт ар;
негізгі нормативтік
құжаттар,
техни
калық, монтаждау,
құрастырылымдық
қ ұ ж ат т а ма л а рд ы ;
жасырын
сымға
қойылатын талаптарды; жасырын сым

құрылғы
ларының
ережелерін
( Э Қ Е ) ,
ауылдық
тұты нушыл
арды сенімді
және үнемді
электр қамсы
здандырумен қамтам
асыз ету, сонымен бірге
электр қонды
рғылары
және электр
қамсы здандыру
сызбалары элемен
ттерін
есептеу және
т а ң д ауд ы ң
негізгі техни
калық
эконом икалық
әдістері, эле
ктр қамсызд
а н д ы р у
сенімділігі
және
сапасын қамтам
асыз
ету
әдістері және
құралдары,
э л е к т р
қ у а т ы н
ж о ғ а л т уд ы
төмендету;
орнатқыш
және электр
м о н т а ж д ау
сымдарын,
шоғырсым
бұйымдарын,
өткізгіш материалдарды
және
бұйымдарды
ажырата алу;
ашық және
жасырын
сымдардың
монтаждалуын, сымдарда,
астауларда,

Шам дал- БК1-18
дарды монта
ждау;
элек тр сым
дары н мон
таждау;
э л е к т р
сым дары
трас сасын
әзірлеу;
ө л ш е у,
бөлу, бекіту
жұм ыстар
ын;
сым
дар
мен
шоғ
ырс
ымдардың

және
авт
оматтандыр ылған
ауыл шару
ашылық техно логиялық
үрді
стер,
машина лар
мен қон дыр
ғылардың
бер
ілген
шам
ала
рының өнді
рісі

технологиялық операциясын, сыртқы
сымдар
монтаждауын,
қораптар
мен
астаулардағы
сымдар монтаждауын; электр қозғ
алтқыш
тарының
монтаждау технологиясын, ауыспалы
тоқтың үш фазалық
электр қозғал тқышт
арын; электр қозғал
тқыштарының
құрастырылымын,
заттаңбасын,
типтерін;
ЭМ
орамаларының шыға
рылым белгіленуін;
ЭМ жіктемесін; АД
негізгі типтерін; АД
сақтау, жүктеу, тасымалдауды; тіреу
негіздерін орындау.
Тіреу негіздері, оларды орындау, монтаждау астындағы
іргетасты тексеру.
басқару аппаратурасы мен автоматт
андырудың
қор
ғаныс құралдарын
монтаждау
техноло
гиясын;
бейавтоматтық және
автоматтық басқару
аппара
турасы.
Ажырат
қыштың,
әмбебап ауыстырып
қосқыштың, реленің,
сақтандырғыш іске
қосқышының, жылу
релесінің, автоматты
ажыратқыш тардың
тағайы ндалуы және
әрекет ету қағидасы,
және оларды қосу
сызбалары;
бас
қару
станциясын
тағайындау;
монтаж
дауға
қойылатын талаптар, негізгі деректер;
электр қон дырғы
ларын

т ү т і к т е р д е тара мдаэ л е к т р рын қосу.
сымдарының
салынуын
орындау;
өндірістік
жайларда
сымдардың
монтаждалуын орындау;
тоқ, жүктеме
ж ә н е
кернеулерді
жоғалту бойынша жарық
тандыру
желісінің
е с е б і н
жүргізу;
э л е к т р
қ о з ғ а л т
қыштары
біліктерінің
тексерілуін,
іргетастық
б ұ р а н
далардың
бекітілуін
орындау;
тағайы ндалуы бойынша тексеру
үшін құралды
қолдану;
электр қозғал
т қ ы ш т а
рының монтаждалуын
орындау;
басқару аппара турасын
және автома
ттандырудың
қорғаныс
құралдарын
м о н т а ж д ау;
басқару және
қорғау аппарату расының
монтажд
алуын орындау;
автоматт андыру құралдар
ының
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жерге
қосуға
қойылатын
ЭҚЕ
талаптары;
жерге
қосуға арналған материалдар;
жерге
қосу құрылғыларын
монтаждау технологиясы;
ауаның, суды, буды
қыздыруға арналған
электр қондырғылар
құрылғылары
және қосу сызбалары;
электр
желдеткіштері және
электр калориферлік
қондырғылар;
т о п ы р а қ т ы
қыздыруға арналған
қондырғылар;
ПРА
қойылатын
талаптар,
ПРА
ж і к т е м е с і ;
тұрмыстық
және
көмекші жайларға
жарықтандыру
құрылғыларын монтаждау және құру
ерекшеліктері,
олқылықтары;
д а я р л ы қ
жұмыстарын, шамдалдарды монтаждау технологиясын,
бітеу жерге қосылуға
және оқшауланған
бейтарапты
нөлге
теңестіру және жерге қосу.

КҚ
4.1.1.
Дәстү
рлі
емес
қуат
көз дерін қол
дануға негі
зделген эле
ктр үне мдеу
қон
дырғ
ыларын,
электр тех
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монтажд алуын орындау;
қорғаныс
құралдарын
және
сым
т аңба ларын
есептеу және
т аңдауды
орындау;
жерге қосу
және нөлге
теңестіру
қ ұ р ы л ғ
ыларының
монта ждау,
н ө л д і к
қорғаныс
өткізгі штері;
өндірістік
нысанның
жерге қосу
қ ұ р ы л ғ
ы с ы н ы ң
есебін орындау;
қыздыру
қ о н д ы
рғыларының
м о н т а жы; электр
қыздыру
қ о н д ы
рғыларының
монтажы
жарық тандыру
және
сәулелендіру
қонд ырғыл
арының монтажы, шамда
лдарды
таңдау есебін
орындау.
Біліктілік: 15180* * – Кіші инженер электрик
Базалық жалпы кәсіптік модульдер
Ауыл
шаруа Эле ктр қамс ыз- Ауылш ару- жел
қоз БК1-28
шыл ығындағы данды рудың жаңа аш ылығы нда ғалт қышы
энерг и ясы ртыла тын көзд күн
қуатын н ж инау
ныңдә с түрлі ерін қолдану аргум қолдану;
және бөл
емес көздері
шектеу
енттері;
Гелий
қонд
гелий қонд ырғылар ырғылар ының
ының
артық сыз басын жишылықтары
мен нау және бөлш
кемші ліктері;
ектеу;

нологияларды есеп теу
және таңдау
әді стемесін
игеру

КҚ 4.1.2.ҚР
электр энер
гетикасының
бас шылық
ете тін құж
аттар ының
тал
аптарын оры дау
(ПУЭ, ПТБ,
ППБ, ПТЭ).
КҚ 4.1.6. Қон
дырғыны,
РЗА, автоматтанд ыру
құр
алдарын есептеу
және таң дау
әдістерін и
геру, есепт
еулер
кезі
нде
мат
емат икалық
ү л г і л еу
және бағда
рламалық
қам
сызд а н д ы руд ы
қолд ану арқ
ылы қысқа
тұй ықта лулардан
қо
рғануды

Электр энер гетик асындағы
матем атикалық
тапсы рмаларды
шешу кезін дегі
бағда рламалық
жасақт ама

-жел
қу
атын
қолдану;
-жел қозға лтқыш
тарының
жікте
месін;
-биога зды қолда
нуды;
-геоте
рмиялық
қонды рғылар туралы ұғы мды.
электр
энергет
икалық жүйе лердің
шама лары мен
тәртіптерін
оңтай
ланды рудың математ икалық негіз
дері; электр энерге
тикасы ндағы матема тикалық бағдар
ламалау әдіст ерін
қол дану; электр
энергет икасының
тәжіриб елік тапсыр
маларына
қолдан
ылатын сызықтық
бағд
арламалау;
сызықтық
алгеб
ралық теңдік терді
шешу дің дәл және
жуық тандырылған
әдістер ұғым ын;
сызық тық бағдар
ламалаудағы қосарл
анған теори ясын;
бағытта лған және
бағытт
алмаған
бағандар
теори
ясын. қолдану салал
арын және шешу дің
негізгі тәсіл дерін;
электр энерг етика
саласы ндағы тасым
алдау міндет інің
шешілуін;
электр
энерге тика саласы
ндағы сызы қтық
емес бағдар ламалау
міндет терінің қойыл
уының сызы қтық
емес бағдар ламалануын; бастапқы тіреу
жоспа рларының орнал астыру әдістерін;
электр
энерге
тикалық

оқу; биор еактор
сызбал
арын білу

Электр энерге
тикалық
жүйелерді
жобалау және
пайдалану
кезінде матема тикалық
тапсыр маларды шешу;
электр желіле
рінің конфиг
урациясын
және
оларды шешімін
матр ицалық
нысанда Ом
және Кирхгоф заңдарын
қ о л д а н а
отырып,
шешуді анали тикалық
тұрғыдан
ұсыну; сипатты оңтайла
ндырғыш
тапсыр маларды шешу:
э л е к т р
жүйел ерінің
қалыпты
қалып тасқан
т ә рт і п т е р і н
б а с қ а р у,
әртүрлі уақыт
келешегіне
электр энергет
икалық
жүйелерді жоспа рлау және
дамыту және
т.б.; сызықтық
б а ғ д а р л
а м а л ауд ы ң
эконо

түр өзгер БК 1-22;
тілген Жор БК 24;
дан
кесте лерін
құру; матр
ицалық
ә д і с т
ерді қолд
ана
отырып, орна
т ы л ғ а н
т ә р т і
птер теңд
е ул е р і н і ң
м а т е
матикалық
үлгіл ерін
қ ұ р у ;
R A S T R
бағда рламасы және
оның қосы
мшалары
көмегімен
э л е к т р
э н е р г
етикалық
ж
ү
й
елерінің
о р н а
т ы л ғ а н
т ә р т і
птеріне
есеп
тер
жүргізу.
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тапсыр маларда Лагранж белгі сіздерді
көбейткі штер әдісін
қолдану; Кун-Т аккер теорем асын;
оңтайл андырудың
граду стық әдістерін;
динами калық бағдар
ламалауды; электр
энерге тикасындағы
динам икалық бағдар
ламалаудың типтік
тапсыр маларының
геометр
иялық
интерп
ретациясын; функци ялық
теңдіктер әдісін;
сында рлы бағдар
ламалауды; «шағын»
және «үлкен» тұрақт
ылық туралы ұғымд
арды;
статист
икалық және динам
икалық тұрақт ылық
ұғымд арын; тұрақт
ылықтың
алгебр
алық сында рларын; дерект ердің
өзгеруіне минимум
нүкте сінде шама лар
мен шығын дардың
сезімт
алдығын
қайтал ама оңтайл
анды рулар; бірізді
ара лықтар әдісін;
кезде йсоқ құбыл
ыстар мен оқиға ларды; кездейсоқ шама
ларды; бас тартулар
мен қал пына келтір
удің матема тикалық
үлгіле рін; келісім
сындар ларын; кез
дейсоқ
қызметтер
теор иясын. МонтеКарло әдісі.
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микалықм а т е м а
тикалық тапсыр
малар
үлгілерін
қ ұ р у ;
шешудің
симпл екстік,
графи калық
әдістерін
қолдану;
қоса рланған
к ө б е й т
кіштерді
ж ү р г і з у
түрінде кері
матри цаларды
ұсыну;
әлеуеттер
әдісімен тасым
алдау
тапсыр маларын шешу;
д и н а м и
калық бағдар
л а м а л ауд ы
қолдана отырып, электр
энерг етикасы
салас ындағы
міндеттерді
шешу; электр
энергетика
нысанд
а р ы н ы ң
(ЛЭП, трансф
орматорлық
шағын станц
иялар және
т.б.) техник
алық-эконом
и к а л ы қ
үлгілерін
зерттеу;
ұқсастық
сында
рларын анықтау;
өлше мділігін
зерттеу;
мақса ттық
қызметтер
мини
мум
нүктесінде
шамалар мен

по степени бесперебойности
электроснабжения;
количественные характеристики бесперебойности систем
электроснабжения;
количество напряжения в системах
электроснабжения
промышленных
предприятий;
основные показатели
определяющие качество напряжения и
их допустимые значения. влияние качества напряжения
на работу приемников электрической
энергии и технологических установок;
определение экономического ущерба
при отключении напряжения в системах электроснабжения промышленных
предприятий; способы и средства повышения качества
напряжения в промышленных электросетях;

ш
ы
ғ
ындардың
мәндерін
анықтау; техник
алықэ к о н о м
икалық орнық
тылықты
з е р т т еу.
Электр энерге
тикалық мінде
ттерді шешу
кезінде
Ляпунов әдісін
қолдану;
Электр энерге
тикалық
міндет терде
ықтим алдық
теориясы
мен
матем
атикалық статис
тиканы
қолдану;
Бас та ртулар
және қалпына
келтір
улер
бойынша статис тикалық
дерект ердің
жинақ талуын
орындау; кезде
йсоқ шамаларды тарату заңд
арын а нықтау
және олардың
сандық
сипатт амалары;
электр энерге
тикалық
ж ү й е л е рд і ң
әртүрлі сызбал арының
сенімділік
к ө р с е т
кіштерін,
о л а р д ы
қалпына
келтіру немесе келтірмеу
уақы ты мен
олардың бас
тарту ықтима
л д ы ғ ы н
анықтау.

т е х н и ч е с к и х
средств рег ул и р о ва ния напряжения;
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КҚ
4.1.3.
Аграрлық
құқық нормаларын
игеру және
оларды ауы
лшаруашы
лық өндіріс
үрдістеріне
енгізу;

Ауыл
шаруа
шылық өндірі
сінің
проце
сінде аграрлық
құқық
норма
лары

Ауылша
руашы
лықтағы
қатынас
тарды реттейтін норма тивтік құқықтық
актілер;
құқықтану саласын
дағы ғылым жетістік
тері және аграрлық
құқықты
дамыту
дың негізгі бағыт
тары

мүлікті иелену,
қолдану
және жұмсауға
қатысты
қатынастарды
реттейтін
нормативтік
актілерді талдау

КҚ
4.1.4.
Ауы лшаруашыл ығы
өнд ірісінде
электр қонд
ырғы
лар
мен эле тр
техн ологиясын қолд
а н у д ы ң
техникалық
э к о н
омикалық
негіз демелер
әдіст
ерін
қолд
ану.

Эконо микалық
менед
жмент
негіз інде электр
қуа тын есеп теу
жүйесі

ҚР электр энергетикасын қалыптастыру
мақсаттары
және
міндеттерін;
- саланы және энергия
компанияларын
басқарудың
ұйымдастырушылық
құрылымын;
негізгі
эконо
микалық
санаттар
және ұғымдарды;
- жобаларды эконо
микалық бағалаудың
негізгі әдістерін;
инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлау негіздерін;
кәсіпорындағы
бухгалтерлік
есеп
және
есептілік
негіздерін;
- тәуекелді бағалаудың
негізгі әдістерін;

КҚ
4.1.5.
ауыл шару
а ш ы л ы қ
күш, жары
қтандыру
және
авто
маттандыры
лған электр
қонд

Электр қамсыз
дандыру жүйе
лерінің релелік
қорға нысы мен
автома
тика
құрыл ғыларын
монта
ждау,
түзету

Ауылша
руашы
лығы өндірі сінің маман дарын даярлау
жүйесін дегі орны
және рөлі. Ауылша
руашы лығын автомат тандыруды дамы
тудың
қысқаша
очеркі; экология лық

э л е к т р
және жылу
қуатына сұра
нысты жоспа
рлау
және
болжау;
негізгі техни
калық-эконо
микалық
к ө р с е т
кіштерді
есептеу;
қонды
рғыларды
ж ө н д е у
кестесін
құру;
эконом
икалық элеме
нттер бойынша өнімнің
өзіндік құнын
анықтау;
қаржы
дәрменд
ілігін
және
жобаның эконом икалық
тиім ділігін
бағалау
Қабыл дағыш
элементтер
мен датчик
терді
айыра білу; салыс тырмалы
құрыл ғылар,
б е р е т і н
құрыл ғылар,
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азаматтық БК1-6
ж ә н е
қылмыстық
код е кс т е р
баптарына,
құқықтық
б ұ з у
ш ы л ы қ
үшін әкім
шілік-құқы
қтық жауа
пкершілік
тура лы
заңн амаға
бағдарлану
мекеме пер- БК 1-6;
со налының
құры лым
қалы птасуларын және
штат тық
санды есептеу дағды
ларын;
бизнес жоспарды құр
уды және
жоба түйін
демесін
әзірлеу
дағды ларын; жобалау жұмы
стары ның
қ ұ н ы н
бағалау
дағды ларын;
электр
қ у а т ы
на
тағай
ындалған
тариф есе
бінің дағды
ларын.

ырғыларын
монт аждау,
техн икалық
қыз мет көр
сету, жөн деу
және түзету
бойы
нша
ұйы
мдастыру және
жаңа
техн
ологияларды
қолд ану;

мәселе лерге қатысты
ауылша руашылық
өндірісін
автомат
тандырудың өңірлік
ерекше ліктері;
Ауылша руашылығы
өндірісі ндегі автомат
тандырылған жүйелер
нысан дары, басқару
элемент тері және нысан дар туралы жалпы мәлімет тер; авто
матты басқару жүйеле
рінің (АБЖ) негізгі
ұғымдары
және
құрылу қағида лары;
басқару дың сызықты
үздіксіз жүйеле рінің
матема тикалық сипаты; автоматты басқару
жүйеле рінің орнық
тылық шарттары;
Ауылша
руашы
лықты
автомат
тандырудың түрлері
және типтері;
Техника лық автомат
тандыру құрал дары;
Ауылша руашылық
өнімдері
қойма
ларының
техно
логиялық үрдістерін
автомат
тандыру;
жем өндірісінде; сумен қамту және суаруда; құс шаруа
шылығында;
технологиялық
үрдістерді
автомат
тандырудың
техника
лық-экономи
калық
тиімділігі;
өсімдік
шаруашы
лығында, мал шаруашы лығында, құс шаруа шылығында және
мелио рацияларда;
датчиктердің тағайын
далуы және олардың
статис тикалық сипатта малары; автомат танды рылған
басқару жүйел ерін
монта ждау және
түзету шаралары;

к ү ш е й т
к і ш т е р ,
атқару құрыл
ғ ы л а р ы ,
Авто матика
релесі, логи
калық элемен
ттер, реттегі
штер, автомат тандыру нысанын
т аңдауды
негіздеу және
орындау;
Автомат тандыру нысаны
ның құрылы
мдық сызбасын әзірлеу;
Автомат
тандырудың
қызметтіктехни калық
сызбасын
әзірлеу;
қағидалық
электр сызбасын;
Автомат тандыру жүйесін;
датчик терді
және температура реттегі
штерін зерттеу;
Автомат
тандырудың
логикалық
эл е м е н т
терін
зерттеу; автоматты реттеудің
қос позици
ялық, үш позици
ялық
жүйесін баптауды зерттеу; автомат
тандырылған
басқару сызбасы сенімді
лігінің негізгі
көрсеткі
штерін есептеу; тағайын
далуы
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орнату жұмы стары кезінде еңбекті
қорғау
және
қауіпсіздік
техни
касы бойы нша шара
лар.
КҚ
4.1.6.
Ауыл шару
а ш ы л ы қ
тұт
ынушылард ың
электр жел
ілеріндегі
және
резе
рвтік
қуат
көзі
дер
ектеріндегі
сені мділік
құр алдарын
таңдау әдіс
терін игеру.
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Электр қамсыз
дандыру жүйе
леріндегі электр
қуаты ның сенім
ділігі мен сапасы ның көрсет
кіштерін анық
тау

Энергия жүйесінің
апатты
және
жөндеу тәртіптерін
оңтайландыру
сұрақтары,
Өнеркәсіптік
кәсіпорындардағы
э л е к т р
қамсыздандыру
жүйелерінің
сенімділігі;
Э л е к т р
қамсыздандыру
жүйелері
сенімді
лігінің
негізгі
анықтамалары және
көрсеткіштері;
электр қамсыз дандыруды үздіксіздік
деңгейі
бойынша
электр
қабылдағыштардың
жіктемесін; электр
қамсыздандыруды
үздік
сіздігінің
сандық сипаттамалары; Өнеркәсіптік
кәсіпорындардың
электр қам сыздандыру жүйелеріндегі
кернеулер
саны;
кернеу
сапасын
анықтайтын негізгі
көрсеткіштер және
оларды
рұқсат
етілетін
мәндері.
Электр
қуаты
таратқыштарының
және технологиялық
қондыр
ғылар
жұмысына кернеу
сапасының ықпалы;
өнер
кәсіптік
кәсіпорындардың
электр қамсыз дандыру жүйелеріндегі

б о й ы н ша
релені
қ ол д а н у
және бағдарл
амалық автоматика
құрылғы
лары.
Элементтерді
параллельді
және бірізді
жа лғастыру
а р қ ы л ы
СЭС сенімді
лігінің есебін
орындау;
«n ішіндегі
m»
типтегі
ж а л ғ а су
а р қ ы л ы
СЭС сенімді
л і г і н і ң
есебін орындау, жалғас
тырудың
көпір шелік
типі
бар
СЭС сенімді
лігін
есептеу, жалғас
тырудың аралас типі бар
СЭС сенімді
лігін
есептеу, резервтеу арқылы
жүйелер дің
сенімді лігін
есептеу;
Өнеркәсіптік
кәсіпорын
д а р д ы ң
э л е к т р
қ а м с ы з
дандыру
жүйелерін
дегі
кернеу сапасын
бақылау;
кернеу сапасын көпшілік
бақы
лауға
арналған
құрал дар мен

Электр қам БК1-28;
сызда ндыру
жүйе
лерінің
с е н і м
ділігін есеп
теудің мате
мати калық
әдіс терін
ш е ш у ;
э л е к т р
қ а м с ы
зданды
рудың бұзу
шылықтан
түсетін залал дарды
анық тау;
ке р н еуд і
р е т т е
йтін
техни калық
құрал дарын
таң
дау;

кернеудің ауытқуы
ж а ғ д а й ы н д а
экономикалық
залалды
анықтау;
өнеркәсіптік электр
желілеріндегі кернеу
сапасын жоғарылату
тәсілдері
мен
құралдары.

аспап
тарды қолдану;
э л е к т р
қамсыз дандыру жүйелер
індегі
кернеу ауытқула
рының есебін
орындау; Кернеу ауытқу
ларының
есебін орындау;
Э л е к т р
қамсыз дандыру жүйеле
ріндегі бейсину соидты
лықты есептеу;
Э л е к т р
қамсызд андыру жүйеле
р і н д е г і
ке р н еуд і ң
б е й с и м
метриялығын
өлшеу;
Э л е к т р
қ а м с ы з
дандыру
жүйелері элемент терінің
сенім ділігін
есептеу;
Трансф ормато
рларда
тармақт
ануларды
т аңдауды
орындау;
Э л е к т р
қамсы здандыру жүйес
індегі кернеу
деңгейіне
конден сато
рлар батаре
яларын орнату ықпалын
есептеу;
Бірізді элемен
ттермен
электр
қамсыз
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КҚ
4.1.7.
Ауыл шару
а ш ы л ы қ
күш, жарық
танды
ру
және
авто
маттандыры
лған электр
қон
дырғ
ыларын монт
аждау, техни
калық қыз
мет көрсету,
жө
ндеу
және түзету
бой
ынша
жаңа тех нологияларды
ұйым дастыру және қол
дану;
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Электр қонды
рғыларын монтаж дау, техни
калық қызмет
көр сету және
жөндеу

Ауылша руашылығы
өндірісінің
мамандарын даярлау
жүйесіндегі
орны
және рөлі. Ауылша
руашылығын
автоматтандыруды
дамытудың қысқаша
очеркі; экологиялық
мәселелерге қатысты
ауылшаруашылық
өнді рісін автомат
тандырудың өңі рлік
ерек шеліктері Ауылш аруашылығы
өндіріс індегі автома
ттандырылған
жүйелер
нысан
дары, басқару элеме
нттері
және
нысандар
туралы
жалпы мәліметтер;
автоматты басқару
жүйелерінің АБЖ)
негізгі
ұғымдары
және құрылу қағи
далары; басқарудың
сызықты
үздіксіз
жүйе лерінің матема тикалық сипаты;
автоматты
басқару жүйелерінің
орнықтылық шарттары;
Ауылш
аруашылықты
автомат тандырудың
түрлері
және
типтері; техникалық
автоматтандыру
құралдары;
ауылша руашылық
өнімдері
қойма
ларының
техно
логиялық үрдістерін
а вт о м ат т а н д ы р у ;
жем
өндірісінде;
сумен
қамту
және суаруда; құс
шаруашылығында;

д а н д ы ру
жүйеле
ріндегі сенім
ділікті есептеу;
Қабыл дағыш
элемен ттер
мен датчик
терді
айыра білу; салыс тырмалы
құрыл ғылар,
беретін құрыл
ғылар, күшей
ткіштер,
а т қ а р у
құрылғ ылары,
Автома тика
релесі,
логика
лық
элементтер,
реттегіштер,
автом аттан
дыру нысанын таңдауды
негіздеу және
орындау;
Автома ттандыру
нысан
ының
құрыл ымдық
сызбасын
әзірлеу;
Автом ттандыр
удың
қызметтіктехник алық
сызбасын
әзірлеу; қағид
алық электр
сызбасын;
А в т о м а
ттандыру
жүйесін; датчи
ктерді
және температура реттегі
штерін зерттеу; Автомат
тандыр удың
логикалық
элемен ттерін
зерттеу;

А в т о м а т БК1-28;
т а н д ы ру
элемен ттерін
(авто матты
ажы ратқы
штарды,
с а қ т а н
д ы р ғ ы
штарды,
магни тті
іске қосқы
штарды,
жылу және
ара
лық
реле, уақыт
реле
сін,
жол (соңғы)
ажы ратқы
штар
ды
(ауыс тырып қосқ
ыштарды),
бас
қару
түйм елері
мен постт
арды) монта ждауды
о р ы н д ау ;
ныса нды
басқару
тетігін немесе қорғ
анысын
жоб алау;

КҚ
4.1.8.
Өнді рістік
ұжым
ды
ұйым
дас т ы р у
және басқа
ру
негіз
дерін
игеру, ауыл ша
руашылық
таға йында
лған
авто
матика құра
лдаржәне
электр энер
гетикалық
қ о н д ы
рғыны жос
парлы-е ске
рту жөн деуі
және тиімді
пай далану
жүйелері.

технологиялық
үрді стерді автомат
тандырудың
тех никалық-эконо
микалық тиімділігі;
өсімдік
шаруашы
лығында, мал шаруа
шылы ғында, құс
шаруа шылығында
және мелиора цияларда; датчик тердің
тағайы
ндалуы
және олардың статист икалық сипатта малары; автомат
тандырылған басқару
жүйелерін монтаждау және түзету
шаралары;
орнату
жұмыстары кезінде
еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы
бойынша шаралар.
Ұйым ның құры Кәсіпо рындардағы
лымдық бөлім өндірістік жұмысты
шесін басқару ұйым
дастыру
тәсілдері,
электр
энерге тикасындағы
менедж мент ерекше
ліктері; электр энерге тикадағы сапа
менедж
ментінің
жүй есін, басқару
және жоспа рлау
әдістерін,
құры
лымдық
бөлімше
жұмы сын ұйым дастыру. Электр энерге тикадағы ұйымда
стырудың құрылы
мдық бөлім шесін
басқару негіздері;
Байла ныс салас
ының
әлеуметтікэконо
микалық
сипатта
малары
және оның құры
лымы;
байланыс
салас ының эконо
микалық
сипаттамасын және оның
ерекшеліктерін;
шағын сала байла
нысының түрлерін,
олардың

авто
матты
реттеудің қос
по зициялық,
үш
позиц
иялық
жүйесін баптауды зерттеу; автомат
тандырылған
басқару сызбасы сенімд
ілігінің негізгі
көрсеткі
штерін есептеу; тағайы
ндалуы бойынша релені
қ ол д а н у
және бағдар
ламалық автоматика құрыл
ғылары.
ГТС жұмыс
к ө р с е т
кіштерін
есептеу;
Б а с қ а р у
шылық ықпал
әдісін таңдау
бойын
ша
мәселелікжағда яттық
міндет терді
шешу; техноло гиялық
тәртіпті
қадаға лауды
б а қ ы л ау ғ а
қ а т ы с у,
жұмыс
сапалары, техноло гиялық
қондырғы
және электр
қуатын тиімді
қолда нудың
бақылау
жүзеге
а
с ы р у ғ а
қ а т ы с у ;
б а с қ а р у
ш ы л ы қ
шешім дерді
іске асыру

С т а н
циялық,
желілік
цехтың
өнді рістік
жұмы сын
ұйым дас т ы р у ;
әртүрлі
т ә с і л
дерді қол
дана отырып, атқа
рушылық
ұжы мының
ж ұ м ы
сын ұйым
дастыруға,
қ ұ р ы
лымдық
бөлімше
жұмы сын
талда уға
қатысу;
техникалық
құжа ттамаларды
жүргізу;
қ ұ р ы
лымдық
бөлімше
жұмы сын

БК1-6;
Б К 1 1 14;БК 1628;
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сипатта малары мен
ерекше
ліктерін;
басқару мәні, қағида
лары, әдістері;
Байланыс
саласы ндағы ұйымда
стырушылық құрылы
мдар типтері; байланыс саласын дағы
шаруашы лық етуші
субъекті
лердің
типтері.
Байланыс
субъектілерінің жікте
месін;
байланыс
кәсіпо рындарындағы
өндірістік
үрдіс
ерекше
ліктері;
ГТС-тегі өндірістік
жұмыстар түрлері:
пайда ланушы лық
қызмет
көрсету,
желілерді
дамыту,
жұмыс тарды есепке алу; ГТС ұйымда
стырушылықөндірістік құры лымын;
Заманауи
менедж
менттің мәні және
сипатты белгілері;
Электр
энерге
тикасындағы
менеджмент
ерекш
еліктері;
Техника
қызме
тіндегі
басқару
қызм еттері, басқару
әдістері.
Басқа
рудағы комму никациялар; электр энергет икасындағы сапа
менед
жментінің
жүйесін;
МДК
бөлімшесі қызметін
ұйымдас тыруды;
Кәсіпо рындар мен
мекеме лердің энергет икиалық шаруа
шылығының ұйымд
астырушылық құрыл
ымын; құрыл ымдық
бөлімше жұмысын
ұйым
дастыруды;
технол огиялық
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к е з і н д е
қатысу; қол
асты ндағы
қызмет кердің
б і л і кт і л і г і н
жоғары лату
бары сында
жұмыс жасау;
электр
және электр
механи калық
қонды рғыны
жаңартуға
даярлық
жүргізу;
құры лымдық
бөлім шенің
жұмысын
ж о с п а р л ау ;
өндір
істік
бөлімше
жұмы сының
тиімді лігін
сипат
тайтын көрсеткі
ш т е рд і ң
е с е б і н
ж ү р г і з у,
негізгі және
көмекші
қонды рғыны
қолдану;
ж ұ м ы с
уақы тының
ескерілу
табелін рәсім
деуге
және
бөлімше
қ ы з м е т
керінің еңбек
ақы сын есептеуге қатысу;
Жұмыстарды
өздігімен
ж ү р г і з у
құқығына ие
қызметкердің
б а с ш ы
лығымен
жаңа техни
каны енгізу
және
озық
технологияларды игеру

жоспарлау; мекеме басшы
сымен тәрті
птік қылық
жасаған
қ
ы
з
меткердің
тәртіптік
сөйле суін
жүргі зуде,
кәсіпорын
ұжы мымен
және бөлім
ш е м е н
жина лысты жүргі
зуге даярлану және
қатысу;
кәсіп
тік
қызметте
қыз меттегі
мәсе лелік
жағ
дайл а р д ы
сипа ттау
және атал
мыш мәсе
лелерді
ш е ш у
бойы нша
басқа рушы
лық шеші
мдердің
нұсқа ларын әзірлеу.

қонд ырғыны және
электр
энергиясын тиімді пайда ланудың негізгі
көрсеткіштерін;
өндірістік
участокта
бақылауды
ұ й ы м д а с т ы р уд ы ;
өндірістік участокте еңбекті қорғау
жұмыстарын
ұ й ы м д а с т ы р уд ы ;
апатты жағдайларды
жоюмен байланысты
жұмыстарды
ұйымдастыруды;
Басқарушылық
ш е ш і м д е р д і
қабылдау алгоритмі;
электр және электр
механикалық
қондырғыларды
м од е р н и з а ц и я л ау
жұмыстырының
түрлері және оларды
орындау тәсілдерін
зерттеу,
оларды
жүргізу технологияларын игеру.

бойынша
жеке операци
яларды орындау,
электр
және электр
механикалық
қондырғыны
ж а ң а р т у,
жаңа техниканы енгізу
және
озық
техноло гияларды игеру
жұмыстарын
орындау;
сынақтарды
жүргізуге,
техн икалық
к у ә л а н
дыруға және
қайта орнат
ылған немесе жөнделген
электр және
электр
механи
калық
қондырғыны
пайдалануға
тапсыру бойынша дая рлық
жұмыс тарын
о рындау;
Өндір істік
бөлім
ше
жұмы сының
тиімділ ігін
сипат тайтын
көрсет кіштер
есебін орындау,
негізгі
және көмекші
қондыр ғыны
қолдану.

6. Білім беру бағдарламаларының (модульдердің) мазмұны
Жалпы гуманитарлық пәндер
01ЖГП. Кәсіптік қазақ (орыс) тілі
Мақсаты: білім алушылардың ақыл-ойын, танымдық және шығармашылық
қабілеттерін дамыту; білім алушылардың қазақ тілін үйренуге деген
қызығушылығын дамыту; білім алушылардың бойына имандылық, әдептілік,
адамгершілік қасиеттерін сіңіру, отансүйгіштік сезімге тәрбиелеу; іс-қағаздарын
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қазақ тілінде жазуды меңгеру; болашақ мамандарға тіл үйрету; қазақшадан
орысшаға, орысшадан қазақшаға аударма жұмысын жүргізуді қалыптастыру.
Модульге кіріспе: Мектептегі оқылған материалдарды қайталай бермеу үшін жаңа, тың лексикалық материалдар ұсынылады. Бағдарламада
қамтылған лексикалық мәтіндерден әр сабақтың мазмұнына қарай тұрақты
тіркестер, мақал-мәтелдер, синонимдік қатарлар, антоним сөздерді және
т.б. іздету, сонымен қатар сөздің шығу тегіне, этимологиясына үнемі ден
қою білім алушылардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытып, тілді үйренуге деген қызығушылығын арттырады. Лексикалық материалдар энергетика, өндіріс, өнеркәсіп саласына байланысты болу кажет.
Өйткені колледж студенті – болашақта еліміздің әр түрлі өндіріс саласында
жұмыс істейтін керекті кадр. Сондықтан да оған өзі жұмыс істейтін салаға
байланысты ақпаратпен таныс болу әрине қызықты. Бүкіл оқыту үрдісінде
коммуникативтік бағыт бере отырып, қазақ тілінен алған білімін іс жүзінде,
кәсіби мамандығында, еңбек ету барысында пайдалана білуі көзделіп,
оқушының жалпы дүниеге деген көзқарасы қалыптасады. Қазақ тілін зерделеу
барысында тәрбиелік құраушылар да іске асырылады. Сондай-ақ қазақ тілін
оқу арқылы оқушының рухани –адамгершілік және эстетикалық сезімдерінің
қалыптасуына, өз бетімен білім алуына мол мүмкіншіліктер беріледі.
03ЖГП. Кәсіптік шет тілі
Мақсаты: Барлық құраушыларымен бірге коммуникативтік құзыретті дамыту.
Міндеттері:
- сөйлеу құзыретін дамыту: айта, аудит жүргізе, оқи, жаза білу;
- тіл құзыретін дамыту – мамандық бойынша қарым-қатынас жасау
мүмкіндігі;
- компенсаторлық құзыретті дамыту – синонимдерді, ымдарды және т.б.
қолдану;
- оқу-танымдық құзыреттерді дамыту – ағылшын тілін өз бетінше оқи білу
және ықыласы.
«Кәсіптік шет тілі» білім бағдарламасының мазмұны күтілетін оқыту
нәтижесінің және бағалау критерийлерінің міндеттері мен бағдарына сәйкес
оқытушылармен өз бетінше анықталады:
Білім алушы осы модульді
сәтті аяқтағаннан кейінгі
оқытудың нәтижелері
ОН 02 КҚ 3.19
Арнайы білім саласын
түсіну үшін өзінің кәсіптік
қызметінде шет тілінде
сөйлей алады
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Бағалау критерийлері білім алушы міндетті
2.1. Өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
2. 2. жұмыс орнын ұйымдастыра білуге;
2.3. кәсіптік лексиканы меңгеру;
2.4.
біліктілік
дәрежесі
жоғарылау
мамандардың
басшылығымен жұмыс істеу;
2.5. ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік
әдістерін қолдану;
2.6. топта жұмыс істей алу және әріптестерімен,
басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынаста
бола білу;

2.7. кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану;
2.8 кәсіптік бағыттылық мәтіндерін оқу және аудару
(сөздікпен) үшін қажетті лексикалық (120-1400 лексикалық
бірліктерді) және грамматикалық минимумды меңгеру;
2.9 мамандық бойынша терминологияны меңгеру;
2.10 өзінің кәсіптік қызметінде шет тілінің кәсіптік лексикасын сауатты қолдану;
2.11 өзінің кәсіптік қызметі саласындағы жұмыс үшін шет
тілінде сөйлесу.

03ЖГП. Дене шынықтыру
Мақсаты: Білім алушылардың дене шынықтыруын және оны әлеуметтіккәсіптік, дене-шынықтыру-спорт қызметтерінде іске асыру мүмкіндіктерін
қалыптастыру.
Мақсаттары:
- дене күшін өздігінен жетілдіру мен салауатты өмір салтына мұқтаждыққа
тәрбиелеу.
- дене шынықтыру саласында теориялық білімдердің және тәжірибелік
іскерліктердің жүйесін қалыптастыру.
- дене дайындығын, жұмысқа қабілеттілікті, кәсіби маңызды сапалары мен
психомоторлық мүмкіндіктерін дамытуды қоса алғанда болашақ мамандардың
кәсіптік дайындығының қажетті деңгейін қамтамасыз ету.
- сырқатты алдын ала емдеу, денсаулықты сақтау және нығайту, дене
шынықтыру-спорт сабақтары процесінде өзін-өзі бақылау бойынша
икемділікті меңгеру үшін дене шынықтыру құралдарын пайдалану.
- дене шынықтыру құндылықтарын меңгеру бойынша белсенді дене
шынықтыру-спорт қызметіне білім алушыларды қосу және тұлғаның жанжақты дамуында оны қолданудың тәжірибесін алу.
Мазмұны:
1 бөлім. Жеңіл атлетика
Дене тәрбиесі жүйесінде жеңіл атлетика. 60 м. қысқа қашықтыққа жүгіру.
Жүгіру, төмен сөре техникасын зерделеу. Сөрелік екпін, қашықтыққа жүгіру,
мәреден өту. Арнайы жүгіру жаттығулары (тізені жоғары көтеріп жүгіру,
жіліншікті артқа бүгу, кібіртіктей жүгіру) Ауыспалы жүгіріс, қайта жүгіру,
жолшыбай үдемелі жүгіріс). Эстафеталық жүгіріс: Эстафеталық таяқшаны
алу және беру, дайындық жаттығулары. Қысқа қашықтыққа, сондай-ақ
эстафетадаға техника мен тактика.
Кросс (ойлы-қырлы жермен жүгіру). Жүгірудің техникасы мен тактикасы,
жазық жерлерде, вираждарда, бұрылыстарда старт жүгіріс, тауға немесе таудан төмен жүгіру, мәреден өту. Граната лақтыру. Граната лақтыру, ұстау, екпін
техникасы. Ұзындыққа секіріс.
2 бөлім. Баскетбол.
Бағыт пен жылдамдықты өзгертіп орын ауыстыру, жай және қосымша адыммен жүгіріс, тоқтау секірістері және бұрылыстар. Допты иелену: орнында
және қозғалыста ұстап алу және беру.
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Допты екі қолымен кеудеден, бастан беру, бір қолымен беру. Иықтан бір
қолмен лақтыру.
Қорғаныстағы және шабуыл жасаудағы ойын элементтері, «тез жарып өту»,
допты туралау және тарту. Кәрзеңкеге лақтыруда қарсы әрекет тәсілдері.
Жаттықтыру және екі жақты ойын.
3 бөлім. Волейбол.
Ойын техникасы. Тік тұру, орын ауыстыру, допты иелену техникасы (төменнен тікелей, төменнен бүйірлік беру). Допты иелену техникасы
(төменнен, жоғарыдан алу).
Қорғаныстағы және шабуыл жасаудағы ойын элементтері. Жаттықтыру
және екі жақты ойын.
4 бөлім. Қол добы.
Ойын ережесі. Тура, бағытты өзгертіп жүгіру. Допты қағып алу, қақпаларға
лақтыру. Қорғанысқа және шабуыл жасауға ойыншылардың әрекеттерін
жетілдіру.
5 бөлім. Президенттік сынамалар
Президенттік сынамалар бағдарламасымен танысу, жаттығулар мен
қатысушыларға қойылатын талаптарды орындау. Білім алушылардың
президенттік сынаманы тапсыруға дайындығын тексеру және бағалау.
Білім алушы осы модульді сәтті
аяқтағаннан кейінгі оқытудың
нәтижелері
ОН 03
Дене
шынықтыру
мәнін
және салауатты өмір салты
қағидаларын біледі

Бағалау критерийлері білім алушы міндетті
1.1. өз кәсібінде дене шынықтыру мәнін және әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
1.2 салауатты өмір салты негіздерін қолдану;
1.3 адам азғасының тіршілік әрекеті заңдылығын
түсіндіру;
1.4 денсаулықты сақтау және нығайту тәсілдерін қолдану;
1.5 дене дамуы үшін спортта өзін жетілдіре білу.

00 ӘЭП. Әлеуметтік-экономикалық пәндер
02 ӘЭП. Экономика, менеджмент және маркетинг негіздері
Мақсаты: Қазіргі нарықтық жағдайда қызметі мен дамуының ұйымдыққұқықтық негізінде қазіргі экономика иелігінің негізгі субъектісі ретінде
кәсіпорын туралы жүйелі білімді, маркетинг туралы білімді қалыптастыру,
кәсіпорында маркетингті қолдану қажеттілігін дәлелдеу, кәсіпорында
маркетингтік қызметті ұйымдастырудың тұжырымдамалық негіздерін меңгеру.
Міндеті: өндірістік процесті ұйымдастыруды, ресурстар құрамын, оларды
тиімді пайдалану көрсеткіштерін, баға белгілеу механизмдерін, еңбекақы нысанын оқып білу.
Пәннің мазмұны келесі 3 бөлімге шартты түрде бөлінеді:
1. Экономика негіздері. Экономикалық теорияның негізгі ережелері.
Нарықтық экономиканың қағидалары. Экономика және өндіріс.
2. Менеджмент негіздері. Басқарушылық цикл. Ынталандыру және еңбекақы
төлеу. Коммуникация және іскерлік қарым-қатынас жасау. Шешімдер
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қабылдау. Басқару стильдері және билік нысандары. Кәсіпкерлік қызметте
менеджменттің ерекшеліктері.
3. Маркетинг негіздері. Маркетингпен басқару процесі. Маркетинг кешені.
3.3 тақырып Нарықты зерттеу. Баға белгілеу және өткізу.
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
білім алушы осы пәнді оқуды сәтті аяқтағаннан кейін
ОН 02
білу керек:
Білім алушыларда нарықтық  экономикалық теорияның негізгі ережелері; нарықтық
экономика
қағидалары, экономиканың қағидалары;
ұжымды басқарудың функци-  саланың қазіргі жағдайы және даму болашағы;
ялары мен стильдері, марке-  салада кәсіпкерлік қызметтің негізі;
тинг кешені туралы түсініктің  өнімге (қызмет көрсетуге) баға белгілеу механизмдері;
қалыптасуы.
 Жалақы қорын қалыптастыру қағидалары. Еңбекақы
төлеудің түрлері және жүйелері.
 еңбек уәждемесі; кепілдік және өтемақы түрлері;
 ауыл шаруашылығын механикаландыру саласында
менеджменттің ерекшеліктері;
 басқару стильдері, коммуникация түрлері, ұжымдағы
іскерлік қарым-қатынастың қағидалары;
 маркетингтің мәні, мақсаттары, негізгі қағидалары және
функциялары;
 өндіріс пен өткізудің нарықтық жағдайға бейімделу нысандары.
білу керек:
экономика негіздерінің, өндірісті басқарудың қазіргі
әдістемелерінің мәнін түсіндіру;
 ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін есептеу;
 кәсіптік қызметте қарым-қатынастың іскерлік және
басқарушылық әдістерін қолдану;
 тауар және қызметтер көрсету нарығындағы жағдайды
талдау.
 АӨК кәсіпорындарының өндірістік-шаруашылық
қызметі талдауының негіздерін қолдану;
тәжірибелік-кәсіптік қызмет шешімінде теориялық
білімді қолдану;
 кәсіптік салада бағдарлану үшін экономикалық ақпаратты
пайдалану.

03 ӘЭП. Саладағы еңбек құқығы негіздері
Мақсаты: Білім алушыны еңбек құқығы және жұмыс берушілер мен
жұмыскерлер арасындағы құқықтық қатынас негіздерімен таныстыру.
Кәсіпкерлік қызмет саласындағы құқықтық мәдениетті және құқықтық
сауаттылықты тәрбиелеу.
Міндеттері: Енбек құқығының негіздері білімін және түсінігін
қалыптастыру: ҚР Еңбек Кодексінің негізгі ережелері: еңбек ету құқығы,
жұмыс уақытының түрлері, демалыс уақытының түрлері. Еңбек шарты: енбек
шартының мазмұны, түрлері, тоқтатылуының себебі және тәртібі. Жұмысқа
орналастыру тәртібі, еңбек кітапшасы, басқа жұмысқа ауыстыру. Жұмыс
беруші мен жұмыскердің құқығы және міндеттері. Еңбек тәртібі. Марапаттау
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және жазалау түрлері, жаза қолдану және алып тастау тәртібі. Құқықтық және
материалдық жауапкершіліктің негіздері, оларды қолданудың тәртібі.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері:
Білім алушы осы курсты оқуды сәтті аяқтағаннан кейін
ОН 03 Кәсіпкерлік Міндетті:
қызметте өз құқығын - жұмысқа орналасу кезінде, еңбек шартын жасаған кезде құқық
өз бетінше қорғай білу негіздері білімін көрсету;
- жұмыс берушімен қатынасты құқықтық реттеу мәселелеріне
үйрену;
- тұлғаның қалыптасуындағы еңбек құқығының, азаматтық
ұстанымның және кәсіптік дағдылардың маңызын түсіндіру;
- адам және азаматтың құқығы, бостандығы, міндеттері түсінігін
меңгеру, оларды іске асыру механизмдері;
- жұмыскерлерді қорғау органдары (мемлекеттік билік) жүйесінің
маңызын түсіндіру;
- кәсіпкерлік қызмет саласында құқықтық және адамгершілікэтикалық нормаларын меңгеру;
- өндірісте жұмыскерлердің құқықтық жауапкершілігін түсіндіру;
- жұмыскер мен жұмыс берушінің құқықтық қатынасының мәселесі
бойынша сауатты пікірін айту және өз көзқарасын көрсету.

Жоғарғы деңгей
1518012 – 2 Электр монтері (3 деңгей ҰБШ)
БЖМ.00 Жалпы кәсіптік модульдер
БЖМ.01 Бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы электр
сызбаларын модельдеу
Мақсаты: техникалық сызбаларды жасау және оқу үшін, бөлшектердің
эскиздерін жасау үшін қажетті білімдерді, іскерліктерді және дағдыларды
қалыптастыру.
Міндеті: бағдарламалық жасақтама көмегімен конструкторлық және
техникалық құжаттаманы жасау
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Сызбаларды графикалық безендіру. КҚБЖ құжаты ретіндегі сызба.
Стандартты қаріппен әріптер мен сандардың жазылуы.
Жұмыстарды өз бетінше графикалық орындау. Графикалық жұмыстарды
орындаған кездегі геометриялық салулар. Түйіндесуді жасаумен және өлшемдерді
келтірумен шеңберлерді бөлікке бөлуді қолданып бөлшектердің сұлбаларын сызу.
2 бөлім. Сызбалардың проекциясы. Проекциялаудың түрлері және ережесі.
Машина жасау сызуы. Проекциялау түрлері. Аксонометриялық түсірімдер: диметрия, изометрия. Кеңістіктік нысандарын бейнелеу әдістері. Тіліктер. Сызбаларда тіліктерді белгілеу. Қималар. Қималардың түрлері және оларды белгілеу.
Шығару, қабаттасқан және үзілудегі қималар. Жергілікті және қосымша түрлері.
Бөлшек материалына байланысты қималарды сызықпен түрлеу. Пішіннің
шақтамалары және үстіңгі бетінің орналасуы. Беттің кедір-бұдырлығы. Бетті
өңдеудің түрлері мен әдістеріне кедір-бұдырлықтың байланыстылығы. Пішін
ауытқуын және сызбалардағы кедір-бұдырлықты белгілеу. Беттің қиылысуы.
Беттің қиылысу сызықтарын анықтау әдістері: көмекші қиюшы жазықтықтар
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әдісі, көмекші сфералар әдісі. Әртүрлі геометриялық пішіндердің қиылысу
сызығын анықтау бойынша жаттығулар. Жай тілік және аксонометриялық
түсірімдер жасау арқылы оқу моделінің кешенді сызбасын құру.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Проекциялау ережелерін
және әдістерін оқып білу. Тіліктердің түрлері: жай және күрделі. Бетті өңдеу
түрлері және оның сызбаларда белгіленуі. Жергілікті және қосымша түрлері.
Оқу моделінің кешенді сызбасын безендіру. Өлшемдерді келтіру.
Қосу түрлері. Ажырайтын қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар.
Нақыштардың түрлері және олардың параметрлері, қолдану. Бұрандамалар,
түйреуіштер, бұрамалар көмегімен қосу. Сызбаларда нақыштарды бейнелеу
және белгілеу. Ажыратылмайтын қосылыстар. Дәнекерленген, желімді, тойтармалы қосылыстар. Дәнекерленген жік түрлері. Сызбалардағы дәнекерленген
қосылыстардың параметрлері және белгіленуі. Дәнекерленген қосылыстарды
сызу бойынша жаттығулар. Бұрандамамен бұрандалы қосылысты сызу.
Дәнекерленген қосылыстың құрамалық сызбасын жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Әртүрлі қосу түрлерін оқып білу
және олардың сызбалардағы бейнесі. Құрамалық сызбаны соңғы безендіру.
Техникалық сурет салудың элементтері. Эскиз және техникалық сурет.
Салудың ережесі және тәртібі: басты көріністі таңдау, парақты дайындау,
бейнені құрастыру, өлшемдері және шартты белгілерді келтіру. Оқу моделінің
техникалық суретін салу
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Техникалық суретті соңғы
безендіру.
3 бөлім. Арнайы бөлім. Электр жүйелерін бейнелеу және оқу. Электр
элементтері және жүйелері. Сызбаларда электр жүйесі элементтерінің шартты бейнелері. Электр жүйелерінің түрлері және белгіленуі. Электр жүйелерін
қолдану және оқу. Сызбаларда электр жүйелерінің элементтерін сызу. МЕМСТ
2.728-14, МЕМСТ 2.755-87, МЕМСТ 2.756-76 сәйкес элементтердің өлшемдері
және шарттары. Жүйенің электр элементтерінің сызбадағы тізімінің нысаны.
Электр жүйесінің элементтерін бейнелеу және белгілеу.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Үй-жайларды және агрегаттар
мен механизмдердің жұмыс нысандарын жылытуға және жарықтандыруға
арналған принциптік типтік жүйемен танысу. Электр жүйелерін оқу және
жүйе элементтерінің белгіленуін түсіндіру.
Принциптік электр жүйелерін сызбада бейнелеу. Электрмонтаждау
сұлбаларын сызбада жасаудың тәртібі және ережесі. Принциптік электр
жүйелерін оқу. Нысанның (жылыту, жарықтандыру, вентиляция, жем дайындау және т.б.) электрмонтаждау сұлбаларын сызу
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Қарапайым электр монтаждау жүйелерін сызу. Әртүрлі агрегаттардың (күшейткіштер, электр
қозғалтқыштары, трансформаторлар және т.б.)
4 бөлім. Компьютерлік графика. Автоматтандырылған жобалаудың жүйесі.
Графикалық компьютерлік бағдарламалардың белгіленуі және түрлері. «Компас» графикалық бағдарламамен жұмыс істеу ережесі және тәртібі. Объектілік
байлау. Бейнелеуді басқару. Қарапайым нысандарды құрастыру. Сызбалар
мен жүйелердің элементтері. Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы:
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«Компас» графикалық бағдарламаны меңгеру бойынша жаттығуларды орындау. Құжаттаманы рәсімдеудің халықаралық стандарттары. «Архикад», «Автокад» және т.б. графикалық бағдарламалар.
Графикалық бағдарламалар көмегімен электр элементтерін және жүйелерін жасау. Түр сызықтарды түсіру. Шығару және байланыстыратын сызықтар. Өлшемдер
мен белгілерді қою. Нысандарды редакциялау. Мәтінмен жұмыс істеу. Жиектеме
және негізгі жазба. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу. Сипаттама. Файл сызбасын басып шығару. Мамандық бойынша электрмонтаждау жүйелерін жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Электр монтаждау жүйелерін
дайындау. Интернетте принциптік электр жүйелерін іздеу. Электр жүйелерін
оқу. Бағдарламалық жасақтаманы қолданып электр жетектерінің, электр
жабдықтарының және электрмен жабдықтау жүйелерінің сұлбаларын құру.
Сызбаларда тіліктерді, қималарды жасау.
Оқытудың нәтижелері
Бағалау критерийлері
Білім алушы осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін:
ОН1
Бағдарламалық Міндетті:
жасақтаманы
қолдану 1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білуге;
арқылы электр жүйелерін 1.2 анықтамалық әдебиеттермен және каталогтармен жұмыс
модельдеу
істей білу;
Сызбаларды жобалауды 1.3 кәсіптік лексиканы меңгеру;
біледі
1.4 біліктілік дәрежесі жоғарылау мамандардың басшылығымен
жұмыс істеу;
1.5 өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
1. 6 топта жұмыс істей алу және әріптестерімен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді қарым-қатынаста бола білу;
1.7 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды
қолдану;
1.8 электр жүйелерін оқу дағдыларын меңгеру;
1.8 кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану;
1.9 құрамалық сызбаларды және электр жүйелерін оқу;
1.10 конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің /
КҚБЖ/ құрылымы мен белгіленуін пайдалану;
1.11 бөлшектердің сызбалары мен эскиздерін дайындаған кезде стандарттарды қолданып сызбаларды графикалық безендіру,
техникалық сурет салу және сызу;
1.12 ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік
әдістерін қолдану;
1.13 кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану;
1.14 стандартты сақтай отырып әртүрлі сызықтарды сызу;
1.15 стандартты қаріппен сызбаларда жазу;
1.16 сызбаның масштабын анықтау, берілген масштабта
бөлшектердің сызбаларын жасау;
1.17 түйіндесулердің және сызбаүлгілік қисық сызықтардың
әртүрлі түрлерін жасау;
1.18 қарапайым нысандағы бөлшек сызбаларына өлшемдерді
келтіру;
1.19 бағдарламалық жасақтаманы қолданып электр
жетектерінің, электр жабдықтарының және электрмен
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жабдықтау жүйелерінің сұлбаларын құру;
1.20 МЕМСТ сәйкес электр жүйелерін оқу, құру және дайындау;
1.21 электр жүйелерінің механикалық бөлімінің және электрмен
жабдықтау жүйесінің принциптік сұлбасының құрылымын жасау;
1.22 «Архикад», «Автокад» және т.б. графикалық бағдарламаны
қолдану арқылы жүйелердің сызбаларын құрастыра білу;
1.24 қарапайым тіліктер мен аксонометриялық түсірімдерді жасау арқылы оқу моделінің кешенді сызбасын құрастыра білу;
1.25 құрамалық сызбаның соңғы безендірілуін жасау білу;
1.26 жүйелерді сызғанда МЕМСТ 2.728-14, МЕМСТ 2.755-87,
МЕМСТ 2.756-76 сәйкес .элементтердің өлшемдері мен шарттарын қолдану.

БЖМ.02 Электр жүйелерін, электрондық техниканы талдау және
олардың функцияларын бақылау
Мақсаты: Электр тізбектерін және олардың құраушы элементтері, талдау
мен статикалық және динамикалық жұмыс тәртібінде, яғни әртүрлі арнайы
электротехникалық модульдерді кейіннен оқып білу үшін ғылыми базаны құруда
осы тізбектердің есебінің негізгі әдістері туралы жеткілікті толық түсініктеме беру.
Міндеттері: Әртүрлі электротехникалық құрылғыларды жасау мен жұмыс
істеуінің, сондай-ақ көптеген мәселелерді шешу үшін электр тізбектерді
талдау және есептеу әдістерін қолдануды тәжірибелік дағдыландырудың
негізіне тиісті физикалық құбылыстар теориясын меңгеру. Материалдардың
және оларға бағытталған ықпалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін
тәжирибелік анықтауды дағдыландыру.
Модульге кіріспе: білім алушы оқып білу нәтижесінде шоғырланған
параметрлерімен сызықтық және сызықсыз тізбектерде, бейсинустық параметрлермен сызықтық тізбектерде, бөлінген параметрлермен сызықтық
тізбектерде анықталған процестерді талдау мен есептеудің негізгі әдістерін,
көрсетілген тізбектерде ауыспалы процестерді талдау мен есптеудің негізгі
әдістерін білу қажет және оларды практикада қолдана білу керек.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Кіріспе. Электр өрісі туралы бастапқы мәлімет. Электр тізбегі және
электр энергиясы, оның қасиеті және қолдану. Электр өрісінің негізгі сипаттамалары. Кернеулік, электр әлеуеті, электр кернеуі. Электр өткізгіштік.
№ 1 зертханалық жұмыс. Электр жүйелерін жинау ережесі. Қауіпсіздік техникасы.
№ 2 зертханалық жұмыс. Ом заңын тәжірибелі тексеру.
№ 3 зертханалық жұмыс. Электр тізбегінің және оның элементтерінің жұмыс
тәртіптерін зерттеу.
№ 4 зертханалық жұмыс. Кирхгоф заңдарының көмегімен тоқтарды анықтау.
Иондар және жартылай өткізгішті аспаптар. Интеграл микросұлбалар. Қуат
көздері және түрлендіргіш құрылғылар. Микропроцессорлық техниканың
элементтері. Күшейткіштер.
2 бөлім. Өткізгіштік материалдар. Өткізгіштердің және жартылай өткізгіштердің өзіндік сипаты және олардың сыртқы жағдайларға
байланыстылығы. Өткізгіштік материалдарды жіктеу. Өткізгіштік
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материалдарың негізгі сипаттамалары. Өткізгіштердің және жартылай
өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі және меншікті кедергісі. Меншікті
кедергі мәніне әсер ететін факторлар.
Беріктігі жоғары өткізгіштік материалдар. Өткізу қабілеті жоғары өткізгіштік
материалдардың түрлері. Жоғары өткізгіштердің және криоөткізгіштердің сипаттары. Жоғары температуралы жоғары өткізгіштер. Криоөткізгіштер.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: «Электр энергетикасында асыл
металлдарды қолдану» тақырыбына хабарлама жазу
3 бөлім. Диэлектрлік материалдар. Диэлектриктер және оқшаулағыш материалдар. Диэлектрлік материалдар Электроқшаулағыш материалдар.
Диэлектрлік және электроқшаулағыш материалдардың сипаты
Диэлектриктер мен оқшаулағыш материалдардың электр сипаты.
Диэлектриктердің электр өткізгіштігінің физикалық жаратылысы. Диэлектриктер мен оқшаулағыш материалдардың электр өткізгіштігі. Диэлектрлік жоғалу.
Диэлектриктердің электр беріктігі.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: «Оқшаулағыш материалдардың
электр сипатын анықтау тәсілдері» тақырыбына хабарлама жазу.
№ 5 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштік материалдардың меншікті кедергісін
анықтау»
№4 бөлім. Тұрақты тоқтың сызықсыз электр тізбектері. Сызықты емес
элементтің статикалық және динамикалық кедергілері туралы түсінік.
Айнымалы тоқтың электр тізбектері. Айнымалы тоқтың электр тізбектерінің
элементтері мен шамалары. Векторлық диаграмма арқылы айнымалы тоқтың
электр тізбектерін есептеу. Электр тізбектердегі резонанс. Электр тізбектерін
есептеудің символикалық әдісі. Үш фазалы симметриялық және симметриялық
емес тізбектер. Электр тізбектеріндегі өтпелі процестер.
№ 6 зертханалық жұмыс. Индуктивті шарғылардың параметрлерін зерттеу.
№ 7 зертханалық жұмыс. Белсенді және индуктивті кедергілерді тізбекті
қосқан кезде айнамалы тоқтың электр тізбектерін зерттеу.
№ 8 зертханалық жұмыс. Ампер-вольтметр және ваттметр әдісімен қуаттылық
коэффициентін анықтау.
№9 зертханалық жұмыс. Айнымалы тоқтың тізбектерінде (бір фазалы және
үш фазалы) қуаттылықты өлшеу.
№ 10 зертханалық жұмыс. Тоқ пен кернеу арасындағы фазаларды 900-қа
қозғау үшін электр тізбекті зерттеу.
№11 зертханалық жұмыс. Қабылдағышта жұлдызша және үшбұрыш қылып
жалғаған кезде үш фазалы тізбекті зерттеу.
5 бөлім. Өлшеу аспаптары. Аналогты электр өлшейтін аспаптар. Иондық
аспаптар. Әрекет қағидасы құрылғысы, вольтампер сипаттамалары және
параметрлері. Ақпаратты көрсетуге арналған аспаптар. Жартылай өткізгішті
аспап. Тоқ пен кернеуді өңдегіш. Шунттер және қосымша кедергілер. Тіркейтін
аспаптар. Интеграл микросұлбалар.
№ 12 зертханалық жұмыс. Триодты зерттеу
13 зертханалық жұмыс. Транзистордың вольтампер сипаттамасын зерттеу
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және h-параметрлерін анықтау
Тиристордың және тринистордың вольтампер сипаттамаларын зерттеу. Гибридтік және жартылай өткізгіштік интеграл микросұлбалардың
ерекшеліктерінің интеграл микросұлбалары.
№14 зертханалық жұмыс. Шунттерді және қосымша кедергілерді есептеу.
6 бөлім. Қуат көздері және түрлендіргіш құрылғылар. Түзеткіштер. Миткевич сызбасы және Ларионов сызбасы. Тегістеу сүзгіші. Кернеулер мен
тоқтарды тұрақтандырғыштар. Басқарылатын түзеткіштер. Терістеуіштер
және түрлендіргіштер.
№ 15 зертханалық жұмыс. Қуатты және қуатты емес бір фазалы және үш
фазалы түзеткіш.
№16 зертханалық жұмыс. Түзеткішті есептеу.
7 бөлім. Күшейткіштерді қолдану аймағы. Күшейткіш каскадтары. Қуат
күшейткіштері. Көп каскадты күшейткіштер. Тұрақты тоқтың күшейткіштері.
Операциялық күшейткіш.
№ 17 зертханалық жұмыс. Төмен жиілікті күшейткіштің (ТЖК) жұмысын зерттеу
№18 зертханалық жұмыс. Каскад күшейткішін есептеу.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
Білім алушы осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін:
ОН 02
Міндетті:
Электр жүйелерді, 2.1 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды қолдану;
электрондық техни- 2.2 кәсіптік лексиканы меңгеру;
каны талдауды және 2.3 жұмыс орнын ұйымдастыра білуге;
олардың қызметін 2.4 біліктілік дәрежесі жоғарылау мамандардың басшылығымен
бақылауды біледі
жұмыс істеу;
электр
шамалар- 2.5 өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік
ды өлшеуді, электр маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
және электрондық 2.6 топта жұмыс істей алу және әріптестерімен, басшылықпен,
жүйелерді
өлшеу тұтынушылармен тиімді қарым-қатынаста бола білу;
біледі
2.7 кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану;
2.8 электр монтаждау және слесарьлық құралдармен жұмыс істей білу;
2.9 вольтметр мен амперметр өлшеуінің аралығын кеңейту үшін
шунттерді және қосымша кедергілерді пайдалану;
2.10 электр өлшейтін аспаптың қызметін анықтау;
2.11 электр өлшейтін аспаптардың шкаласын оқу;
2.12 электр өлшейтін аспаптарды қолдана білу;
2.13 тұрақты және айнымалы тоқтардың электр тізбектерін жинау;
2.14 кедергінің, өткізгіштіктің физикалық мәнін және есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.15 элекртрлік тізбектің параметрлерін байланыстыратын электротехника заңдарын қолдану;
2.16 тұрақты және айнымалы тоқтардың электр тізбегін есептеу; 3.10
тұрақты және айнымалы тоқтардың сызықтық емес белгіленуін түсіндіру;
2.17 бейсинусоидтық тоқтың электр тізбектерінің түсінігін және
есептеу әдістерін түсіндіру;
2.12 электр тізбектердегі ауыспалы процестердің түсінігін және
есептеу әдістерін түсіндіру;
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2.13 тұрақты және айнымалы тоқтардың электр тізбектерін жинау;
2.14 кедергінің, өткізгіштіктің физикалық мәнін және есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.15 элекртрлік тізбектің параметрлерін байланыстыратын электротехника заңдарын қолдану;
2.16 тұрақты және айнымалы тоқтардың электр тізбегін есептеу;
3.10 тұрақты және айнымалы тоқтардың сызықтық емес белгіленуін
түсіндіру;
2.17 бейсинусоидтық тоқтың электр тізбектерінің түсінігін және
есептеу әдістерін түсіндіру;
2.12 электр тізбектердегі ауыспалы процестердің түсінігін және
есептеу әдістерін түсіндіру;
2.18 бөлінген параметрлермен электр тізбектерді анықтау.
2.19 электр вакуумдық және иондық аспаптарды анықтау; жартылай
өткізгіштік аспаптар: диодтар, транзисторлар, тиристорлар; интеграл микросұлбалар; күшейткіштер;
2.20 қуат көздерінің белгіленуін түсіндіру: түзеткіштер,
тегістеуші сүзгіштер, кернеуді көбейткіштер, тұрақтандырғыштар,
терістеуіштер
және
жиілікті
түрлендіргіштер,
сызықты
тербелістердің генераторлары;
2.21 микропроцессорлық техниканың және байланыс техникасының
элементтерінің белгіленуін түсіндіру;
2.22 күшейткіштің каскадын таңдау бойынша есептеу;
2.23 импульстік құрылғылар, диодтар, траззисторлар мен
тиристорлардың негізінде күрделі емес электрондық жүйелерді оқу
және құру;
2.24
электрондық-өлшеуіш
аспаптарды,
аналогты-цифрлы
электрондық көп функциялы мультиметрлерді, электрондық осциллографты қолдану;
2.25 электр энергиясы есебін жүргізудің қазіргі технологиялық
құралдарын қолданған кезде қауіпсіздік техника ережелерін сақтау;
2.26 өлшеу сапасын әртүрлі әдістермен бағалау;
2.27 тізбектердегі тоқтың, кернеудің, қуаттың нақты мәндерін есептеген кезде формулардың мәндерін қолдану;
2.28 жүйелерді жинағанда және есептегенде формулалар білімін қолдану;
2.29 автоматианы оқып білуде білімін пайдалану;
2.30 электр тізбектің шамаларын анықтау;
2.31 шунт кедергісін және қосымша кедергілерді есептеу;
2.32 дәнекерлер мен флюстерді таңдау;
2.33 электроқшаулағыш материалдарды таңдау;
2.34 өткізгіштік материалдарды жүйелеу;
2.35 сымдар мен кабельдердің маркасының шифрын ажырату;
2.36 болат пен шойынның, түсті металдар мен қорытпалардың
маркасының шифрын ажырату;
2.37 электр оқшаулағыш материалдардың электр беріктігін анықтау;
2.38 диэлектриктің меншікті кедергісін өлшеу;
2.39 электр жүйелерін құрастыру;
2.40 сымдар жүйесін фазалау;
2.41 электр шамалардың параметрлерін және ауыспалы процестердің
өту уақытын анықтау;
2.42 кедергінің, өткізгіштіктің физиалық мәнін және есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.43 оқу және кәсіпкерлік қызметте өз бетінше және тиімді шешім
қабылдай білу;
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2.44 зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмекті көрсетуді
ұйымдастыру білу,
2.45 өнеркәсіптік кәсіпорындар нысандарын және электр
қондырғыларын жоспарлауда жалпы өрт қауіпсіздігінің талаптарын
сақтау;
2.46 электр қондырғыларын пайдаланған кезде және дәнекерлеу
жұмыстарында өрт қауіпсіздігінің талаптарын орындау;
2.47 жөндеу шеберханаларында, техникалық қызмет көрсету
орындарында, отын, жанармай және оңай тұтанғыш материалдар
қоймаларында өрт қауіпсіздігін сақтау;
2.48 өрт қауіпсіздігінде қабылданған терминдер мен анықтамаларды
кәсіпкерлік қызметте пайдалану;
2.49 арнайы тағайындалған электр қондырғыларында жұмыс істеген
кезде қауіпсіздік шараларын, өндірістік кәсіпорындардың зертханаларында жұмыс істеген кезде қауіпсіздік шараларын қолдану;
2.50 электр тоғымен зақымданудан қорғайтын құралдарды пайдалана білу;

БЖМ.03 Трансформаторлардың электр қондырғыларын диагностикалау
Мақсаты: дұрыс пайдалануын ұйымдастыру, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу, сондай-ақ ерте кезеңде мүмкін болатын ақаулықтарды анықтау
үшін жабдықтың нақты техникалық жай-күйінің физикалық процестерін және
анықталуын түсіну.
Міндеті: құрылғыны, электр машиналарының және трансформаторлардың
жұмыс істеу сипаттарын, оларды қолдану аймақтарын оқып білу.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Трансформаторлар. Трансформатордың белгіленуі және
құрылымы, автоматты жүйелердегі оның қызметі. Трансформатордың әрекет
етуінің қағидасы. Трансформаторды ауыстырудың эквивалентті сұлбасы.
Трансформаторлардың бос жүрісінің және қысқа тұйықталуының тәжірибелері.
Төлқұжаттық берілгендер бойынша ауыстыру жүйелерінің параметрлерін есептеу. Трансформатордың параллельді жұмысы. Үш фазалы трансформаторлардың
ерекшелігі. Үш фазалы трансформаторларды қосу топтары туралы түсінік. Автотрансформаторлар. Тоқ пен кернеуді өлшейтін трансформаторлар. Кедергіні
және жерлендіруші құрылғыларды өлшеу технологиясы.
№1 зертханалық жұмыс. х.х және к.з әдісімен екі орамалы күштік трансформаторды зерттеу.
№2 зертханалық жұмыс. Үш фазалы екі орамалы трансформаторды қосу
топтарын тәжірибелік анықтау.
2 бөлім. Электр машиналары. Жалпыланған электр машиналарының теориясы. Жалпыланған электр машиналарын теңестіру. Айнымалы тоқ
машиналарының негізгі түрлері және оларды салыстырып талдау. Айнымалы
тоқ орамының электр қозғаушы күші. Көп фазалы орамның магниттік өрісі.
Асинхронды және синхронды жылдамдықтар. Электротехникалық материалдармен байланысты электр қондырғыларының жұмысындағы ақаулықтар мен
тоқтап қалулардың себептері.
3 бөлім. Асинхронды машиналар. Асинхронды машиналардың түрлері.
Бесколлекторлық асинхронды машиналардың құрылғысы. Асинхронды
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машиналардың әрекетінің қағидасы. Жылжуы. Жұмыстардың тәртіптері.
Асинхронды машинаны жалпыланған электр машиналарының жүйесіне
келтіру. Асинхронды қозғалтқыш жұмысының энергетикалық диаграммасы.
Механикалық және реостаттық сипаттамалар. Тұрақты жұмыс. Қозғалтқыштың
айналу және керіқимылдау жиілігін реттеу. Асинхронды қозғалтқышты іске
қосу. Тежегіш тәртіптері. Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштың жұмысының
қағидасы. Бірфазалы асинхронды қозғалтқыштардың ерекшеліктері (іске
қосушы орамасы бар қозғалтқыш, конденсаторлық қозғалтқыш , ротор
орамының жоғары кедергісі бар қозғалтқыш , қуыс роторы бар қозғалтқыш).
№ 3 зертханалық жұмыс. Қысқа тұйықталған роторы бар үш фазалы асинхронды қозғалтқышты зерттеу.
№4 зертханалық жұмыс. Бос жүріс және қысқа тұйықталу әдісімен үш фазалы асинхронды қозғалтқышты зерттеу.
№5 зертханалық жұмыс. Асинхронды қозғалтқыштың статор орамының бастамасын және аяқталуын анықтау.
№ 6 зертханалық жұмыс. Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштарды іске
қосу әдістерін зерттеу.
4 бөлім. Синхронды машина. Синхронды машиналардың құрылғысы,
түрлері, әрекет ету қағидалары, жұмыс істеу тәртіптері. Үш фазалы синхронды генераторлар әрекетінің қағидасы. Синхронды қозғалтқыш әрекетінің
қағидасы. Синхронды қозғалтқыш фазасының жеңілдетілген векторлық диаграммасы. Бұрыштық және U-түріндегі сипаттамалар. Тұрақты жұмыс. Синхронды қозғалтқыштардың асинхронды іске қосылуы. Артықшылықтары
және кемшіліктері.
Тұрақты тоқтың электр машиналары. Тұрақты тоқтың машиналары.
Түрлері. Тұрақты тоқ генераторының жұмыс істеу қағидасы. Коллекторлық
қозғалтқыштың құрылғысы және әрекетінің қағидасы.
№ 7 зертханалық жұмыс. Үш фазалы синхронды генераторды және
қозғалтқышты зерттеу. №8 зертханалық жұмыс. Желімен параллельді
жұмысқа қосылған үш фазалы синхронды генераторды зерттеу.
5 бөлім. Тұрақты тоқтың коллекторлық машиналарының жұмысының
қағидасы және құрылғысы. Тұрақты тоқ машиналарының якорінің орамдары. Якорь орамдарын дайындаудың қағидасы. Қарапайым ілмекті, қарапайым
толқынды, күрделі ілмекті, күрделі толқынды, құрамдастырырған орамның
түрлері. Параллельді, тізбекті және араласқан қозудың тұрақты тоғының
коллекторлық қозғалтқыштары – қосу сызбалары, жұмыс қағидасы, негізгі
сипаттамалары, қолдану аймағы.
Тізбекті қозудың тұрақты тоғының коллекторлық қозғалтқышы, әмбебап
коллекторлық қозғалтқыш – конструкциясының ерекшеліктері, сипаттамалары, қолдану аймағы. Коллекторлық қозғалтқыштардың реттелетін сипаттары.
Айнымалы тоқтың бесколлекторлық машиналарының әрекетінің қағидасы.
Статор орамын жасау қағидалары және негізгі түрлері. Статорды (зәкірді)
орау қағидасы; катушка (секциялар), полюстік бөлу, ойықтар бойынша орам
қадамы туралы түсінік. Машинаның ауа саңылауында магниттік индукцияны
бөлу кестесі. Әрекеттегі қондырғыларды пайдалану кезінде ҚТ ережелерін
сақтау. Арнайы тағайындалған машиналар. Арнайы тағайындалған электр
70

қондырғыларында жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік шаралары.
№9 зертханалық жұмыс. Параллельді қозудың тұрақты тоғының генераторын және қозғалтқышын зерттеу
6 бөлім. Генераторлардың жіктеу. Негізгі параметрлер. Сызықтық
тербелістердің генераторлары.
Импульс параметрлері. Қарапайым импульстік қалыптастырғыш
әрекетінің қағидасы. Мультидірілдеткіштер және жалғыз дірілдеткіштерді
құру қағидалары. Жүйе әрекетінің қағидасы. Жүйе әрекетінің қағидасын
түсіндіретін диаграмма. Логикалық элементтер мен сумматорларды белгілеу
және қолдану аймағы. Логикалық элементтерді іске асыру сұлбасы.
Логикалық элементтер. Логикалық элементтер мен сумматорларды белгілеу
және қолдану аймағы. Логикалық элементтерді іске асыру сұлбасы.
№10 зертханалық жұмыс. Транзисторлы логикалық элементтер.
Оқытудың нәтижелері
Бағалау критерийлері
Білім алушы осы «Электр машиналарын және трансформаторларды диагностикалау»
модулін сәтті аяқтағаннан кейін:
ОН 03
Міндетті:
Тр ан с ф о рмато рл ардың 3.1 кәсіптік лексиканы меңгеру;
электр қондырғыларын ди- 3.2 жұмыс орнын ұйымдастыра білуге;
агностикалау
3.3
біліктілік
дәрежесі
жоғарылау
мамандардың
басшылығымен жұмыс істеу;
3.4 өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік
маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
3. 5 топта жұмыс істей алу және әріптестерімен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді қарым-қатынаста бола білу;
3.6 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды
қолдану;
3.7 электр жүйелерін оқу дағдыларын меңгеру;
3.8 кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану.
3.9
Сипаттары
және
қолдану
аймағы
бойынша
электротехникалық материалдарды, магниттік қатты материалдарды; өткізгіштік материалдарды; сымдарды, шиналарды,
кабельдерді; жартылай өткізгіш материалдарды анықтау;
3.10 электроқшаулағыш материалдардың, газ түріндегі
диэлектриктердің,
поляризациялық
материалдардың,
электроқшаулағыш материалдардың қызметін түсіндіру.
3.11. тұрақты тоқ машинасының конструкциясын және
әрекет ету қағидасын, тұрақты тоқ генераторларының коммутациясын, тұрақты тоқтың қозғалтқышын, қозғалтқыштың
әрекетінің, іске қосылу қағидасын, жұмыс сипаттамаларын, трасформаторлардың конструкциясын және әрекет ету
қағидаларын, жұмыс тәртіптерін түсіндіру;
3.12. трансформаторларды; автотрансформаторларды, үш
орамалы және арнайы трансформаторларды қосу топтарын
және жүйелерін анықтау;
3.13. синхронды генераторлардың конструкциясын және
әрекетінің қағидасын, синхронды және асинхронды
қозғалтқыштардың әрекетінің қағидасын және конструкциясын түсіндіру.
3.14 логикалық элементтерді ажырата білу;
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3.15 қарапайым логикалық элементтер негізінде күрделі емес
электрондық жүйелерді оқу және құру;
3.16 уақытша кестелер мен диаграммалардың, БӨА
аспаптардың және автоматиканың талдауын жасау;
3.17 каталогтармен және анықтамалықтармен жұмыс істеу;
3.18 тоқ пен кернеу трансформаторларының, автотранс
форматорлардың сұлбаларымен жұмысты меңгеру;
3.19 электр техникасы заңдарын қолдану;
3.20 ораманың жазылмалы сұлбасын есептеу және құру;
3.21 машинаның магниттік тізбегін есептеу;
3.23 қозғалтқыштардың сұлбаларын жинау және сипаттамаларын шешу;
3.24 зәкір орамаларының параметрлерін есептеу және жазылмалы сұлбаларын жасау, тұрақты тоқтың магниттік
тізбектерін есептеу, орамалардың ЭҚК және МҚК,
коллекторлық машиналардың айналуының электромагниттік
иінкүш мен жиілігін есептеу, жоғалту және ПӘК есептеу,
электромагниттік иінжкүш пен қуатты есептеу, тұрақты және
айнымалы тоқ машиналарының сипаттамаларын есептеу
және құру бойынша мәселелерді шешу;
3.25 тұрақты тоқ машиналарын, асинхронды және синхронды
қозғалтқыштарды қосу сұлбасын жинау;
3.26 өлшеуіш аспаптар мен іске қосуды реттейтін
аппаратуралардың таңдауын жасау;
3.27 трансформаторлардың параметрлері мен сипаттамаларын есептеу және параллельді қосылған трансформаторлар
арасындағы жүктемені бөлу бойынша мәселелерді шешу;
3.28 электрмонтаждау және слесарлық құралдармен жұмыс
істей білу;
3.29 кедергіні және жерлендіруші құрылғыларды өлшеу технологиясын қолдану;
3.30 өлшеуіштік трансформаторларды таңдап алу;
3.31 электротехникалық материалдармен байланысты электр
қондырғысымен жұмыс істеген кездегі ақаулықтар мен тоқтап
қалулардың себептерін анықтауы;
3.32 жөндеу және монтаждау жұмыстарының сапасы
электротехникалық материалдарын таңдауға байланысты болуы мәселелерін талқылау;
3.33 орама сымның маркасын таңдау;
3.34 қыздыруға төзімділігі және электр беріктігі бойынша
тұрақты және айнымалы тоқтардың электр машиналарына
арналған электроқшаулағыш материалдарды таңдау;
3.35 аспаптармен жиілік фазаларын, фазалардың қозғалысын өлшеу;
3.36 зертханалық аспаптармен сыйымдылық, индуктивтілік
кедергісін өлшеу;
3.37 оқшаулау деңгейін, оқшаулау сапасын өлшеу;
3.38 кернеуді жоғарылатып оқшаулау сынағын жүргізу;
3.39 оқшаулау кедергісін өлшеу;
3.40 сөндіргіштердің уақытша және жылдамдық сипаттамаларын шешу;
3.41 күштік кабельдің сынағын жүргізу;
3.42 сынақ хаттамасын дайындау;
3.43 диэлектрлік жоғалтудың бұрыш тангенсін өлшеу;
3.44 тұрақты тоққа электр машиналары орамының кедергісін өлшеу;
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3.45 орамның қарама-қарсылығын анықтау;
3.46 орамалардың оқшауламасын сынау;
3.47 желіге аппараттарды қосу сұлбасын құру және оларды
таңдау;
3.48 тоқ пен кернеудің өлшегіштік тарнсформаторларының
конструкциялық элементтерін анықтау;
3.49 коммутациялық аппараттармен операция жүргізу;
3.50 қозғалтқыштар мен трансформаторлардың маркаларының
шифрын аша білу;
3.51 электр қондырғыларында жөндеу жұмыстарын жүргізу
кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша
ұйымдық іс-шараларды іске асыру;
3.52 зиянды өндірістік факторлары әсерінен қорғау
құралдарын қолдану;
3.53 электр машиналарын, электр қондырғыларын және
электр жетектерін монтаждау бойынша қауіпсіздік ережелерін
қолдану;
3.54 ауыспалы электр құралдарын және жылжымалы электр
қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын
қолдану;
3.55 арнайы тағайындалған электр қондырғыларында жұмыс
істеген кезде қауіпсіздік шараларын қолдану;
3.56 әрекеттегі электр қондырғыларын пайдаланған кезде
жалпы электр қауіпсіздігінің ережелерін сақтау;
3.57 электр қондырғыларын жөндеу кезінде қауіпсіздік талаптарын орындау;
3.58 слесарлық және білдек жұмыстары кезінде қауіпсіздік
ережесін, балқытып біріктіру және дәнекерлеу кезінде еңбекті
қорғау талаптарын сақтау;
3.59 электрлендірілген қол құралын және ауыспалы шамдалдарды қауіпсіз пайдалану;
3.60 жерлендіруші құрылғылар кедергісін мөлшерлеу;
3.61 электр қондырғыларында қолданылатын электр қорғаныс
құралдарын қолдана білу;
3.62 электр қорғаныс құралдарының пайдалану тәртібін,
белгіленуін және мазмұнын білу.

КМ 00.Кәсіптік модульдер
КМ.01 Ауылшаруашылық электр қондырғылары мен агрегаттарға
қызмет көрсету
Мақсаты: Ауылшаруашылық өндірісінің практикалық міндеттерін тиімді
шешуге қабілетті, сондай – ақ тұлғаның әрі қарай дамуына мүмкіндік беретін,
электр жетек және электр жабдық саласындағы теориялық және практикалық
білім жүйесін қалыптастыру.
Міндеті:
Ауылшаруашылық өндірісі аясындағы заманауи электр жетекті және электр
жабдықты пайдалану саласындағы техниканың және ғылымның жетістіктерін зерттеуге; ауылшаруашылық өндірісі қондырғылары мен машиналарына арналған электр
жабдыққа қызмет көрсетуді, таңдауды және электр жетекті есептеуді үйренуге;
Модуль мазмұны:
Электр жетек негіздері. Электр жетектердің механикалық сипаттамала73

ры. Электр жетектің ауыспалы режимдері. Электр жетектер қуатын есептеу. Электр жетектер энергетикасы. Электр қозғалтқыштарды қорғау
және басқару аппаратурасы. Электр жетектерді автоматты түрде басқару.
Машиналардың, агрегаттардың және ағымдық машиналардың электр
жетектері. Ауылшаруашылық өндірісі жағдайындағы электр жетектердің
жұмыс ерекшеліктері. Желдеткіш қондырғылардың электр жетегі. Мал
азығын тарататын және көлік қондырғыларының электр жетегі. Саууға
арналған қондырғылардың және сүтті алғаш өңдейтін машиналардың
электр жетегі. Қырқатын агрегаттардың электр жетегі. Астық тазалайтын
пункттердің агрегаттары мен машиналарының және агрегаттардың электр
жетегі. Қозғалтқыштарды жүргізіп сыннан өткізуге арналған металл және ағаш
өңдейтін білдектердің және стендтердің электр жетегі. Ауылшаруашылық
өндірісінің жылу және жылу техникалық процестерінің электр энергиясын
пайдаланудың техника – экономикалық негізі. Электр энергиясын жылу энергиясына түрлендірудің нұсқаулары және тәсілдері. Электр су жылытқыштары
мен қазандықтары. Микроклиматты реттеуге және жасауға арналған электрмен жылыту қондырғылары. Ауылшаруашылық өнімдерін мен жемдерін
кептіруге және жылумен өңдеуге арналған электрмен жылыту қондырғылары.
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийі
Осы модульді ойдағыдай аяқтағаннан кейін білім алушы:
РО1
Ауыл Міндетті:
шаруашылық электр 1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білугеге;
қондырғылары
мен 1.2 кәсіптік лексиканы игеруге;
агрегаттарға қызмет 1.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
көрсету
орындауға;
Э н е р г е т и к а л ы қ 1.4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
жүйе туралы негізгі әдістерін игеруге;
түсініктерді;
электр 1.5 команда да жұмыс жасай білуге, әріптестерімен, басшылықпен,
желілеріне қойылатын тұтынушылармен тиімді түрде тіл табысуға
талаптарды,
электр 1.6. ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сай негізгі нормативті талаптарды қолдануға;
беру желілерінің түрлі 1.7. электрмонтаждау және слесарлық құралдарымен жұмыс жатүрлерінің қолданылу сай білуге;
саласын біледі;
1.8 электр сызбаларын оқу дағдыларын игеруге;
1.9 кәсіптік қызметтің ақпараттық-байланыс технологияларын
пайдалануға;
1.10 анықтамалық әдебиетпен және каталогпен жұмыс жасай
білуге;
1.11 электр шағын станцияларының, 110 кВ дейінгі
кернеулі төмендеткіш электр шағын станцияларының күш
трансформаторларының; шағын станцияның жоғары вольтты
жабдығының, қысқаша тұйықталудың, топтық жарықтандыру
қалқандарының таралу міндетін түсіндіре білуге;
1.12 электр тасымалдау әуе желісінің консктруктивті элементтерін
және сымдарын, тіректерін айыра білуге;
1.13 электр тасымалдау әуе желісінің механикалық есебін
орындауға;
1.14 электр тасымалдау кабель желіснің жабдығын таңдауға;
қарапайым тұйық желілерді есептеуге, кернеу шығыны және
ұйғарынды тоқ бойынша топтық және жеткізу желісінің қимасын
есептеуге;
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1.15 сым маркасына және төсеу тәсіліне таңдау жасауға;
таңдау критерийі, құрылғы ерекшеліктері, әрекет ету принципі,
міндеті бойынша жабдық классификациясын пайдалануға,
1.16 тәжірбиеде құқықытық және нормативті база, еңбек қорғау,
қауіпсіз пайдалану ережелерін қолдануға;
1.17 өндірістік жарақаттануды және науқастықты анықтауға;
1.18 еңбек жағдайына әсер ететін факторларды анықтауға;
1.19 кернеу шығыны және ұйғарынды тоқ бойынша топтық және
жеткізу желісінің қимасын есептей білуге;
1.2 электрқабылдағыш туралы мәліметті пайдалануға;
1.21қарапайым тұйық желілердің есебін жасауға;
1.22 коммутация, қорғау, басқару аппараттарын, электр жетегін
таңдауға және есептеуге; схемаларды құруға, схемаларды оқуға;
1.23 құбыр желілерін есептеуге;
4.24 автоматика элементтерін, коммутация, қорғаныш аппараттарын, электр қозғалтқышын таңдауға; схемаларды оқуға;
1.25 басты жетек және қосалқы электр жетектердің қуатын есептеуге;
1.26 қозғалтқыш қуатын және типін таңдауға, ЭЖ тексеруге;
1.27 басқарудың қарапайым схемаларын құрастыруға, тежеу
режимдерін есептеуге;
1.28 ЭЖ байланыссыз басқару схемаларын, басқарудың жүйесін
және аппараттын таңдауға;
1.29 ПУЭ бойынша П немесе В категориясына сай электр
жабдықты және электр машиналарын таңдауға;
1.30 ЭЖ типін және қуатын таңдауға;
1.31 коммутациялық, қорғаныш аппаратын таңдауға;
1.32 әрбір механизм үшін электр қозғалтқыштың қуатын, типін
таңдауға;
1.33 басқару схемасын құрастыруға;
1.34 электр жабдығын таңдауға;
1.35 ЭЖ типін және қуатын таңдауға;
1.36 коммутациялық, қорғаныш аппаратын таңдауға;
1.37 орналастыру категориясы және орындалуы бойынша электр
жабдықты, электр жетекті; басқару схемаларын, автоматтандыру
жүйесін таңдауға;
1.38 коммутациялық, қорғаныш аппаратын таңдауға;
1.39 қажетті есептерді жасауға
1.40 алған білімді жобалау, монтаждау, реттеу, сынамалау бойынша практикалық міндеттерді шешу және заманауи электр жетекті
пайдалануға тапсыру, электрмен жабдықтауды дұрыс пайдалану
және қызмет көрсету, түрлі статикалық және ауыспалы режимдерде электр жетектің модельдерінде эксперименттік зерттеу
үшін заманауи ақпараттық технологияларды және қолданбалы
бағдарламалардың пакеттерін пайдалану кезінде қолдануға;
1.41 ЕСКД талаптарына сәйкес талдау және есептеу нәтижелерін
рәсімдеуге.
1.42 өнеркәсіптік кәсіпорын электр жабдықтарының зақымдануына
диагностика, электрэнергетикалық жүйелері электр жабдығының
жұмыста тоқтап қалуының себептеріне талдау жасауға;
1.43 әртүрлі түрдегі жұмысшы машианаларына арналған электр
қозғалтқышын таңдауға және қуатты есептеуге;
1.44 электр қозғалтқышының қозғалыс және тежеу режимінде
қозғалыс теңдеуін құрастыруға;
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1.45 ЭЖ кинематикалық схемасын құруға;
1.46 тарату желілерінің және шағын станцияларының трансформатораларын және электр машиналарын пайдалануды және
техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;
1.47 жарықтандырумен басқару схемаларын оқуға;
1.48 барлық түрлер кезінде қорғаныш параметрлерін алғашқы
тоқпен тексеруге және баптауға;
1.49 екінші тоқ тізбектерінің қосылыстарын орындауға;
1.50 жерге бірфазалы тұйықталудан қорғанышты бағыттауға және
тексеруге;
1.51 кернеудің төмендеуінен қорғанышты бағыттауға және тексеруге;
1.52 тексерілетін аппараттардың кинематикалық схемалары;
1.53 айнымалы тоқтың автомат ажыратқыштарын сынаудың нормалары.
1.54 тұрақты тоқтың автомат ажыратқыштарын сынаудың нормалары
1.55 ажыратқыштардың дұрыс жұмыс жасамау себептерін
анықтауға;
1.56 ажыратқыштың кинематикасын реттеуге;
1.57 ажыратқыштың тоқ сипаттамасын алу уақыты;
1.58 таратқыш аппараттардың электр жабдығын жөндеу бойынша жұмыстарды жасау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін
қолдануға;
1.59 тоқ өткізгіштерді және таратқыш аппараттарды құрастыру
кезіндегі қауіпсіздік шаралары, электрмонтаждау жұмыстары
кезіндегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша
ұйымдастыру шараларын орындауға;
1.60 өртке қарсы қорғанысты және өндірістік санитарияны,
қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғауды ұйымдастыра білуге;
1.61 кернеуі 1000 В дейін болатын желілерде электр қауіпсіздік
шартын сақтауға;
1.62 электр қауіпсіздік факторы ретінде желінің бейтарап
нүктесінің жұмыс режимін және сымдарды оқшаулауды бағалауға;
1.63 тоқ жүретін бөліктерге қоршау пайдалануға;
1.64 тағайындалуы бойынша тасымалдау индикаторларын және
кернеудің автоматты сигнал бергішін пайдалануға;
1.65 қорғаныштық жерге тұйықтауды және ажыратуды қолдана білуге;
1.72 зақымданған адамды электр тоғының әсерінен босатуға;
1.73 тоқ әсерінен зақымданған адамға алғашқы медициналық
көмек көрсетуге;
1.74 электр тоғынан зақымданудан қорғайтын жеке және ұжымдық
құралдарын пайдалана білуге;.

КМ.02 Ауыл шаруашылығын электр энергиясымен қамтамасыз ету және
қызмет көрсету
Мақсаты: шаруалардың жеке қоныстарын және фермерлерлік
шаруашылықты, кәсіпорындарды, ғимараттар мен үйлерді, ауылдық елді
мекендерді электрмен жабдықтаумен байланысты міндеттерді шешуге қажетті
білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Міндеті: Электр энергетикасы сапа көрсеткіштерін бақылау. Электрмен
жабдықтаудың сенімділігі. Бірінші, екінші және үшінші категориядағы
тұтынушылардың электрмен жабдықтаудың сенімділігіне қоятын талаптары.
Модуль мазмұны: Электр энергиясын тарату және беру, өндіру туралы
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жалпы мәлімет. Сымдар, кабельдер және оларды ұйғарынды қызуы бойынша таңдау. Ішкі сымдардың және кабель желілерінің құрылғысы. Электр
желілеріндегі энергия шығыны және жүктемесінің кестелері. Ұйғарынды
шығындар желідегі жүктеме. Бірқалыпты және әркелкі жүктемедегі ашық
желілерді есептеу. Тұйық желілерді есептеу. Аппаратура және таратқыш
құрылғылардың тоқ өткізгіш бөліктері. Бақылау-өлшеуіш аспаптары және
өлшеуіш трансформаторлар. Ауылдық трансформатор шағын станциясы
және резервтік электр станциялары. Тоқтардың қысқа тұйықталуын және
тоқтардың жерге тұйықталуын есептеу. Релелік қорғаныс. Электр станцияларын және шағын станцияларын автоматтандыру. Атмосфералық тоқ кернеуінің
ұлғаюынан қорғау. Ілініс және ілініспе құрылғы. Өндірістік кәсіпорын электр
жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету, пайдалану кезіндегі еңбек
қауіпсіздігі. Электр тоғынан зақымданудан қорғау.
№1 Практикалық жұмыс. Сұраныс коэффициенті әдісімен электр
жүктемелерін есептеу
№ 2 Практикалық жұмыс. Пайдалану коэффициенті әдісімен электр
жүктемелерін есептеу
№3 Практикалық жұмыс. Ұзақтығы бойынша электр жүктемелерінің
тәуліктік кестесін құру
№4 Практикалық жұмыс. Өндірістік кәсіпорынның электр жүктемелерінің
есебі бойынша мысалдарды шешу.
№5 Практикалық жұмыс. Сақтандырғыштардың қорғаныс аппаратын
таңдауды ескере отырып өткізгіштік өнімді және қорғаныс коммутациялық
аппаратураны таңдау.
№6 Практикалық жұмыс. Өндірістің әртүрлі салаларына арналған
жүктеменің кестелерін құру.
№ 7 Практикалық жұмыс. Цехтық шағын станцияларында күш трансформаторларын таңдау үшін цех бойынша активті, реактивті, толық қуатты анықтау.
№ 8 Практикалық жұмыс. Электрмен жабдықтау жүйесінің жеке
элементтеріндегі қуат шығынын анықтау, оларды төмендету бойынша шаралар.
№9 Практикалық жұмыс. Разрядтық кедергілерді таңдау.
№10 Практикалық жұмыс. Конденсаторлар батареясын орнату орнын және
типін таңдай отырып теңелтуші құрылғының қуатын есептеу.
№ 11 Практикалық жұмыс. Шағын станциялардағы трансформаторлардың
қуатын және санын анықтауға берілген жағдай бойынша есепті шешу.
№12 Практикалық жұмыс. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі (4 с) қысқа
тұйықталу тоқтарын есептеу.
№ 13 Практикалық жұмыс. Өткізгіштік өнімнің құрама шиналарын тексеру
және таңдау
№ 14 Практикалық жұмыс. Жоғары вольтты аппараттарды таңдауға және
қысқа тұйықталу тоқтарына әсер ететін есептерді шешу
№ 15 Практикалық жұмыс. Тоқ шектегіш аппаратурасын тексеру және таңдау
№16 Практикалық жұмыс. Электр тоғы әсерінен зардап шеккен адамға
алғашқы көмек көрсету техникасын зерделеу
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Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийі
«Электр энергиясымен қамтамасыз ету және қызмет көрсетудің электр қауіпсіздігі»
модулін ойдағыдай аяқтағаннан соң білім алушы
РО 02
Міндетті:
Ауыл шаруашылығын 2.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білугеге;
электр
энергиясы- 2.2 кәсіптік лексиканы игеруге;
мен қамтамасыз ету 2.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
және қызмет көрсету орындауға;
А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 2.4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
к ә с і п о р ы н д а р ы н ы ң әдістерін игеруге;
электрмен жабдықтау, 2.5 топта жұмыс жасай білуге, әріптестерімен, басшылықпен,
кәсіпорынның цех іші тұтынушылармен тиімді түрде тіл табысуға;
электрмен жабдықтау 2.6. ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сай негізгі нормативті талаптарды қолдануға;
жүйелерін,
күш, 2.7. электр монтаждау және слесарлық құралдарымен жұмыс
жарықтандыру
және жасай білуге;
автоматтандырылған 2.8 электр сызбаларын оқу дағдыларын игеруге;
жабдықтарының мәнін 2.9 кәсіптік қызметтің ақпараттық-байланыс технологияларын
түсінеді
пайдалануға;
2.10 анықтамалық әдебиетпен және каталогпен жұмыс жасай білуге;
2.11
ауылшаруашылығы
кәсіпорындарының
электрмен
жабдықтау
жүйелерінің
ерекшеліктерін
түсіндіруге;
кәсіпорынның цехіші электрмен жабдықтау; басты төмендеткіш
шағын станция (БТС);
2.12 күш және жарық түсіргіш жабдықтарды айыра білуге;
2.13 жұмыс режимдері және электрмен жабдықтаудың үздіксіз
дәрежесі бойынша электр энергиясының қабылдағыштарын
жіктеуге;
2.14 1000 В дейінгі қондырғыларда электр желілерінің
қорғанысын анықтауға;
2.15 кернеуі 1000 В жоғары электрмен жабдықтау схемаларын
оқуға;
2.16 жұмыс режимдері және электрмен жабдықтаудың үздіксіз
дәрежесі бойынша электр энергиясы қабылдағыштарының классификациясын қолдануға;
2.17 ауылшшаруашылық кәсіпорындарының электрмен
жабдықтау, 1000 В дейін қондырғыларындағы электр желілерінің
қорғанысын бағалауға;
2.18 кернеуі 1000 В жоғары электрмен жабдықтау схемаларын
ажырата білуге;
2.19 басты төмендеткіш шағын станцияларының міндетін
түсінуге; 1000 В дейін қондырғыларындағы электр желілерінің
қорғанысы;
2.20 әртүрлі түрдегі жұмысшы машиналарға арналған электр
қозғалтқышын таңдауға және қуатты есептеуге;
2.21 техникалық талаптарға байланысты қажетті жабдықты
таңдауға;
2.22 Шағын станцияның (ШР, ШРА, ЩСУ) тораптары бойынша
электр жүктемесінің есебін орындауға;
2.23 қысқа тұйықталу тоқтарының есебін жүргізуге;
2.24 электр жүктемелерінің картограммалары бойынша,
термиялық және динамикалық тұрақтылығын бойынша
жабдықты тексеруге;
2.25 зауыттардың және комбинаттардың ішкі электрмен
жабдықтау схемаларын таңдауға;
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2.26 ұйғарылған шамадан артық жүктеу және категориялары
бойынша күш трансформаторын таңдауға;
2.27 жерге тұйықтайтын құрылғының есебін және оларды жүзеге
асыруға;
2.28 таратқыш құрылғыларды жобалау бойынша мәселелерді
шешуге;
2.29 релелік қорғаныс схемасын құруға және релені таңдауға;
2.31 сигнализация және тіркеу, басқару схемаларын құруға және оқуға;
2.32 (АВР), АПВ резервінің автоматты түрде қосылуының схемасын оқуға;
2.33 азаматтық ғимаратты және өндірістік кәсіпорынды электрмен жабдықтау желілері үшін; электр автоматикасына және
қорғанысына таңдау жасауға;
2.30 сигнализация және тіркеу, басқару схемаларын құруға және оқуға;
2.31 электр энергиясын тіркеудің заманауи техникалық
құралдарын пайдалануға;
2.32 кәсіпорын үшін электр энергиясын тіркеудің жүйелеріне
таңдау жасауға;
2.33 электр жабдықты жерге тұйықтауға монтаж, жарықтандыру
электр сымдар жүйесіне монтаж жасауға;
2.34 электр машиналардың және аппараттардың орамасына,
электр тізбектер кедергісіне өлшем жасауға; электр жабдықтың
оқшаулығын тексеруге;
2.35 электр жабдықты жерге тұйықтауға монтаж жасауға,
жарықтандыру электр сымдар жүйесіне монтаж жасауға және
электр схемаларын құрастыруға;
2.37 электр машиналардың және аппараттардың орамасына,
электр тізбектер кедергісіне өлшем жасауға;
2.38 жерге тұйықтайтын құрылғының есебін және олардың
орындалуын жүзеге асыруға;
2.39 электр жабдықтың әртүрлі түрлерінің оқшаулануына сынама жасауға;
2.40 қорғаныш аппараттары қондырғыларының тоғын анықтауға
(автоматты ажыратқыштарының ағытқыштары, реле;
2.41 шағын станциялардағы трансформаторлардың қуатына
таңдау жасауға;
2.42 шағын станциялардың орналасқан жеріне және санына
таңдау жасауға және жүктемелер картограммасын сызуға;
2.44 жұмыс режиміне байланысты трансформаторлардың қуатын
таңдауға;
2.45 әртүрлі электр желілеріндегі өткізгіштердің конструкциясын және қимасын таңдауға;
2.46 электрмен жабдықтау жүйелеріне арналған жоғары вольтты
жабдыққа таңдау жасауға;
2.47 «Өндірістегі жазатайым оқиғаны тіркеу және тергеу туралы
ережені» пайдалануға;
2.48 «Өндірістік емес жарақаттанушылықты тергеу туралы
ережені» пайдалануға;
2.49 саладағы өндірістік процестердің қауіпсіздігін бағалауды
және тексеруді ұйымдастыру әдістерін игеруге;
2.50 еңбек қауіпсіздігінің талаптарын толықтай баяндауға
нормативті-техникалық, жобалау-конструкторлық, ұйымдастырутарату және басқа да құжаттарды пайдалану және олардың
әрекеттегі заңдарға, нормаларға және ережелерге сәйкестігі;
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2.51 әртүрлі жағдайдағы өртті сөндіру техникасын игеруге;
2.52 сымдардың және кабельдердің активті және реактивті
кедергісін анықтауға;
2.53 желілер қуатының және зарядтау тоғының, электр
желілерінің активті және реактивті өткізгіштігін анықтауға;
2.54 екі- және үш орауышты трансформаторлардың өткізгіштігін
және активті және реактивті кедергісін анықтауға;
2.55 желі объектілерін жөндеуге және пайдалануға және электр
желісіне кететін шығындарды анықтауға;
2.56 экономикалық интервалдар әдісі арқылы сымдар қимасын таңдауға;
2.57 электр желілерін төсеу шарттарын және қорғаныс түрлерін,
электр желілерінің конструкциясын ескере отырып, қыздыру
жағдайынан кабельдер тарамын және сымдар қимасын таңдауға;
2.58 трансформаторларды ауыстыру схемасының, жергілікті
электр желілерінің ЛЭП ауыстыру схемасының есебін орындауға;
2.59 электр желілеріндегі электр энергиясының және қуатының
шығынын әртүрлі әдістермен есептеуге;
2.60 экономикалық интервалдар әдісімен тоқтың экономикалық
тығыздығы бойынша шоғырсымдар тарамына және сымдарға
таңдау жасауға;
2.61ұйғарынды қыздыру шарты бойынша автоматты
ажыратқыштардың тағайындамасына және сақтандырғыштардың
балқыма ендірмесіне таңдау жасауға;
2.62 ұйғарынды қыздыру бойынша кабельдер тарамдарына және
сымдардың қимасына таңдау жасауға;
2.63 бірнеше тұтынушылармен үш фазалы тоқтың электр
желілеріндегі кернеу шығынын анықтауға;
2.64 кернеудің ең көп шығынын анықтауға;
2.65 түйдек бөлімінің нүктесін анықтауға;
2.66 кернеудің ең көп шығынын және үш фазалы тоқ желілеріндегі,
екі сымды желілердегі кернеудің шығынының есебін жасауға;
2.67 кернеудің ұйғарынды шығыны бойынша таңдалған сымдар
қимасының және кабельдер тарамының шығынын анықтауға;
2.68 энергияны бірнеше тұтынушылар арқылы және тұйық
жергілікті электр желілерінің есебін орындауға;
2.69 нұсқаларды салыстыру арқылы желілердің электр
схемасының жұмыс кернеуін таңдауға;
2.70 құрылымдық сызбалар бойынша электр желілері
элементтерінің сенімділігін анықтауға;
2.71 жергілікті электр желілерінің электрмен жабдықтау схемаларын сақтық қорда сақтауға;
2.72 желілердің ұзындығының және жүктемесінің мәліметтері
бойынша электр желілерінің номиналды кернеуін анықтауға;
2.73 электр беру желілерінің электр тораптары схемаларын оқуға
және электрмен жабдықтаудағы үзілістерге байланысты зияндарды ескере отырып желі схемаларын таңдау кезінде техникаэкономикалық есептерді орындауға;
2.75 сымдар металындағы максимум ұйғарынды механикалық
кернеуді және сымдағы механикалық жүктемені анықтауға;
сымның салбыраған жерінің максимум қауғасын анықтауға;
2.76 механикалық жүктемеде АС маркасы сымдарының есебін орындауға;
2.77 жұмыс режимдеріне байланысты трансформаторлар қуатын таңдауға;
2.78 әртүрлі электр желілеріндегі өткізгіштердің конструкциясын
және қимасын және оларды бекіту үшін оқшаулағышты таңдауға;
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Жоғарғы деңгей
151802 2 - Электр слесарі
БЖМ.00 Жалпы кәсіптік модульдер
БЖМ.01 Бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып,
электр сызбаларын модельдеу
Мақсаты: студенттерге техникалық сызбаларды жасау және оқу үшін
қажетті білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру.
Міндеті: бағдарламалық жасақтама көмегімен бөлшектердің нобайларын жасау, конструкторлық және техникалық құжаттаманы жасау дағдыларын игеру.
Модульге енгізу: «Бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы электр жүйелерін
модельдеу» базалық жалпы кәсіптік модулі болып табылады және пәндер циклында
ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру 110810 мамандығының
негізгі кәсіби білім беру бағдарламасы құрылымында ұсынылған (БЖМ.01).
Студенттер модульді игеру үшін мектепте білім алу кезінде «Сызу» пәнін
оқу барысында қалыптасқан білімдерін, іскерліктерін, машықтарын пайдаланады. Модульді игеру кәсіби модульдерді одан әрі зерттеу үшін қажетті негіз
болып табылады.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Сызбаларды графикалық ресімдеу. Сызба КҚБЖ құжаты ретінде.
Сызбаларды сызу бойынша жаттығулар. Стандартты қаріптер туралы
мәліметтер. Әріптер мен цифрлардың өлшемдері. Әріптерді, бөлек сөздер
мен сөйлемдерді бейнелеу ережелері. Әріптер мен сандарды бейнелеу бойынша жаттығулар. Сызбаларда қолданылатын негізгі сызықтарды сызу.
Өзіндік жұмыс тақырыбы: Жұмыстарды ақырғы графикалық орындау. Сызбаларда негізгі жазбаның нысаны. Әр түрлі қаріптермен әріптер мен сандарды сызу.
Графикалық жұмыстарды орындау кезінде геометриялық құрылымдар. Сызбаларда өлшемдерді енгізу ережелері: сызықтық және бұрыштық өлшемдерді енгізу. Масштабтар. Түзу бөліктері мен шеңберлерді тең бөліктерге бөлу. Бөлшектердің контурында қолданылатын, сызықтардың түйіндесуі. Сызықта әр түрлі түйіндесулерді
жасау бойынша жаттығулар. Түйіндесулерді құрып және өлшемдерін белгілеп
шеңберді бөліктерге бөлуді қолданып бөлшектер контурларын сызу.
Өзіндік жұмыс тақырыбы: Геометриялық құрылымдар: бұрыштарды құру
және бөлу. Бөлшектер контурларын сызу.
2 бөлім. Проекциялық сызу. Қарапайым тіліктер мен аксонометриялық
кескіндерді жасаумен оқу моделінің кешенді сызығын жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Проекциялау ережелері мен
әдістерін зерттеу. Тіліктер түрлері: қарапайым және күрделі. Бет қабаттарын
өңдеу түрлері және олардың сызықтарда белгіленуі. Жергілікті және қосымша
түрлері. Оқу моделінің кешенді сызығын ресімдеу. Өлшемдерді енгізу.
Қосылыс түрлері. Бұрандама, түйреуіш, бұрамалар арқылы қосылыстар.
Дәнекерленген, желімді, жамау қосылыстар. Дәнекерленген қосылысты
сызу бойынша жаттығулар. Бұрандамамен бұранда қосу сызбасын орындау.
Дәнекерленген қосылыс құрама сызбасын жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Қосылыстардың әр түрлерін
және олардың сызбада бейнеленуін зерттеу. Құрама сызбаны ақырғы ресімдеу.
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Техникалық сурет салу элементтері. Нобайы және техникалық сурет. Жасау ережелері мен тәртібі: басты түрін таңдау, парақты дайындау, бейнені
үйлестіру, өлшемдері мен шартты белгілерін жазу. Оқу моделінің техникалық
суретін жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Техникалық суретті соңғы
ресімдеу.
3 бөлім. Арнайы бөлім. Электр схемаларын бейнелеу және оқу. Электр
элементтері және схемалар. Сызбада электр схемалар элементтерін шартты
бейнелеу. Электр схемалардың түрлері мен тағайындалуы. Электр схемаларын қолдану және оларды оқу. Сызбаларда электр схемалары элементтерін
сызу. МЕМСТ 2.728-14, МЕМСТ 2.755-87, МЕМСТ 2.756-76 сәйкес элементтер өлшемдері мен шарттары. Сызбада схема электр элементтері тізбесінің
нысаны. Электр схемалары элементтерінің бейнеленуі мен белгіленуі.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Агрегаттар мен
механизмдердің жұмыс істеу үй-жайлары мен объектілеріне жылу беру және
жарық беру үшін түбегейлі үлгілік схемаларымен таныстыру. Электр схемаларын оқу және схема элементтері белгіленуін шифрлау.
Сызбада түбегейлі үлгілік схемаларын бейнелеу. Сызбада электр монтаждау
схемаларын орындау тәртібі мен ережелері. Түбегейлі электр схемаларын оқу.
Объектінің электр монтаждау схемасын оқу (жылу беру, жарық беру, желдету,
азық дайындау және т.с.с.)
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Қарапайым электр монтаждау схемаларын сызу. Әр түрлі агрегаттар (күшейткіш, электр қозғалтқыштар,
трансформаторлар және т.с.с.) жұмысының электр схемаларын жасау бойынша материалды іздеу.
4 бөлім. Компьютерлік графика. Автоматтандырылған жобалау жүйесі.
Графикалық компьютерлік бағдарламалардың тағайындалуы мен түрлері.
«Компас» графикалық бағдарламасымен жұмыс істеу ережелері мен тәртібі.
Объектіге жалғау. Бейнені басқару. Қарапайым объектілерді құру.
Сызбалар мен схемалар элементтері.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: «Компас» графикалық
бағдарламасынигеру бойынша жаттығуларды орындау
Құжаттаманы ресімдеу халықаралық стандарттары. «Архикад», «Автокад»
және т.с.с. графикалық бағдарламалар.
Графикалық бағдарламалар арқылы электр элементтері мен схемаларын
жасау. Сызықпен түрлеу. Сыртқа шығарылатын және жалғау сызықтары.
Мөлшерлер мен белгілерді қою. Объектілерді редакциялау. Мәтінмен жұмыс
істеу. Жиектеме және негізгі жазба. Техникалық құжаттаманы ресімдеу. Сипаттама. Файл сызбасын басып шығару. Мамандығы бойынша электр монтаждау схемасын жасау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Электр монтаждау схемасын
ресімдеу. Интернетте принципті электр схемаларын іздеу. Электр схемаларын
оқу. Бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы электр жетектері, электр
жабдығы мен электрмен жабдықтау жүйелері схемаларын құру. Сызбаларда
кесу, қиюды орындау.
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Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
Модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН1
Бағдарламалық Міндетті:
жасақтаманы қолдану 1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
арқылы
электр 1.2 анықтамалық әдебиеттер мен тізімдемелермен жұмыс істей білуі;
жүйелерін модельдеу 1.3 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
және
1.4 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
сызбаларды жобалай жұмысты атқару;
біледі
1.5өз болашақ мамандығының маңызы мен әлеуметтік
маңыздылығын түсінуі, оған тұрақты қызығушылық білдіру;
1. 6топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
1.7 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды қолдану;
1.8электр сызбаларды оқу дағдыларын игеруі;
1.8 кәсіби әрекетті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану .
1.9құрама сызбалар мен электр схемаларын оқу;
1.10 /КҚБЖ/конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің
құрылымы мен тағайындалуын пайдалану;
1.11 бөлшектердің сызбалары мен нобайларын ресімдеу кезінде
стандартты пайдаланып сызбаларды графикалық ресімдеу,
техникалық сурет салу және сызу;
1.12 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдістерін
пайдалану;
1.13 кәсіби әрекетті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
1.14стандартты сақтай отырып әр түрлі сызықтарды сызу;
1.15 стандартты қаріппен сызбаларда жазбаларды жазу;
1.16 сызба масштабын анықтау, берілген масштабта бөлшектер
сызбаларын сызу;
1.17 түйіндесу және сызбаүлгілік қисықтар әр түрлерін жасау;
1.18 қарапайым нысандағы бөлшектердің сызбалары өлшемдерін енгізу;
1.19 бағдарламалық жасақтаманы қолдану арқылы электр жетектер, электр жабдығы мен электрмен жабдықтау жүйелері схемаларын құру;
1.20 МЕМСТ сәйкес электр схемаларын оқу, жасау және ресімдеу;
1.21 электр жетектер және электрмен жабдықтау жүйелерінің
механикалық бөлігі принципті схемаларын құру;
1.22 «Архикад», «Автокад» және т.с.с. графикалық
бағдарламаларды пайдаланып схемалар сызбаларын құра білу;
1.23 сызбаларда тіліктерді, қималарды жасау;
1.24 қималар түрлері мен олардың белгіленуін түсіндіру.
1.25 қарапайым тіліктер мен аксонометриялық проекцияларды
жасап оқу моделінің кешенді сызбаларын жасай білу;
1.26 құрама сызбаны ақырғы ресімдеуді жасай білу;
1.27 сызу кезінде МЕМСТ 2.728-14, МЕМСТ 2.755-87, МЕМСТ
2.756-76 сәйкес элементтердің өлшемдері шарттарын қолдану

БЖМ.02 Электр жүйесін, электронды техниканы талдау және олардың
функцияларын бақылау
Мақсат: Электр тізбектері мен олардың құрама элементтері, статистикалық
және динамикалық жұмыс режимдерінде, яғни әр түрлі арнайы электр
техникалық модульдерін кейін зерттеу үшін ғылыми базаны құруда, осы
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тізбелерді талдау және есептеу негізгі әдістері туралы түсінік беру.
Міндеті: Әр түрлі электр техникалық құрылғыларды құру және қызмет ету,
сондай-ақ мақсаттардың кең өрісін шешу үшін электр тізбелерін талдау және
есептеу әдістерін пайдалану практикалық дағдыларын игеру негізіне салынған
физикалық құбылыстар теориясын игеру. Материалдардың физикалық–
механикалық қасиеттерін практикалық анықтауға және оларға бағытталған
әсер етуге дағдыларындыру.
Модульге енгізу: Зерттеу нәтижесінде студент шоғырландырылған параметрлермен сызықтық және сызықтық емес тізбектерде, синусоидтық емес
тоқтың сызықтық тізбектерінде белгіленген процестерді талдау және есептеу
негізгі әдістерін, көрсетілген тізбелерде ауыспалы процестерді талдау және
есептеу негізгі әдістерін білуі және оларды тәжірибеде қолдана білуі тиіс.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім.. Электр өрісі туралы бастапқы мәліметтеріне кіріспе. Электр
тізбесі және электр энергиясы, оның қасиеттері мен қолданылуы. Электр
өрісінің негізгі сипаттамалары. Кернеу, электр әлеуеті, электр кернеу. Электр
өткізгіштігі.
№ 1 зертханалық жұмыс. Электр схемаларын жинақтау ережелері. Қауіпсіздік
техникасы.
№ 2 зертханалық жұмыс. Ом заңын тәжірибеде тексеру.
№3 зертханалық жұмыс. Электр тізбесі мен оның элементтері жұмыс
режимін зерттеу.
№ 4 зертханалық жұмыс. Кирхгоф заңы арқылы тоқтарды белгілеу.
Ионды және жартылай өткізгіш құралдары. Интегралды микросхемалар.
Қуат көздері мен түрлендіргіш құрылғылар. Микропроцессорлық техника
элементтері. Күшейткіштер.
2 бөлім. Жартылай өткізгіш материалдар. Өткізгіштердің және жартылай өткізгіштердің сипатты қасиеттері және олардың сыртқы жағдайлардан
тәуелділігі. Өткізгіш материалдарының жіктегіші. Өткізгіш материалдарының
негізгі сипаттамалары. Өткізгіштердің және жартылай өткізгіштердің меншікті
өткізу қабілеті және меншікті кедергісі. Меншікті кедергінің мағынасына әсер
ететін факторлар.
Жоғары төзімділікпен өткізгіш материалдар. Жоғары өткізу қабілетімен
өткізгіш материалдарының түрлері. Жоғары өткізгіш және крио өткізгіштердің
қасиеттері. Жоғары температуралы жоғары өткізгіштер. Крио өткізгіштер.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: «Электр энергетикасында асыл
металдарды пайдалану» тақырыбына хабарлама жазу.
3 бөлім. Диэлектрлік материалдар. Диэлектрлік және оқшаулағыш материалдар. Диэлектрлік материалдар. Электр оқшаулағыш материалдар.
Диэлектрлік және электр оқшаулағыш материалдардың қасиеттері.
Диэлектриетер мен оқшаулағыш материалдардың электр қасиеттері. Диэлектриктер электр өткізгіштігінің физикалық табиғаты. Диэлектриктер мен
оқшаулағыш материалдардың электр өткізгіштігі. Диэлектрлік шығындар.
Диэлектриктердің электр төзімділігі.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: «Оқшаулағыш
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материалдардың электр қасиеттерін анықтау тәсілдері» тақырыбына хабарлама жазу.
Зертханалық жұмыс № 5. «Өткізгіш материалдардың меншікті кедергісін
анықтау».
№4 бөлім. Тұрақты тоқтың сызықтық емес электр тізбектері. Сызықтық емес
элементтердің статикалық және динамикалық кедергілері туралы түсінік.
Ауыспалы тоқтың электр тізбектері. Ауыспалы тоқ электр тізбектерінің
элементтері мен өлшемдері. Векторлық диаграммалар арқылы ауыспалы
тоқтың электр тізбектерін есептеу. Электр тізбектеріндегі резонанс. Электр
тізбектерін есептеудің символикалық әдісі. Үш фазалық симметриялық және
симметриялық емес тізбектері. Электр тізбектеріндегі ауыспалы процестер.
№ 6 зертханалық жұмыс. Индуктивті катушка өлшемдерін зерттеу.
№ 7 зертханалық жұмыс. Белсенді және индуктивті кедергі қосылған кезде
ауыспалы тоқтың электр тізбектерін зерттеу.
№ 8 зертханалық жұмыс. Ампервольтметр және ваттметр әдісімен қуаттылық
коэффициентін белгілеу.
№9 зертханалық жұмыс. Ауыспалы тоқ тізбегіндегі қуатты өлшеу (бірфазалы
және үшфазалы).
№ 10 зертханалық жұмыс. Тоқ пен кернеу арасында 900фазалар ығысу үшін
электр тізбегін зерттеу.
№11 зертханалық жұмыс. Қабылдауышты жұлдыз және үшбұрышпен қосу
кезінде үш фазалық тізбекті зерттеу.
5 бөлім. Өлшеу құралдары.Ұқсас электр өлшеу аспаптары. Ионды құралдар.
Құрылысы, әрекет ету принципі, волтамперлік сипаттамалары мен өлшемдері.
Ақпаратты бейнелену үшін құралдар. Жартылай өткізгіш құралдар. Тоқ пен
кернеуді түрлендіргіштер. Шунт пен қосымша кедергілер. Тіркеу құралдары.
Интегралды микросхемалар.
№ 12 зертханалық жұмыс. Триодты зерттеу.
№ 13 зертханалық жұмыс. Транзистордың вольтамперлік сипаттамаларын
зерттеу және h-өлшемдерін анықтау.
Тиристор және тринистордың вольтамперлік сипаттамаларын зерттеу. Гибридты және жартылай өткізгіш интегралды микросхемалардың
ерекшеліктері, интегралды микросхемалар.
№14зертханалық жұмыс.Шунт пен қосымша кедергілерді есептеу.
6 бөлім. Қуат көздері мен түрлендіргіш құрылғы. Түзеткіштер. Миткевич және Ларионов схемалары. Деңгейлестіру сүзгіштері. Кернеу мен
тоқ тұрақтандырғышы. Басқарылатын түзеткіштер. Инверторлар мен
түрлендіргіштер.
№ 15 зертханалық жұмыс. Қуатты және қуаты шамалы бір фазалық және үш
фазалық түзеткіш.
№16зертханалық жұмыс.Түзеткішті есептеу.
7 бөлім. Күшейткіштер, қолдану саласы. Күшейткіштер каскадтары.
Қуаттылық күшейткіштері. Көп каскадты күшейткіштер. Тұрақты тоқ
күшейткіштері. Операциялық күшейткіштер.
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№ 17 зертханалық жұмыс. Жиілігі төмен күшейткіштің (ЖТК) жұмысын
зерттеу.
№18 зертханалық жұмыс. Каскад күшейткішін есептеу.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
Электр жүйесін, электронды техниканы талдау және олардың функцияларын бақылау
модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
РО 02 Электр шама- Керек:
ларын өлшей, электр 2.1 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарын қолдану;
және
электронды 2.2 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
схемаларды жинау 2.3 жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
біледі
2.4 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
жұмысты атқару;
2.5өз болашақ мамандығының маңызы мен әлеуметтік
маңыздылығын түсінуі, оған тұрақты қызығушылық білдіру;
2.6 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
2.7 білім алу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалану;
2.8 электр монтаждау және слесарлық құралдарымен жұмыс істей білу;
2.9 вольтметр және амперметр өлшеу шегін кеңейту үшін шунттар
мен қосымша кедергілерді пайдалану;
2.10 электр өлшеу аспабының тағайындалуын белгілеу;
2.11 электр өлшеу аспаптары шкаласын оқу;
2.12 электр өлшеу аспаптарын пайдалануды білуі;
2.13 тұрақты және ауыспалы тоқтың электр тізбектерін жинау;
2.14 кедергінің, өткізгіштің физикалық маңызын және есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.15 электр тізбегі параметрлерін байланыстыратын, электр техникасы заңын пайдалану;
2.16 тұрақты және ауыспалы тоқ электр тізбектерінің есептерін жасау;
2.17 тұрақты және ауыспалы тоқ сызықтық емес тізбектерінің
тағайындалуын түсіндіру;
2.18 синусоидтық емес тоқ электр тізбегінің түсінігін және есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.19 электр тізбектерінде ауыспалы процестер түсінігін және есептеу әдістерін түсіндіру;
2.20 таратылған параметрлі электр тізбектерін анықтау;
2.21 электровакуумдық және ионды құралдарды; жартылай өткізгіш
құралдары: диодтар, транзисторлар, тиристорлар; интегралды микросхемаларды; күшейткіштерді белгілеу;
2.22 қуат көздері: сүзгіштерді тегістейтін түзеткіштердің, кернеуді
көбейткіштердің, тұрақтандырғыштардың, терістеуіштер мен
жиілікті түрлендіргіштердің; сызықтық ауытқу генераторларының
тағайындалуын түсіндіру;
2.23 микропроцессорлық техника және байланыс техникасы
элементтерінің тағайындалуын түсіндіру;
2.24 күшейткіш каскадын таңдау бойынша есептерді жүргізу;
2.25 импульсты құрылғылар, диодтар, транзисторлар және тиристорлар негізінде күрделі емес электронды схемаларды оқу және жасау;
2.26 электронды-өлшеу құралдармен, аналогты-цифрлық электронды көп қызметтік мультиметрлерді, электронды осциллографты
пайдалану;
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2.27 электр энергиясын есепке алу заманауи технологиялық
құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін
қолдану;
2.28 әр түрлі тәсілдермен өлшеу сапасын бағалау;
2.29 тізбектегі тоқ, кернеу, қуаттың нақты мағыналарын есептеу
кезінде формулалар мағыналарын пайдалану;
2.230 схемаларды жинау және есептеу кезінде формулаларды білу
білімін пайдалану;
2.31 автоматиканы зерттеу кезінде білімдерін пайдалану;
2.32 электр тізбегінің параметрлерін анықтау;
2.33 шунт кедергісін және қосымша кедергіні есептеу;
2.34 дәнекер мен қосындыны таңдау, электр оқшаулағыш материалдарын таңдау;
2.35 өткізгіш материалдарын жіктеу және сымдар мен кабельдер
маркаларын шифрлау;
2.36 болат пен шойын, түсті металлдар мен қорытпалар маркаларын шифрлау;
2.37 электр оқшаулағыш материалдардың электр төзімділігін
анықтау;
2.38 диэлектриктің меншікті кедергісін өлшеу;
2.39 электр схемаларын жинау және сымдар жүйесін фазалау;
2.40 электр өлшемдерінің параметрлері мен ауыспалы процестердің
өту уақытын анықтау;
2.41 кедергінің, өткізгіштіктің физикалық маңызы мен есептеу
әдістерін түсіндіру;
2.42 оқу және кәсіби қызметте өз бетінше және тиімді шешімдер
қабылдай білу;
2.43 зардап шеккендерге дәрігерлерге дейінгі көмекті көрсетуді
ұйымдастыра білу;
2.44өнеркәсіптік
кәсіпорындар
объектілері
мен
электр
қондырғыларын жоспарлауға өрт қауіпсіздігіне жалпы талаптарды
орындау;
2.45 электр қондырғыларын пайдалану және дәнекерлеу
жұмыстарын жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау;
2.46 жөндеу шеберханаларында, техникалық қызмет көрсету
пунктілерінде, отын, жанғыш және жеңіл тұтанатын материалдар
қоймаларында өрт қауіпсіздігін сақтау;
2.47 кәсіби қызметінде өрт қауіпсіздігінде қабылданған терминдер
мен анықтамаларды пайдалану;
2.48арнайы тағайындаудағы электр қондырғыларында жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік шараларын, өнеркәсіптік кәсіпорындар зертханаларында жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын қолдану;
2.49 электр тоғынан зақымданудан қорғау құралдарын қолдану;

БЖМ.03 Электр машиналары мен аппараттарды диагностикалау
Мақсаты: Оны дұрыс пайдалануды, техникалық қызмет көрсету және
жөндеуді ұйымдастыру үшін жабдықтың нақты техникалық жай-күйін анықтау,
сондай- ақ электромагнитті үрдістердің, электромагнитті түрлендірудің мүмкін
ақауларын анықтау, статикалық және динамикалық талдау және есептеу.
Міндеті: Электр машиналарында болатын физикалық процестерді нақты
түсіну; электр машиналарының жұмыс істеу принципі мен негізгі сипаттамаларын білуі тиіс; заманауи қоғам өмірінде және өндірістік процестерді меха87

никаландыру және автоматтандыру үшін негіз ретінде электр энергиясының
рөлін түсіну; болашақ маман саланың технологиялық жабдығын оңтайландыру,
өнертабу және қайта құрумен байланысты өндірістік мақсаттарды шеше
білетіндей электр техникалық және электронды құрылғыларды құру жалпы
принциптерін түсіну.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Электр аппараттары. Электр және электронды аппараттар жұмыс
режимдерін басқару, техникалық жүйе өлшемдерінің реттегішін қорғау
құралдары ретінде. Өлшеудің жылу техникалық құралдары. Температураны
өлшеу құралдары. Электр аппараттарындағы физикалық құбылыстар. Қысымды
және қысым түрлерін өлшеу құралдары. Өлшеу құралдары және шығынды
бақылау. Автоматтандырудың электр механикалық аппараттары. Жылу санын
есептеу қондырғысы. Электр аппараттарын қолдану және пайдалану.
2 бөлім. Электр машиналары. Жалпыланған электр машинасының теориясы.
Жалпыланған электр машинасының теңдеуі. Ауыспалы тоқ машиналарының
негізгі түрлері және оларды салыстырмалы талдау. Ауыспалы тоқ орамасының
электр жүргізуші күштері. Көп фазалық ораманың магниттік өрісі. Асинхронды және синхронды жылдамдықтар.
3 бөлім. Асинхронды машиналар. Асинхронды машиналар түрлері. Коллекторсыз асинхронды машиналардың құрылысы. Асинхронды машиналар қызмет ету принципі. Сырғанау. Жұмыс режимдері. Асинхронды машинаны жалпыланған электр машинасы схемасына келтіру. Асинхронды
қозғалтқыш жұмысының энергетикалық диаграммасы. Механикалық және
реостаттық сипаттамалар. Тұрақты жұмыс істеу. Айналу жиілігін реттеу және
қозғалтқыштың кері қимылдауы. Асинхронды қозғалтқышты іске қосу. Тежеу
режимдері. Бір фазалық асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі.
Бір фазалық асинхронды қозғалтқыштар ерекшеліктері (іске қосылатын
ораумен қозғалтқыш, конденсаторлық қозғалтқыш, роторды орау жоғары
қарсылығымен қозғалтқыш, қуыс ротормен қозғалтқыш).
№ 3 зертханалық жұмыс. Қысқа тұйықталу ротормен үш фазалық асинхронды қозғалтқышты зерттеу.
№4 зертханалық жұмыс. Бос жүріс және қысқа тұйықталу әдісімен үш
фазалық асинхронды қозғалтқышты зерттеу.
№5 зертханалық жұмыс. Асинхронды қозғалтқыш статорды орау басы мен
үштарын белгілеу.
№ 6 зертханалық жұмыс. Үш фазалық асинхронды қозғалтқыштарды іске
қосу тәсілдерін зерттеу.
4 бөлім.Синхронды машиналар. Синхронды машиналардың құрылысы, түрлері,
қызмет ету принциптері, жұмыс істеу режимі. Үш фазалық синхронды генератордың
қызмет ету принципі. Синхронды қозғалтқыштың әрекет ету принципі. Синхронды
қозғалтқыш фазасының оңайлатылған векторлық диаграммасы. Бұрыштық және
U-тәрізді сипаттамалары. Тұрақты жұмыс істеу. Синхронды қозғалтқыштарды
асинхронды іске қосу. Артықшылықтары мен жетіспеушіліктері.
Тұрақты тоқ электр машиналары. Тұрақты тоқ машиналары. Түрлері. Тұрақты
тоқ генераторының жұмыс істеу принципі. Коллекторлы қозғалтқыштың
құрылысы мен қызмет ету принципі.
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№ 7 зертханалық жұмыс. Үш фазалық синхронды генератор мен
қозғалтқышты зерттеу.
№8 зертханалық жұмыс. Желіге қатарлас қосылған, үш фазалық синхронды
генераторды зерттеу.
5 бөлім.Тұрақты тоқ коллекторлы машиналарының жұмыс істеу принципі
мен құрылысы.Тұрақты тоқ машиналары якорьін орау.
Якорьді орау принципі. Орау түрлері: қарапайым тұзақты, қарапайым
толқынды, күрделі тұзақты, күрделі толқынды, құрамдастырылған. Қатар,
бірізді және аралас қоздыру тұрақты тоғының коллекторлық қозғалтқыштары
– қосу сызбалары, жұмыс принципі, негізгі сипаттамалары, қолдану салалары.
Бірізді қозу тұрақты тоғының коллекторлық қозғалтқышы, әмбебап
коллекторлық қозғалтқыш – құрылым ерекшеліктері, сипаттамалары, қолдану
салалары. Коллекторлық қозғалтқыштардың реттеу қасиеттері. Ауыспалы
тоқтың коллекторсыз машиналардың қызмет ету принципі. Статорды орау
принциптері және негізгі түрлері. Статорды (якорьді) орау принциптері; орауыш (секция), полюстік бөлу, ойықтар бойынша орау қадамы туралы түсінік.
Орау өткізгішінің ЭҚК. Машинаның ауа саңылауында магниттік индукцияны
тарату кестесі.
№9 зертханалық жұмыс. Қатарлас қоздыру тұрақты тоғының генераторы
мен қозғалтқышын зерттеу.
6 бөлім. Генераторларды жіктеу. Негізгі өлшемдер. Сызықтық ауытқу генераторлары.
Импульс өлшемдері. Қарапайым импульсті қалыптастырғыштардың қызмет
ету принципі. Мультидірілдеткіш және дана дірілдеткішті құру принциптері.
Сызбалар қызмет ету принципі. Сызбалар қызмет ету принципін түсіндіретін
диаграммалар. Логикалық элементтер мен сумматорлардың тағайындалуы
мен қолдану саласы. Логикалық элементтерді іске асыру сызбалары.
Логикалықэлементтер.Логикалықэлементтерменсумматорлардыңтағайындалуы
және қолдану саласы. Логикалық элементтерді іске асыру сызбалары.
№10 зертханалық жұмыс.Транзисторлық логикалық элементтер.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
Электр машиналары мен аппараттарды диагностикалау модульді сәтті аяқтағаннан кейін
білім алушы:
ОН 03
Керек:
Электр машиналары 3.1 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
мен аппараттарыдың 3.2 жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
диагностикасын жасай 3.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
білуі
жұмысты атқару;
3.4 өз болашақ мамандығының маңызы мен әлеуметтік
маңыздылығын түсінуі, оған тұрақты қызығушылық білдіру;
3. 5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
3.6 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды қолдану;
3.7 электр сызбаларды оқу дағдыларын игеруі;
3.8кәсіби әрекетті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану.
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3.9 қасиеттері мен пайдалану саласы бойынша электротехникалық материалдарды, магнит қатты материалдарды; өткізгіш материалдарын; сымдар, шиналар, кабельдерді, жартылай өткізгіш материалдарды анықтау;
3.10 электр оқшаулағыш материалдарының, газ тәрізді
диэлектриктердің, поляризациялық материалдардың, электр
оқшаулағыш материалдардың тағайындалуын түсіндіру.
3.11. тұрақты тоқ машинасының құрылымы мен қызмет
ету принципін; тұрақты тоқ генераторлары; тұрақты тоқ
қозғалтқышының коммутациясын; қызмет ету принципін,
қозғалтқыштарды іске қосуды; жұмыс сипаттамаларын;
трансформаторлардың құрылымын және қызмет ету принципін;
жұмыс режимін түсіндіру;
3.12 трансформаторлар, автотрансформаторлар, үш орамалы және
арнайы трансформаторлар топтарын және жалғау схемаларын
анықтау;
3.13 синхронды генераторлар құрылымын және қызмет ету
принципін; синхронды және асинхронды қозғалтқыштар қызмет
ету принципі мен құрылымын түсіндіру.
3.14 автоматика элементерінің жүйесінің, автоматтау жүйесінің
тетігін, күшейткіш механизмдерін, атқарушы механизмдерді,
басқарудың автоматты жүйесін анықтай білу;
3.15 автоматты басқару жүйесінің теориясын түсіндіру;
3.16 логикалық бөлшектерді ажырата білу;
3.17 қарапайым логикалық бөлшектер негізінде күрделі емес электронды сызбаларды оқи және құрастыра білу;
3.18 уақытша кестелер және диаграммалар, ӨИК құрылғылары
және автоматтандыруға талдау жүргізу;
3.19 топтамалармен және анықтамалармен жұмыс жасау;
3.20 тоқ және кернеу трансформаторларының, автотранс
форматорлардың сызбасымен жұмыс жасай білу;
3.21 электротехника заңдарын қолдану;
3.22 орамның кеңейтілген сызбасын есептеу және құрастыру;
3.23 электр машиналарындағы ұшқындауын жою;
3.24 қозғалтқыштардың сызбасын жинау және сипаттамаларын түсіру
3.25 якорьді орау параметрлерін есептеу және кеңейтілген сызбаларын жасау; тұрақты тоқ магнитті тізбегін есептеу; ораудың ЭҚК
және МҚК, коллекторлық машиналар электр магнитті мезеттері
мен айналу жиіліктерін есептеу, шығындар және ПҚК есептеу,
электр магнитті мезетті және қуатты есептеу, тұрақты және ауыспалы тоқ машиналарын есептеу және сипаттамаларын құру бойынша есептер шығару;
3.26 тұрақты тоқ машиналарын, асинхронды және синхронды
қозғалтқыштарды іске қосу сызбаларын жинау;
3.27 өлшеу құралдары мен іске қосуды реттеу аппаратурасын
таңдау;
3.28 өлшеу, электр монтаждау және темір шеберінің құралдарын
жұмыс істеуді білуі;
3.29
электр
материалдарымен
байланысты
электр
қондырғыларының жұмысындағы ақаулар және ақаулар себебін
анықтау;
3.30 электротехникалық материалдар таңдауынан бастап жөндеу
жұмыстары және құрастыру жұмыстары сапасына қатысты
сұрақтарды ажырата білуі;
3.31 орам сымы маркасын таңдау;
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3.32 қыздыруға төзімділік және электр төзімділігі бойынша
тұрақты және ауыспалы тоқтардың электр машиналары үшін
электр оқшаулағыш материалдарды таңдау;
3.33 жиілік фазаларын, құралдармен фазалардың ығысуын өлшеу;
3.34 оқшаулау деңгейін, оқшаулау сапасын өлшеу;
3.35 кернеуді асырумен оқшаулау сынауларын жүргізу;
3.36 оқшаулау қарсылығын өлшеу;
3.37 ажыратқыштың уақытша және жылдамдық сипаттамаларын шешу;
3.38 Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсін өлшеу;
3.39 тұрақты тоқ электр машиналарын орау кедергісін өлшеу;
3.40 орам полярлығын анықтау;
3.41 күштік кабельді сынау;
3.42 сынау хаттамасын ресімдеу;
3.43 желіге аппараттарды қосу сызбаларын жасау және оларды
таңдау;
3.44 тоқ пен кернеудің өлшеу трансформаторларының
конструкциялық элементтерін белгілеу;
3.45 коммутациялық аппараттармен операциялар жүргізу;
3.46 қозғалтқыштар мен трансформаторлар маркасы шифрын
ажырата білу;
3.47 электр қондырғыларында жөндеу жұмыстарын жүргізу
кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша
ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу;
3.48 зиянды өндірістік факторлары әсерінен қорғау құралдарын
қолдану;
3.49 электр машиналарын, электр жабдығы мен электр сымдар
жүйесі монтаждау кезінде қауіпсіздік ережелерін қолдану;
3.50 тасымал электр инструменті мен жылжымалы электр
қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын қолдану;
3.51 арнайы тағайындаудағы электр қондырғыларында жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік шараларын қолдану;
3.52 қолданыстағы электр қондырғыларын пайдалану кезінде
электр қауіпсіздігі жалпы ережелерін сақтау;
3.53 электр жабдығын жөндеу кезінде қауіпсіздік талаптарын орындау,
3.54 слесарлық және білдек жұмыстары кезінде қауіпсіздік шараларын, пісіру және дәнекерлеу кезінде еңбекті қорғау талаптарын
сақтау;
3.55 қол электрлендірілген құралын және тасымал майшамдарды
қауіпсіз пайдалану;
3.56 жерге тұйықтау құрылғылары қарсыласын нормалауды
қолдану;
3.57 аппараттың қорғаныс өшуін (АҚӨ) қолдана білу;
3.58 өндірістік кәсіпорындарындағы АҚӨ қойылатын талаптарды
орындау;
3.59 электр қондырғыларында қолданылатын электр қорғау
құралдарын пайдалана білу;
3.60 электр қорғау құралдарының пайдалану тәртібін,
тағайындалуын және мазмұнын есте сақтау
3.61 техника қауіпсіздігі бойынша плакаттар мен белгілерді
түсіндіру
3.62 электр және электр механикалық қондырғыны пайдалану
үрдісін ұйымдастыру;
3.63 техникалық қызмет көрсетуді және электр және электр
механикалық қондырғыға жөндеу жұмыстарын жүргізу.
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3.64құрылымдық бөлімшенің бекітілген құжаттамасын енгізу.
3.65 бөлімшенің экономикалық тиімді өндірістік қызметін талдау
және бағалау.
3.66 тиристорда тағайындалған ендік-импульстық түрленуін (ЕИТ)
түсіндіру;
3.67 техникалық жүйе өлшемдерін қорғау және реттеу, жұмыс
режимін басқару құралы ретінде электронды және электр аппараттарына қызмет көрсетуді жүргізу;
3.68 гибридті электронды аппаратты бағыты бойынша қолдана білу;
3.69 температураны өлшеу құралдарын пайдалана білу;
3.70 электр аппараттарындағы физикалық құбылыстың болмысын
түсіндіру;
3.71қысымды және қысым түрлерін өлшеу құралдарын қолдану;
3.72 Өлшеу құралдары және шығынды бақылау құралдарының
тағайындалуы бойынша пайдалану, жылу санын есептеу
қондырғысы;
3.73 металдың, өткізгіш материалдардың, сымдар, шина, кабель
қасиеттерін қолдану;
3.74 көміртек қосылған темір қорытпасын, түсті металдар және
олардың қортпасы, электр техникалық материалдар, магниттік
қатты материалын анықтау;
3.75
электр
оқшаулаушы
материалдардың,
газтәрізді
Диэлектриктердің, поляризациялық метериалдар және электр
оқшаулағыш материалдарын қолдану аясын түсіндіру.

КМ 00. Кәсіби (арнайы) модульдер
КМ.01 Электр қондырғылары мен автоматтандыру құралдарына қызмет
көрсету
Мақсаты: Ауыл шаруашылығы өндірісінің практикалық мақсаттарын
тиімді шешуге қабілетті, сондай-ақ жеке тұлғаның бұдан әрі дамуына
мүмкіндік беретін электр жетегі пен электр жабдығы саласында теориялық
және практикалық білімдер жүйесін қалыптастыру.
Міндеті: Ауыл шаруашылығы салаларында заманауи электр жетегі мен
электр жабдығын пайдалану саласында ғылым мен техниканың жетістіктерін
зерттеу; электр жетектерін есептей білу және ауыл шаруашылығы өндірісінің
машиналары мен қондырғыларының электр жабдығын таңдау;
Модульдің мазмұны:
Электр жетегінің негіздері. Электр жетектерінің механикалық сипаттамалары. Электр жетектеріндегі ауыспалы режимдер. Электр жетегінің
қуатын есептеу. Электр жетегінің энергетикасы. Электр қозғалтқыштарды
басқару және қорғау аппаратурасы. Электр жетектерін автоматты басқару.
Машиналардың, агрегаттардың және ағынды машиналардың электр жетегі.
Ауыл шаруашылығы өндірісі жағдайында электр жетектердің жұмыс істеу
ерекшеліктері.
Желдету қондырғыларының электр жетегі. Азық тарату және көлік
қондырғыларының электр жетегі. Сиыр сауу қондырғылары мен сүтті алғашқы
өңдеу машиналарының электр жетегі. Қырқу агрегаттарының электр жетегі.
Бидай тазарту пункттері мен агрегаттары машиналары мен агрегаттарының
электр жетегі. Қозғалтқыштарды жүргізіп бейімдеу үшін металлдар мен
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ағаш өңдеу станоктары мен стендтерінің электр жетегі. Ауыл шаруашылығы
өндірісінің жылу және жылу техникалық процестерінде электр энергиясын
қолданудың техникалық–экономикалық негізі. Электр энергиясын жылу
энергиясына түрлендіру тәсілдері. Электрлік су жылытқыштар мен қазандар.
Микроклиматты құру және реттеу үшін электр қыздыру құрылғылары. Ауыл
шаруашылығы өнімдері мен азықты жылумен өңдеу және кептіру үшін электр
қыздыру құрылғылары.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
«Электр қондырғылары мен автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету» модуль сәтті
аяқталғаннан кейін білім алушы:
Міндетті:
ОН1
Э л е к т р 1.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
қ о н д ы р ғ ы л а р ы 1.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі;
1.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
мен
автоматтан- жұмысты атқару;
дыру құралдарына 1.4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдістерін
қызмет
игеруі;
1.5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
көрсете біледі
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
1.6. ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды
қолдану;
1.7. электр монтаждау және слесарлық құралдармен жұмыс жасай білу;
1.8 электр сызбаларды оқу дағдыларын игеруі;
1.9 кәсіби әрекетті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
1. 10 анықтамалық әдебиеттер мен тізімдемелермен жұмыс істей білуі
1.11 Электрлік аралық станциялардың, 110 кВ кернеуге
дейін төмендетілген электрлік аралық станциялардың күш
трансформаторларының;
аралық
станциялардың
жоғары
вольтті жабдығының, қысқа тұйықталуды, топтық жарық беру
қалқандардың тағайындалуын түсіндіру;
1.12 электр беретін құрылғылар кабельдік желілері жабдығын
таңдау; қарапайым тұйықталған желілер есебін, рұқсат берілген
тоқ және кернеуді жоғалту бойынша қуаттандыратын және топтық
желінің қимасын есептеу;
1.13 сым маркасын және сымды төсеу тәсілін таңдау; жабдықтың
тағайындалуы, қызмет ету принципі, құрылғылар ерекшеліктері,
таңдау өлшемдері бойынша жіктеуді пайдалану; 1.14 практикада
қауіпсіз пайдалану, еңбек қауіпсіздігі ережелерін, құқықтық және
нормативтік базаны қолдану;
1.14 еңбек шартына әсер ететін өндірістік жарақаттанушылық пен
науқастықты анықтау және факторларды анықтау;
1.15 рұқсат берілген тоқ және кернеуді жоғалту бойынша
қуаттандыратын және топтық желінің қимасын есептей білу;
1.16 электр қабылдағыштары туралы мәліметтерді пайдалану;
1.17 электр жетегін, басқару, қорғау, коммутация аппараттарын
есептеу және таңдау; сызбаларды жасау, сызбаларды оқу;
1.18 электр қозғалтқышын, қорғау, коммутация аппараттарын, автоматика элементтерін таңдау; сызбаларды оқу;
1.19 басты жетек пен қосымша электр жетектерінің қуатын есептеу;
1.20 басқару аппараттары мен жүйесін, ЭЖ түйіспесіз басқаруды
таңдау сызбаларын;
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1.21 күрделі емес басқару сызбаларын таңдау, тежеу режимдерін
есептеу;
1.22 ЭЖ қол тигізбей басқару сызбасы, аппараттарды және басқару
жүйесін таңдау;
1.23 ЭҚЕ бойынша В немесе П санатына сәйкес электр машиналары мен электр жабдығын таңдау;
1.24 ЭЖ қозғалтқыштың түрі мен қуаттылығын таңдау;
1.25 коммутациялық, қорғау аппаратурасын таңдау;
1.26 әр механизм үшін электр қозғалтқыш түрін, қуаттылығын таңдау;
1.27 басқару схемасын жасау және электр жабдығын таңдау;
1.28 ЭЖ түрі мен қуаттылығын және коммутациялық, қорғау аппаратурасын таңдау;
1.29 орындау және орналастыру санаты бойынша электр жетегін,
электр жабдығын; басқару схемасын, автоматтандыру жүйесін таңдау
1.30 коммутациялық және қорғау аппаратурасын таңдау;
1.31қажетті есептерді жүргізу;
1.32 алған білімдерін заманауи электр жетегін жобалау, монтаждау, реттеу, сынау және пайдалануға тапсыру, электр жетегін дұрыс
пайдалану және қызмет көрсету, әр түрлі статистикалық және ауыспалы режимдерде электр жетегі модельдеріне эксперименттік
зерттеу жүргізу үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен
қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдану бойынша практикалық
есептерді шешу кезінде қолдану;
1.33 есептеу және талдау нәтижелерін КҚБЖ талаптарына сәйкес
ресімдеу;
1.34 өнеркәсіптік кәсіпорындар электр жабдығы бұзылу диагностикасын, электр энергетикалық жүйелері электр жабдығының
жұмысы істен шығу себептеріне талдау жүргізу;
1.35 әр түрлі жұмыс машиналары үшін электр қозғалтқышын
таңдау және қуатын есептеу;
1.36 ЭЖ кинематикалық схемасын жасау;
1.37 аралық станциялар мен тарату желілерінің электр машиналары және трансформаторларына техникалық қызмет көрсету және
пайдалану;
1.38 жарық беруді басқару сехамаларын оқу;
1.39 барлық түрлерінде алғашқы тоқпен қорғау параметрлерін тексеру және түзету;
1.40 екінші тоқ тізбектерін қосуды жасау;
1.41 жерге бір фазалық тұйықталудан қорғауды тексеру және түзету;
1.42 электр қозғалтқышының қозғалтқыш және тежеу
режимдерінде теңдеулер жасау;
1.43 тексерілетін аппараттардың кинематикалық схемалары;
1.44 ауыспалы тоқтың автоматты ажыратқыштарын сынау нормалары;
1.45 тұрақты тоқтың автоматты ажыратқыштарын сынау нормалары;
1.46 ажыратқыш дұрыс жұмыс істемеу себептерін анықтау;
1.47 ажыратқыштың кинематикасын реттеу;
1.48 ажыратқыштың уақытша тоқ сипаттамасын алу;
1.49 тарату құрылғыларының электр жабдығын жөндеу бойынша
жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін қолдану;
1.50 электр монтаждау жұмыстары кезінде еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы бойынша ұйымдастыру іс-шараларын,
тарату құрылғылары мен тоқ өткізгіштерін монтаждау кезінде
қауіпсіздік шараларын жүргізу;
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1.51 еңбекті қорғауды, қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғауды ұйымдастыра білу;
1.52 1000 В дейін кернеумен желілерде электр қауіпсіздігі шараларын сақтау;
1.53 сымдар оқшаулауын және электр қауіпсіздігі факторлары
ретінде желінің бейтарап нүктесінің жұмыс режимін бағалау;
1.54 тоқ өткізгіштер бөліктерін қоршау;
1.55 тағайындалуы бойынша тасымал индикаторлары мен
кернеудің автоматты белгі берушілерін қолдану;
1.56 қорғау жерге тұйықтау мен ажыратуды қолдана білу;
1.57 зардап шеккенді электр тоғы әсерінен босату;
1.58 тоқ әсерінен зардап шеккенге бірінші медициналық көмек
көрсете білу;

КМ.02 Ауыл шаруашылығын электр энергиясымен қамтамасыз ету
және қызмет көрсету
Мақсаты: білім алушы ауыл елді мекендерін, ғимараттар мен құрылыстарды,
кәсіпорындарды, фермер шаруашылықтарын және шаруалар үй-жайларын
электрмен жабдықтаумен байланысты, мақсаттарды шешу үшін қажетті білім
жүйесі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Міндеті: Электр энергиясы сапасының көрсеткіштері мен олардың нормативтік
мәндері. Электр энергиясы сапасының электр қабылдағыштарының жұмысына
әсер етуі және электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шаралар. Электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін бақылау. Электрмен жабдықтаудың сенімдіңлігі. Бірінші, екінші және үшінші санаттағы
тұтынушылардың электрмен жабдықтауды сенімділігіне қоятын талаптары.
Модульдің мазмұны:Өндіріс, электр энергиясын беру және тарату туралы
жалпы мәліметтер.Сымдар, кабельдер және рұқсат етілген қыздыру бойынша оларды таңдау. Ішкі сымдар мен кабельдік желілердің құрылысы. Электр
желілеріндегі жүктемелер және энергияны жоғалту кестелері. Желідегі
кернеудің рұқсат етілген шығындары. Тең өлшемді және ауытқымалы
жүктемеде ашық желілерді есептеу. Тұйық желілерді есептеу. Аппаратура және
тарату құрылғыларының тоқ жүргізу бөліктері. Бақылау – өлшеу құралдары
және өлшеу трансформаторлары. Ауыл трансформаторлық аралық станциялары және резервті электр станциялары. Қысқа тұйықталу тоқтарын және
жердегі тұйықталу тоқтарын есептеу. Релелік қорғау. Электр станцияларын
және аралық станцияларды автоматтандыру. Атмосфералық тоқ кернеуінің
ұлғаюынан қорғау. Ілініс және ілетін құрылғылар.
№1 практикалық жұмыс. Пайдалану коэффициенті әдісімен электрлік
жүктемелерді есептеу
№ 2 практикалық жұмыс. Пайдалану коэффициенті әдісімен электрлік
жүктемелерді есептеу
№3 практикалық жұмыс. Ұзақтығы бойынша электр жүктемелерінің
тәуліктік кестесін құру
№4 практикалық жұмыс. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр жүктемелерін
есептеу бойынша мысалдарды шешу.
№5 практикалық жұмыс. Қорғағыштарды қорғау аппараттарын таңдауды еске95

ре отырып, қорғау коммутациялық аппаратура мен өткізгіш өнімдерді таңдау.
№6 практикалық жұмыс. Өнеркәсіптің әр түрлі салалары үшін жүктеме
кестелерін құру.
№ 7 практикалық жұмыс. Цех аралық станцияларында күш трансформаторларын таңдау үшін цехтар бойынша белсенді, реактивті,толық қуатты анықтау.
№ 8 практикалық жұмыс. Электрмен жабдықтау жүйесінің бөлек
элементтерінде қуатты жоғалтуды анықтау, оларды түсіру бойынша іс-шаралар.
№9 практикалық жұмыс. Разрядтық кернеулерді таңдау.
№10 практикалық сабақ. Конденсаторлар батареясы түрін және орнату орнын таңдаумен өтемдеуіш құрылғының қуатын есептеу.
№ 11 практикалық сабақ. Аралық станцияда трансформаторлардың саны
мен қуатын анықтауға берілген шарттар бойынша есептерді шығару.
№ 12 практикалық сабақ. Электрмен жабдықтау жүйесінде қысқа тұйықталу
тоқтарын есептеу(4с)
№ 13 практикалық сабақ. Өткізгіштік өнімнің құрама шиналарын таңдау
және тексеру
№ 14 практикалық сабақ. Қысқа тұйықталу тоқтары әсеріне есептерді
шығару және жоғары вольтті аппараттарды таңдау.
№ 15 практикалық сабақ. Тоқты шектеу аппаратурасын таңдау және тексеру
№16 практикалық сабақ. Электр тоғы әсер етуінен зардап шеккенге бірінші
медициналық көмек көрсету техникасымен оқып танысу.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
«Электр энергиясымен қамтамасыз ету және қызмет көрсету» модулін сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы:
ОН 02
Міндетті:
А
у
ы
л 2.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
ш а р у а ш ы л ы ғ ы н 2.2 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
электр энергиясы- 2.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
мен
қамтамасыз жұмысты атқару;
ету және қызмет 2.4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдістерін игеруі;
көрсете білуі
2.5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық,
тұтынушылармен тиімді қарым-қатынаста бола білу;
2.6 ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды қолдану.
2.7 электр монтаждау және слесарлық құралдармен
жұмыс істей білуі;
2.8 электр сызбаларды оқу дағдыларын игеруі;
2.9 кәсіби әрекетті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану;
2.10 анықтамалық әдебиеттер мен тізімдемелермен жұмыс істей білуі;
2.11 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын электрмен жабдықтау,
кәсіпорындарды цех ішінде электрмен жабдықтау, бас төмендету
аралық станцияларын (БТАС) жүйесінің ерекшеліктерін түсіндіру;
2.12 күш және жарық беру жабдықтарын айыра білу;
2.13 электр энергиясын қабылдағыштарын электрмен үздіксіз
жабдықтау дәрежесі және жұмыс режимі бойынша жіктеу;
2.14 1000 В-қа дейін қондырғыларда электр желілерін қорғауды
анықтау;
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2.15 кернеуі 1000 В жоғары электрмен жабдықтау
схемаларын оқу;
2.16 электр энергиясын қабылдағыштарын электрмен үздіксіз
жабдықтау дәрежесі және жұмыс режимі бойынша жіктеуді қолдану;
2.17 1000 В дейін қондырғыларда электр желілерін
қорғауды, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын электрмен
жабдықтауды бағалау;
2.18 кернеуі 1000 В жоғары электрмен жабдықтау
схемаларын ажырата білу;
2.19 бас төмендету аралық станцияларының (БТАС)
тағайындалуын түсіну; қондырғыларда 1000 В дейін электр желілерін
қорғау;
2.20әр түрлі жұмыс машиналары үшін электр
қозғалтқыштар қуатын есептеу және оларды таңдау;
2.21 техникалық талаптарға байланысты қажетті жабдықты таңдау;
2.22 аралық станциялар тораптары бойынша электр
жүктемелері есебін жүргізу (ШР, ШРА, ЩСУ);
2.23 қысқа тұйықталу тоқтарын есептеу;
2.24 жабдықты термиялық және динамикалық тұрақтылыққа, электр
жүктемелерінің картограммалары бойынша тексеру;
2.25 зауыттар мен комбинаттарды ішкі электрмен
жабдықтау схемаларын таңдау;
2.26 күш трансформаторын санаттылық және рұқсат
етілген артық жүктемесі талаптарына байланысты таңдау;
2.27 жерге тұйықтау қондырғылар есебін жүргізу және оларды өткізу;
2.28 тарату құрылғыларын жобалау бойынша мәселелерді шешу;
2.29 релелік қорғаныс сызбасын жасау;
2.30 релені таңдау;
2.31 басқару, есепке алу және белгі беру схемаларын жасау және оқу;
2.32(АВР), АПВ резервті автоматты қосу схемаларын оқу;
2.33 өндірістік кәсіпорындар және азаматтық
ғимараттарды электрмен жабдықтау желілері үшін
қорғанысты және электр автоматикасын таңдайды;
2.33 басқару, есепке алу және белгі беру схемаларын жасау және оқу;
2.34 өндірістік қызметте электр энергиясын есепке алудың заманауи
техникалық құралдарын пайдалану;
2.35 кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелері үшін электр
энергиясын есепке алу жүйелерін таңдау;
2.36 жарық беру электр сымы монтажын, электр
жабдығын жерге тұйықтау монтажын жасау;
2.37 электр тізбектері, электр машиналары мен аппараттар кедергісін
өлшеу, электр жабдығын оқшаулауды тексеру;
2.38 жарық беру қондырғыларының электр схемаларын жасау;
2.39 жарық беру электр сымы монтажын, электр
жабдығын жерге тұйықтау монтажын жасау;
2.40 электр тізбектері, электр машиналары мен аппараттар кедергісін өлшеу
2.41 жерге тұйықтау қондырғылары есебін жүргізу және оларды
өткізу;
2.42 электр жабдықтың әр түрлерін оқшаулауды сынау;
2.43 қорғау аппараттары қондырғыларының тоқтарын анықтау
(қорғағыштардың ерітінді қоспалары, автоматты ажыратқыштар
ағытқыштар, реле);
2.44 аралық станцияларда трансформаторлар санын және
қуаттылығын таңдау;
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2.45 жүктемелер картограммасын сызу;
2.46 аралық станциялар саны мен орналасқан жерін таңдау;
2.47 жұмыс режиміне байланысты трансформатордың қуаттылығын
таңдау;
2.48 әр түрлі электр желілерде өткізгіштер қимасы мен құрылымын
таңдау;
2.49 электрмен жабдықтау жүйелері үшін жоғары вольтті жабдықты
таңдау;
2.50 «Өндірісте жазатайым оқиғаларды тергеу және есепке алу туралы ережені» қолдану;
2.51 «Өндірістегі емес жарақаттануды тергеу туралы
ережені» қолдану;
2.52 саладағы өндірістік процестер қауіпсіздігін тексеру және
бағалауды ұйымдастыру әдістеріне ие болу;
2.53 еңбек қауіпсіздігі талаптарын білдіру толықтығына және олардың
қолданыстағы заңдарға, нормалар мен ережелерге нормативтіктехникалық, жобалау-конструкторлық, ұйымдастыру-жарлық және
басқа құжаттаманы қолдану;
2.54 әр түрлі жағдайларда өртті сөндіру техникасын игеру;
2.55 сымдар мен кабельдердің белсенді және реактивті кедергісін анықтау;
2.56 электр желілерінің белсенді және реактивті
өткізгіштігін, зарядтау тоқтары мен желілер қуаттылығын анықтау;
2.57 екі- және үш орамалы трансформаторлардың белсенді және
индуктивті кедергісін және өткізгіштігін анықтау;
2.58 электр желілерін орнатуға күрделі шығындарды және жүйелік
объектілерді пайдалану және жөндеуге жыл сайынғы шығындарды анықтау;
2.59 экономикалық аралықтар әдісімен сымдар қимасын таңдау;
2.60 электр желілері конструкцияларын, электр желілерін қорғау
түрлерін және төсеу шарттарын ескере отырып, қыздыру шарттарынан сымдар мен кабельдері тармақтарыныңқимасын таңдау;
2.61 жергілікті электр желілері үшін ЭСЖ ауыстыру
схемаларын, трансформаторларды ауыстыру схемаларын есептеу;
2.62 әр түрлі тәсілдермен электр желілерінде қуаттылықты және
электр энергиясын жоғалтуды есептеу;
2.63 экономикалық аралықтар әдісімен тоқтың
экономикалық тығыздығы бойынша сымдар мен кабельдер
тармақтарын таңдау;
2.64 рұқсат етілген қыздыру шарттары бойынша
қорғағыштар мен автоматты ажыратқыш қондырғылары ерітінді
қоспаларын таңдау;
2.65 рұқсат етілген қыздыру шарттары бойынша сымдар мен кабельдер тармақтары қимасын таңдау;
2.66 бірнеше тұтынушылармен үш фазалық тоқтың электр желілерінде
кернеу шығындарын анықтау;
2.67 кернеудің ең жоғары шығынын анықтау;
2.68 ағынды бөлу нүктелерін анықтау;
2.69 екі сымды желілерде, үш фазалық тоқ желілерінде кернеу
шығындарын және кернеудің ең жоғары шығындарын есептеу;
2.70 кернеудің рұқсат етілген шығыны бойынша сымдар мен кабельдер тармақтарының тандалған қималары шығындарын анықтау;
2.71 энергияны бірнеше тұтынушылармен тұйық жергілікті электр
желісін есептеу;
2.72 нұсқаларды салыстыру арқылы желі электр схемасының жұмыс
кернеуін таңдау;
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2.73 құрылымдық сызбалар бойынша электр желілері элементтерінің
сенімділігін анықтау;
2.74 жергілікті электр желілерін электрмен жабдықтау схемаларын
резервтеу;
2.75 желілер жүктемелері және ұзындығы деректері бойынша электр
желісінің номиналды кернеуін анықтау;
2.76 электр жабдықтауда үзілістерден шығынды ескере отырып
желілер схемаларын таңдау кезінде техникалық-экономикалық
есептерді жүргізу;
2.77 электр тарату желілерінің электр желілері схемаларын оқу;
2.78 сымда механикалық жүктемелерді және сымдар
металлында максималды рұқсат етілген механикалық кернеулерді;
сымның салбыраған жерінің максималды жебесін анықтау;
2.79 механикалық жүктемеге АС маркалы сымдарды есептеу;
2.80 жұмыс режиміне байланысты трансформаторлар қуаттылығын таңдау;
2.81әр түрлі электр желілерде өткізгіштер қимасы мен құрылымын
және оларды бекіту үшін оқшаулауды таңдау.

КМ.03 Ауылшаруашығы өндірісінің процесін стандарттау және
метрология нормалары
Мақсат: Студенттерде стандарттау негіздері, қазіргі жағдайы, стандарттау
мәселелері және бағыттарын жетілдіру, сапалық сипаттамаларын стандарттау
негізінде дайын өнім сапасына, сонымен қатар материалдар және құрамдас өнімдер
сипаттамаларына қойылатын талаптар бойынша білімдерін қалыптастыру.
Міндеттер: әдістердің бірыңғай көрсеткіштер жүйесін және бақылау және
сынау құралдарын, сонымен қатар өнімнің атауын және пайдалану шарттары
ескерілген қажетті деңгейдегі сенімділігі әзірлеу және орнату; барынша тиімді
сапаны және түрлердің, маркалардың және өнімнің типтік өлшемінің тиімсіз
көптүрлілігін жоққа шығаруды қамтамасыз ету мақсатында жобалау және
өндіру саласында нормаларды, талаптарды және әдістерді орнату; өндірістік
сәйкестендіруді дамыту, өзара алмасу, пайдалану тиімділік және қондырғыны
жөндеу жұмыстарының деңгейін жоғарылату; өлшеудің біртұтастығын және
анықтағын қамтамасыз ету, құжаттандырудың бірдей жүйесін орнату;
Модульдің мазмұны: Метрологияның терминдері және анықтамалары.
Ғылымдағы және техникадағы рөлі және өлшеу мәні. Негізгі электр
өлшемдерінің шамасы. Өлшеу кезіндегі қателердің жіктелуі. Магнитті
электр,
электромагнитті,
электростатикалық,
электродинамикалық,
ферродинамикалық индукциялық жүйелерде аспаптардың жұмыс принципі,
құрылғысы және қолдану саласы. Трансформация шамасы бойынша кеткен
қателер. Бұрыштық қате. Оптикалық электронды өлшегіш трансформаторлар.
Тоқты және кернеуді реттеуге арналған реостаттарды таңдау. Реттелетін автотрансформаторларды таңдау. Күш түсіру құралдарының түрлері. Индуктивті
және конденсаторлы шарғыларының параметрлерін өлшеу. 1 және 3 фазалы тізбектегі белсенді және реактивті энергияны өлшеу. Ваттметрлік әдіс болаттағы шығынды анықтау. Болаттағы шығынды бөлу. Компенсациялық
өлшеу әдісі. Потенциометрлер. Электрлік емес шамаларды электрлік
әдістермен өлшеудің негізгі принциптері. Электрлік емес шамаларды өлшеу
түрлендіргіштері, олардың жіктелуі және практикада қолдану.
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Зертханалық жұмыс№1 Реттелетін және күштеу құралдарын таңдау.
Зертханалық жұмыс№2 Кедергіні жанама әдіспен өлшеу.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
бұл модуль сәтті аяқталғаннан кейін білім алушы:
РО
03 Міндетті:
Ау ы л ш а руа ш ы ғ ы 3.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
өндірісінің процесін 3.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі;
стандарттау
және 3.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
метрология норма- жұмысты атқаруы;
ларын енгізу
3. 4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін игеру;
с т а н д а р т т а уд ы ң 3. 5. топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен,
б о л м ы с ы н , тұтынушылармен тиімді тілдесуі
с т а н д а р т т а уд ы ң 3.6. ЭҚЕ, ӨҚЕ, ҚТЕ сәйкес негізгі нормативтік талаптарды қолдануы;
бастапқы күйін, ҚР 3.7. электрмонтаждық және слесарлық құралдармен жұмыс жасай білуі;
мемлекеттік стан- 3.8 электр сызбаларын оқу дағдыларын меңгеру;
дарттау
жүйесін, 3. 9кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
стандарттау
және технологияларды пайдалану;
өнім
сапасын 3. 10анықтамалық әдебиеттермен және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
түсінеді.
3.11 Стандарттаудың маңызын, бастапқы жағдайын, ҚР
стандарттаудың мемлекеттік жүйесін түсіндіру,
3.12 РОБЖ, стандарттау және өнімнің сапасы, өзара алмасудың жалпы принциптерінің негізгі белгілерін қолдану,
3.13рұқсат және орнату негізгі түсініктерін қолдану;
3.14 бөлшектердің геометриялық өлшемдерінің нақтылығын бағалау,
3.15метрологиялық негізгі түсініктер және анықтамаларды қолдану;
3.16 өлшеудің әмбебап және арнайы құралдарын ажырату;
3.17 желілік мәндерді өлшеу құралдарын таңдауды орындау;
3.18 байланысудың рұқсат және отырғызу жүйесін пайдалану;
3.19 отырғызу және рұқсатты таңдауды орындау;
3.20 өзара алмасудың жалпы принциптерін түсіндіру, РОБЖ
жүйесінің негізгі белгілері;
3.21 отырғызу және рұқсат туралы негізгі түсінікті қолдану;
3.22 бөлшектердің геометриялық өлшемдерінің нақтылығын бағалау;
3.23 өлшеудің әмбебап және арнайы құралдарын ажырата білу;
3.24 байланысудың отырғызу және рұқсат жүйесінің маңыздылығын
түсіндіру;
3.25 қателіктің құралдарын және әдістерін қолдану;
3.26 өлшеудің тұтастығын және нақтылығын қамтамасыз ету;
3.27 физикалық өлшемдерді қолдану және олардың жүйесі;
3.28 өлшеудің әдістерін және құралдарын қолдану,
3.29 өлшеудің үлгілік және жұмыс құралдарының эталонынан өлшем
бірліктерді жіберуді орындау;
3.30 өлшеу құралдарын тексеруді және градустауды орындау;
3.31 заңдылықты қалыптастырушы метрология негіздерін қолдану,
3.32 мемлекеттік және халықаралық нормаларды және стандарттарды қолдану,
3.33 метрологиялық қызметтің тағайындалуын түсіндіру;
3.34 өлшеу құралдарын аттестациялау, сертификациялау жүйесін
тағайындауды түсіндіру;
3.35 өлшеу құралдарына мемлекеттік метрологиялық бақылау және
қадағалау, тексеру, калибрлеу және сертификаттауды тағайындауды
түсіндіру;
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3.36 стандарттаудың теориялық және әдістемелік негіздерін қолдану
3.37сатандарттаудың мемлекеттік жүйе нормаларын, салааралық
стандарттарды, электрлі техникалық материалдарды және электр
қондырғыларын стандартизациялауды қолдану:
3.38 практикалық қызметте стандарттау нормалары техникалық
құжаттан нормасын бақылауды пайдалану;
3.39 стандарттаудың техникалық-экономикалық тиімділігін
түсіндіру;
3.40 өнімнің сапасының көрсеткіші ретінде квалиметрияны
тағайындауды түсіндіру;
3.41квалиметрия деңгейін бағалау әдісін қолдану: жоспарлау, аттестация және сапаны басқару;
3.42 ұйымдастыру машықтарын және сапаны техникалық бақылау
түрлетін меңгеру;
3.43 мемлекеттік аттестациялау және өнімді сертификаттау жүйесінің
тағайындалуын түсіндіру: стандарттаудың құқықтық негіздері және
өнімнің сапасын қамтамасыз ету;
3.44 метрологияның практикалық қызметінде өлшем бірліктерді
қолдана білу;
3.45 өлшеу қателігін анықтау құралдарын, әдістерін таңдау;
3.46 өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларын ажырату: сызықтық және басқа шамаларды өлшеу;

Орта буын маманы
151803 3 – Техник-электрик
БЖМ.00.Базалық жалпы кәсіптік модульдер
БЖМ01. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Мақсаты: өз мамандықтарына байланысты іс қағаздарын жүргізуді
қалыптастыру
Міндеттері: Мемлекеттік тілде іс жүргізу талаптарына сәйкес құжаттарды
мемлекеттік тілде және орыс тілінде құрастыруды, техникалық сөздіктермен
жұмыс істеуді, техникалық құжаттама талаптарын, электр құрылғыларын
жөндеуге жіберуді және қабылдауды білуі керек..
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
Бұл модуль сәтті аяқталғаннан кейін білім алушы:
ОН 01
1.1.болашақ мамандығының болмысын және әлеуметтік
Мемлекеттік тілде іс маңыздылығын түсіну, тұрақты қызығушылық білдіру;
қағаздарын жүргізу 1. 2. кәсіби лексиканы меңгеругеі;
білу
1.3 іс жүргізуді мемлекеттік тілде жүргізу;
1.4 құжаттандыру қызметінің құрылымын, лауазымдық құрылымды,
лауазымдық міндеттерді, техникалық құралдар көмегімен
құжаттандыру технологиясын қолдану;
1.5 әкімшілік-ұйымдастырушылық құжаттарды, мемлекеттік тілде
қызметтік хат алмасуды құрастыру және рәсімдеу;
1.6 құжат келіп түскен сәттен бастап іс рәсімделгенге дейін
құжатпен жұмыс істей білу;
1.7 - құжат келіп түскен сәттен бастап іс рәсімделгенге дейін
құжатпен жұмыс істеу.
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БЖМ. 02.Агрономия және мал шаруашылығының негіздері
Мақсат: топырақтану, жертану, агрохимия, мелиорациялау, өсімдіктану,
анатомия, физиология, ауылшаруашылық малын өсіру және азығы, өндіріс
технологиясының негізі ауыл шаруашылық негізгі элементтері, өсімдіктану
және мал шаруашылығының ерекшеліктері негіздерін игеру.
Міндет: мәдени өсімдіктердің морфологиялық, биологиялық және
шаруашылық ерекшеліктері, оларды өсіру әдістері бойынша білімдерін
қалыптастыру. Білім алушыларда ауыл шаруашылық өндірісі және
өсімдіктану және мал шаруашылығы салаларының қажеттілігі туралы білімді
қалыптастыру.
Модульдің мазмұны:
Модуль1. Агрономия негіздері. Топырақ, оның пайда болуы, құрамы және
қасиеті. Топырақ түзілу процесінің жалпы сызбасы. Топырақ түзуші факторлар және шарттар. Минералды бөлігінің шығу тегі және құрамы. Топырақтың
гранулометриялық құрамы және оның агронимиялық қасиетіне және өнім
алуға әсері. Топырақтағы органикалық заттар. Қара топырақтың құрамы және
топырақ түзудегі және өнім алудағы маңызы. Топырақ құрамы және оның
маңызы. Топырақтың негізгі физикалық, физика-механикалық, ауа, су және
жылулық қасиеті және оларды жақсарту амалдары. Топырақтың жіктелуі туралы түсінік. Топырақтың негізгі түрлері және оларды ауылшаруашылығында
пайдалану.
Зертханалық жұмыс № 1. Топырақтың аймақтарын жиынтықтар және
үлгілер бойынша негізгі түрлерін анықтау.
Модуль 1.2. Өсімдіктердің өмір сүру шарттарын оңтайландыру және
топырақты құнарландыру. Мәдени өсімдіктерінің тіршілік етудің негізгі
факторларына қоятын талабы. Жер және ғаламдық факторлар. Жер
шаруашылығының заңдары. Ауыспайтын және өсімдіктердің тіршілік
ету факторларының теңдік заңы, минимум, оптимум және максимумдық
заңдылықтар және олардың еліміздің әртүрлі аймақтарында көрінуі.
Өсімдіктердің тіршілік ету факторларының тұтас әрекеттерінің заңдылығы
және заттардың топырақтағы қайта айналуы.Топырақтың құнарлылығын арттыру және топырақты мәдениеттендіру туралы түсінік. Өсімдіктерді тіршілік
ету шарттарын оңтайландыру амалдары және топырақтың құнарлылығын
қалпына келтіру тәсілдері.
Модуль1.3. Арамшөптер, зиянкестер және аурулар және олармен күрес шаралары. Арамшөптер туралы түсінік, олардың негізгі түрлері. Арамшөптер
келтіретін зиян. Арамшөптердің жіктелуі және биологиялық ерекшеліктері.
Арамшөптермен күрестің агротехникалық, биологиялық және химиялық
әдістері. Арамшөптермен күрестің кешенді шаралары. Гербицидтер, оларды ауыл шаруашылығында қолдану әдістері. Гербицидтармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік шараларының талаптары. Қоршаған табиғи ортаны
қорғау. Ауыл шаруашылық мәдениетінің зиянкестері және аурулары туралы
түсінік. Күресу жолдары.
Практикалық сабақ № 1 Гербарий бойынша арамшөптерді, зиянкестерді
және ауруларды анықтау.
Модуль1.4. Ауыспалы егістік. Ауыспалы егістік, қайталанатын, ауыспай102

тын және аралық мәдени өсімдіктер туралы түсінік.
Ауыспалы егістікте ауылшаруашылық дақылдарының кезектесуінің ғилыми
себептері. Ауыспалы егіншіліктің топырақ құнарлылығын арттыруда және
оны эрозиядан қорғаудағы рөлі. Негізін қалаушылардың сипаттамасы.
Жұптар, олардың жіктелуі.
Ауыспалы егістіктің жіктелуі. Ауыспалы егістіктің салынуының принципі.
Ауыспалы егістікті жобалау, кіріспе және игеру. Ауыспалы егістікті
агротехникалық және экономикалық бағалау.
Практикалық сабақ № 2Ауыспалы егістіктің сызбасын және айналым
кестесін жасау.
Модуль 1.5. Топырақты өңдеу жүйесі. Топырақты өңдеу кезіндегі
технологиялық операциялар. Топырақты негізгі өңдеуге арналған құрал.
Топырақты өңдеудің арнайы амалдары. Топырақты арнайы өңдеуге арналған
құралдар. Топырақтың беткі қабатын өңдеу амалдары. Машиналардың
жұмыс істейтін бөлшектеріне қойылатын агротехникалық және топырақты
негізгі және жоғарғы қабатын өңдеуге қойылатын талаптар. Топырақтың
физикалық пісуінің оның өңдеу сапасына әсері. Топырақты жаздық және
күздік дақылдарға қатысты өңдеу жүйесі. Топырақты дақыл себу алдындағы
өңдеу жүйесі. Ауылшаруашылық дақылдарын күту. Топырақты жұптық және
жартылай жұптық өңдеу. Егістік жұмыстарының сапасын бағалау.
Практикалық сабақ №3 Топырақты жаздық және күздік дақылдарға қатысты
өңдеу жүйесін құрастыру.
Модуль 1.6. Тыңайтқыштар және оларды қолдану. Тыңайтқыштардың топырақ
құнарлылығын арттырудағы, ауылшаруашылық дақылдарының санын және сапасын жақсартудағы рөлі. Өсімдіктерді қоректендіруде теориялық негіздер.
Өсімдіктерді қоректендіру үшін қажетті макро- және микроэлементтер.
Тыңайтқыштардың жіктелуі. Минералды тыңайтқыштар, олардың қасиеті
және қолданылуы. Әктас тыңайтқыштар және оларды қолдану әдістері. Минералды тыңайтқыштарды сақтау, мөлшері, мерзімі және енгізу әдістері. Сұйық
кешенді тыңайтқыштар, оларды сақтау, мөлшері, мерзімі және енгізу әдістері.
Органикалық тыңайтқыштар, оларды сақтау, қорданы әзірлеу технологиясы, мөлшері, мерзімі және енгізу әдістері. Жасыл тыңайтқыштар.
Тыңайтқыштарды себуге арналған механизация құралдарына қойылатын талаптар. Ауыспалы егістікте тыңайтқыштарды қолдану жүйесі туралы түсінік.
Жоспарланған өнімді алуды қамтамасыз етуде тыңайтқыштарды қолданудың
ғылыми негізделген экономикалық тиімділігі. Математикалық модельдеуді
және ЭЕМ тыңайту жүйесін әзірлеуде пайдалану.Қоршаған табиғи ортаны
қорғау және өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау.
Практикалық сабақ №4. Жоспарланған егістіктегі тыңайтқыштардың
мөлшерін есептеу.
Модуль1.7. Егін шаруашылығындағы аймақтық жүйелер. Егін
шаруашылығының жүйесі туралы түсінік. Аталған аймақтағы егін
шаруашылығының жүйесі. Егін шаруашылығының заманауи жүйесінің
негізгі буындары. Егін шаруашылық жүйесін нормативтік негізде жобалау принциптері. Егін шаруашылығының контурлық-мелиорациялық және
ландшафттық жүйесі.
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Модуль 1.8. Жер мелиорациясы және топырақты эрозиядан қорғау.Мелиорация жер құнарлылығын түпкілікті жақсарту құралы ретінде. Мелиорация
түрлері. Суландыру мелиорациясы. Суландыру тәртібі және суландыру техникасын пайдалану. Суландырудың заманауи әдістері және техникасы. Суарылатын мелиорация. Құрғату тәртібі. Құрғаған жерді пайдалану. Топырақ
эрозиясы туралы түсінік және олардың туындау себептері. Аумақты
эрозияға қарсы ұйымдастыру және топырақты эрозиядан қорғау бойынша
кешенді агротехникалық, гидротехникалық, орман мелиорациялық шаралар.
Топырақты әртүрлі топырақтық-климаттық аймақтарда эрозияға қарсы өңдеу
амалдары.
Модуль 1.9. Негізгі ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясы.
Дәндер, олардың егіндік және сұрыптық сапасы, сұрыбын алмастыру және
сұрыбын жаңарту. Дәндерді егуге әзірлеу. Егін егу. Егін егудің мерзімі,
әдістері, тұқым себу тереңдігі және нормалары. Тұқым сепкіштің техникалық
күйіне және тұқым себу сапасына қойылатын агротехникалық талаптар.
Дәнді дақылдар. Дәнді дақыл өндірісін арттыру және оның сапасын
жоғарлату. Жаздық және күздік дақылдар, егін ауданы, шығымдылығы.
Дәнді дақылдардың морфологиялық белгілері. І және ІІ топтардағы дәнді
дақылдардың биологиялық ерекшеліктері. Шығымдылықты бағдарламалау
негіздері. Негізгі дәнді дақылдарды аймақтарға бөлу технологиясы. Дәнді
дақылдарды бөлудің экономикалық тиімділігі. Бұршақты дәнді дақылдар.
Бұршақты дәнді дақылдардың дәнді дақылдар өндірісін арттыруда, өсімдік
ақуызы мәселесін шешудегі және топырақтың құнарлылығын арттырудағы
рөлі.Бұршақты дәнді дақылдардың морфологиялық белгілері және
биологиялық ерекшеліктері. Бұршақты негізгі дәнді дақылдарды аймақтарға
бөлу технологиясы. Бұршақты дәнді дақылдарды бөлудің экономикалық
тиімділігі.
Тамыртүйнектер, олардың азық-түліктік, техникалық және жемшөптік
дақыл ретінде маңызы. Тамыртүйнектердің морфологиялық белгілеріжәне
биологиялық ерекшеліктері. Картопты өсіру технологиясы. Тамыртүйнетерді
егудің экономикалық тиімділігі. Талшықты дақылдар. Зығыр, морфологиялық
белгілері және биологиялық ерекшеліктері. Егінді механикалық өңдеуге
дәнді себу нормасының және өсімдіктің бітік шығуының әсері. Талшықты
дәнді-дақылдарды жинағанда жинау-транспорттық кешендерді қолдану.
Көпжылдық бұршақты және дәнді дақыл өсімдіктері, олардың жоғары сапалы азықтық жемшөп өндірісіндегі маңызы. Ауыспалы егістіктері жемшөптік
және тұқымдық көпжылдық шөптердің морфологиялық белгілері және
биологиялық ерекшеліктері. Тұқымды жинау, кептіру және сақтау әдістері.
Жемшөптерді бөлудің экономикалық тиімділігі. Көкөніс дақылдар, олардың
маңызы, морфологиялық белгілері және биологиялық ерекшеліктері. Көкөніс
дақылдарын ашық және қорғалған топырақта өсірудің ерекшеліктері. Көкөніс
дақылдарын өсірудің экономикалық тиімділігі.
Зертханалық жұмыс № 2. Дәндердің тазалығын, ұқсастығын және егуге
жарамдылығын анықтау, дәндерді егу нормасын есептеу.
Морфологиялық белгілері бойынша негізгі ауылшаруашылық өсімдіктерін
анықтау. Көкөніс дақылдарын өсірудің технологиялық картасын жасау.
Практикалық жұмыс №5-7 Асбұршақ өсірудің технологиялық картасын
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құрастыру. Картопты өсірудің технологиялық картасын құрастыру. Жемшөп
шөптер. Көпжылдық дәнді және бұршақ дақылдар. Жемшөптерді стандарттау.
Модуль 2.1. Мал шаруашылығының негізі. Ауыл шаруашылық
жануарларының анатомия және физиология негіздері.
Биологиялық ғылым ретінде анатомия және физиология туралы түсінік.
Ағза біртұтас. Жасушалардың құрылысы және қызметі. Ұлпаға ағза, аппарат
және жануарлардың жүйелі ағзасы туралы түсінік.
Сүйектің, бұлшықеттің, тері жабынының және сүт бездерінің құрылымы
және қызметі. Жүректің құрылымы және қызметі, жүрек-қантамыр жүйесінің
маңызы. Тыныс алу органдары жүйесінің құрылымы және қызметі. Асқорыту
органдарының жүйесі. Бір камералы және көп камералы қарынның құрылымы
және қызметі. Зат алмасу және энергия. Зәр шығару және көбею органдарының
жүйесі. Жүйке жүйесі. Рефлекс және оның маңызы.
Практикалық жұмыс№8 .Жануарлардың сүйек қаңқасының және асқорыту
жүйесінің ерекшелігін анықтау.
Модуль 2.2. Ауылшаруашылық жануарларын көбейту және қоректендіру.
Ауылшаруашылық жануарларының шығу тегі,қолға үйрету және эволюциясы.Конституция, экстерьер және интерьер, олардың маңзы және бағалау
әдістері. Жануарлардың өсуі және дамуы туралы түсінік. Ауылшаруашылық
жануарларының өнімділігінің негізгі түрлері, оларды есепке алу және бағалау.
Ауылшаруашылық малдарының және құстарының тұқымы, олардың
жіктелуі. Тұқымдарды стандарттау. Көбейту әдістері, олардың маңызы және
шаруашылық мағынасы. Селекциялық-асыл тұқымды шаруашылық. Мал
щаруашылығындағы өндірістік, зоотехникалық және асыл тұқымды малдарды есепке алу. Жем-шөптің химиялық құрамы және құнарлылығы. Жемшөптің жіктелуі және қысқаша сипаттамасы, оларды жемдеуге әзірлеу. Жемшөпті есепке алу және саны мен сапасын бағалау. Жем-шөптің стандарттары.
Жем-шөпті сақтау. Қалыптасқан жемдеу негіздері. Рацион туралы түсінік,
оны жасаудың жалпы принциптері.
Практикалық жұмыс№9.Жем-шөптің құнарлылығын зерттеу.
Модуль 2.3 Мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрін өндіру технологиясы. Мал шаруашылығы. Қазіргі уақыттағы күйі және саланың келешектегі
дамуы. Ірі қара малдың негізгі жоспарлы тұқымы. Табынды өсіру технологиясы. Сүтті мал шаруашылығындағы кәсіпорындардың негізгі типтері.
Фермалардың өлшемі. Жануарларды ұстау, азықтандыру, сауу жүйесі, әдістері
және амалдары және қысқы және жазғы мерзімдерде көңді шығару.
Шошқа шаруашылығы. Саланың қазіргі уақыттағы күйі және саланың
келешектегі дамуы. Шошқалардың биологиялық және шаруашылық
ерекшеліктері. Шошқа тұқымының жіктелуі және негізгі тұқымдары. Табынды өсіру. Табынның шаруашылық пайдалануы, табын құрамы. Шошқаларды
қысқы және жазғы мерзімде ұстау жүйесі. Шошқаларды тамақтандыру.
Шошқаға жем-шөп әзірлеу технологиясы. Қой шаруашылығы. Қазіргі
уақыттағы күйі және саланың келешектегі дамуы. Қойдың шығу тегі.
Биологиялық және экстерьерлік-конституциялық ерекшеліктері. Қойлардың
шаруашылықтағы жіктелуі. Қойлардың өнімділігінің түрлері. Жүнді өндіру
технологиясы. Қой жүнінің әртүрлігі. Қой қырқуды ұйымдастыру, жуылған
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жүнді шығару. Қой терісінің және қаракөлдің жіктелуі. Қой тұқымдары.
Қорада ұстау және жайылымдық кезеңдерде қойларды күтіп баптау және
азықтандыру. Қой өндірісінің технологиясы. Жылқы шаруашылығы. Саланың
қазіргі жағдайы және болашақтағы дамуы. Сүт және ет өнімділігі. Спорттық
жылқы шаруашылығы. Жылқының негізгі тұқымдары. Жылқылардың жұмыс
өнімділігі және тиімді пайдалану. Жылқыларды күтіп бағу және азығы.
Көбейту және өсіру техникасы. Қымыз дайындау технологиясы.
Практикалық жұмыс № 10. Өнімділік ерекшеліктері бойынша ІҚМ бағалау.
Ауыл шаруашылық малдарының тұқымын зерттеу.
Модуль 2.4. Зоогигиена және ветеринария негіздері. Зоогигиена туралы
түсінік. Жануарлар үй-жайына, топыраққа, азыққа және суға қойылатын жалпы ветеринарлық-санитарлық талаптар. Баптау гигиенасы және жануарларды
күтіп баптау, мал шаруашылығындағы ветеринарлық-санитарлық талаптар.
Ветеринария туралы түсінік. Аурудан, індеттен ауыл шаруашылық жануарларын қорғауды күшейту бойынша іс-шаралар кешені, мал шаруашылық
фермаларының, кешендердің, асыл тұқымды мал өсіру зауыттарының,
шаруашылықтардың ветеринарлық-санитарлық жағдайын жақсарту. Жұқпалы
емес ауруларды тудырушы себептер. Жұқпалы емес аурулардың алдын алу
шаралары. Жұқпалы аурулар, олардың қоздырғыштары. Шаруашылыққа
жұқпалы ауруларды таралуының алдын алу шаралары. Жануарларда да, адамдарда да кездесетін жұқпалы аурулар.
Зертханалық сабақтар тізімі: Монолит және үлгілер, түйір өлшемділік
құрамы бойынша топырақ аймақтарының негізгі типтерін анықтау. Тұқымның
тазалығы, көктегіштігі, сыныбы және егуге жарамдылығын анықтау, тұқым
шашу мөлшерінің есебі. Морфологиялық белгілері бойынша негізгі ауыл
шаруашылық дақылдарын анықтау. Көкеніс дақылдарын күтіп-баптау
технологиялық картасын құрастыру.
Практикалық сабақтар тізімі: Арамшөптерді, зиянкестерді және ауруларды
гербарий бойынша анықтау. Тұқым айналымы және кестелер ауысымының
сызбасын құрастыру. Жаздық және күздік дақылдарға арнап, топырақты
өңдеу жүйесін құрастыру. Жоспарланған түсімге арналған тыңайтқыштар
есебі. Бұршақ өсірудің технологиялық картасын құрастыру. Картоп өсірудің
технологиялық картасын құрастыру. Көпжылдық шөптерді зерттеу: егу морфологиясы және технологиясы.
Әртүрлі жануарлар түрлерінің қаңқасының және асқорту органдары
жүйесінің ерекшеліктерін анықтау. Азық құнарлылығын зерттеу. Өнімділік
ерекшеліктері бойынша ІҚМ бағалау. Ауыл шаруашылық жануарларының
тұқымын зерттеу.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
Агрономия және мал шаруашылығы негізінің білім алу модулі сәтті аяқталғаннан кейін
білім алушы:
ОН
2.
Агроно- Міндетті:
мия
және
мал 2.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білуіжәне кәсіби лексиканы
ш а р у а ш ы л ы ғ ы меңгеругеі;
негізін игеру
2.2 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
жұмысты атқаруы;;
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2.3 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін игеру
2.4 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді тілдесуі;
2.5 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық - коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
2.6 анықтамалық әдебиеттермен және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
2.7 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
2.8 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
2.9 орындалған жұмыс сапасына бақылау жүргізу;
2.10 негізгі ауыл шаруашылық түсініктерін игеру;
2.11 ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру және егу технологиясының
негізін меңгеру;
2.12 топырақты негізгі және арнайы өңдеу үшін еңбек құралын
пайдалану білу;
2.13 топырақты өңдеу кезінде технологиялық операцияларды
қолдана білу;
2.14 топырақты өңдеудің арнайы әдістерін және оны беттік өңдеу
әдістерін игеру;
2.15 машиналардың жұмыс тетіктеріне және топырақты негізгі
және беттік өңдеу амалдарына қойылатын агротехникалық талаптарды орындау;
2.16 топырақтың физикалық жетілгендігінің оның өңдеу сапасына
әсерінің деңгейін бағалау;
2.17 күздік және жаздық дақылдарға арнап топырақты өңдеу
жүйесін, егін еккенге дейінгі, топырақты бумен және жартылай бумен өңдеу жүйелерін тағайындауды түсіндіру.
2.18 топырақ құнарлылығын арттыруда, ауыл шаруашылық
дақылдарының түсімін арттыруда және сапасын жақсартуда
тыңайтқыштардың рөлін түсіндіру.
2.19 бағыты және қасиеттері бойынша тыңайтқыштар түрлерін
ажырата білу;
2.20 тыңайтқыштар себу үшін механизация құралдарына қойылатын
талаптарды білу.
2.21
жоспарланған
түсімді
алуды
қамтамасыз
ететін
тыңайтқыштарды қолданудың ғылыми негізделген экономикалық
тиімділігін түсіндіру;
2.22 тыңайту жүйесін дайындау үшін математикалық модельдеу
және ЭЕМ пайдалану туралы ақпаратты игеру;
2.23 қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша талаптарды орындау
және егін шаруашылығы өнімінің сапасын бақылау;
2.24 жоспарланған түсімге тыңайтқыштардың мөлшерінің есебін
орындау;
2.25 нормативтік негізде жер шаруашылығы жүйесін жоспарлау
принциптерін игеру;
2.26 жел мелиорациясының болмысын түсіндіру және топырақты
эрозиядан қорғау;
2.27 негізгі ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын
меңгеру;
2.28 І және ІІ топтағы дәнді дақылдардың биологиялық
ерекшеліктерін айыра білу;
2.29 дәнді-дақылдарды егудің экономикалық тиімділігін түсіндіру;
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2.30 тұқымды және көкеністерді жинау, кептіру және сақтау
әдістерін қолдану;
2.31 азықтық шөптерді және мәдени көкеністерді егудің
экономикалық тиімділігін ажырата білу;
2.32 тұқымның тазалығын, өсімділігін және егуге дайындығын
анықтау және тұқым себу нормасын есептеу;
2.33 морфологиялық белгілері бойынша негізгі ауыл шаруашылық
дақылдарын анықтау;
2.34 көкеніс дақылдарының, бұршақ, картоп егудің технологиялық
картасын құрастыру;
2.35 азықтық шөптерді ажырата білу, көпжылдық дәнді дақылдар
және бұршақты өсімдіктер;
2.36 жем-шөпті стандарттау негіздерін білу;
2.37 жануарлардың қаңқасының және асқорыту жүйесінің құрылу
ерекшеліктерін анықтау;
2.38 ауыл шаруашылық жануарлары мен құстарының тұқымдарын
ажырата білу;
2.39 селекция және асыл тұқымды мал өсіру негіздерін игеру.
2.40 жем-шөптердің саны мен сапасына есеп және бағалау жүргізу;
2.41 стандарттарды жем-шөп әзірлеуде пайдалану;
2.42 жем-шөптерді сақтау амалдарын игеру;
2.43 мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру технологиясын түсіндіру;
2.44 өнімділік ерекшеліктері бойынша ІҚМ бағалау жүргізу;
2.45 ауыл шаруашылық жануарларының тұқымын ажырата білу;
2.46 аурудан, індеттен ауыл шаруашылық жануарларын қорғауды
күшейту бойынша іс-шаралар кешені, мал шаруашылық
фермаларының, кешендердің, асыл тұқымды мал өсіру
зауыттарының, шаруашылықтардың ветеринарлық-санитарлық
жағдайын жақсарту;
2.47 жұқпалы емес аурулар және індеттер тудырушы себептерді
анықтау;
2.48 жұқпалы емес ауруларды және індеттердің алдын алу шараларын қолдану;
2.49 шаруашылыққа жұқпалы ауруларды таралуының алдын алу
шараларын қолдану;
2.50 жануарларда да, адамдарда да кездесетін жұқпалы аурулар
түрлерін ажырата білу.

КМ 00. Кәсіби (арнайы) модульдер
КМ.01 Электр қондырғылары мен автоматтандыру құралдарына қызмет
көрсету
Мақсат және міндет: электр сымы және электр қондырғылары саласында, ауыл шаруашылық өндірісінің практикалық міндеттерін тиімді шешуге қабілетті, сонымен қатар дара тұлғаның алдағы дамуына ықпал ететін
теориялық және практикалық білім жүйесін қалыптастыру.
Міндеттер: ауыл шаруашылық саласындағы заманауи электр құралдары
мен электр құрылғыларын пайдалану саласындағы ғылым және техника жетістіктерін зерттеру; машина және ауыл шаруашылық өндірісі
қондырғылары үшін электр жетектерін есептеуді және электр құралдарын
таңдауды үйрену;
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Модульдің мазмұны: Азаматтық ғимараттардың электр қондырғылары және
электр желілері. Қорғау аппараттары. Тұрғын-үй және қоғамдық ғимараттарды
қорғауды басқару аппараттарын таңдау. Тұрғын-үй ғимараттарының электро
қабылдағыштары. Коммуналдық-тұрмыстық бағыттағы кәсіпорындардың
электр қабылдағыштары. Электр жетек жүйесін негіздеу және таңдау.
Тұтыну қуатын есептеу. Электр қозғалтқыштарын таңдау. Автоматтарды
таңдау. Магнитті босатқышты, жылу релесін таңдау. РҚ іріктеу. Сымдардың
және кабельдердің қимасын анықтау. Басқару сызбасын таңдау және
әзірлеу. Жарықтандыру желілерін есептеу. ТҚ және ӨҚЕ бойынша шаралар.
Графикалық бөлігін рәсімдеу. Түсіндірме жазбасын рәсімдеу.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
«Электр жабдықтары және автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету» модулін сәтті
аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 01.
Міндетті:1.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
Электр қондырғылары 1.2 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
мен автоматтандыру 1.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
құралдарына қызмет
жұмысты атқаруы;
көрсете біледі
1.4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін
игеру;
1.5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді тілдесу
1.6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану
1.7 анықтамалық әдебиеттермен және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
1.8 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білуі;
1.9 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыруы;
1.10 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
1.11 заманауи ақпараттық технологияларды меңгеруі;
1.12 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
1.13 электротехникалық персонал жұмысын басқару;
1.14 орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
1.15 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
1.16 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
1.17 электротехникалық персонал жұмысын басқару;
1.18 электр тоғынан зақымданудан жеке және ұжымдық қорғау
құралдарын қолдану;
1.19 тәжірибеде құқықтық және нормативтік базаны пайдалану:
өрт қауіпсіздік ережесі, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасын:
құралдар түрі алдн алу шаралары;
1.20 электр желілеріндегі қысқа тұйықталу нүктелерін анықтау;
1.21 пайдалануы және орналастыру санаты бойынша электр
жетегін, электр қондырғысын таңдау;
1.22 басқару сызбасын және автоматтандыру жүйесін оқу;
1.23 жобалау бойынша міндеттерді шешу және электр
қонжырғысын орнатуды орындау;
1.25 электр қондырғысын реттей және қолдана білу;
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1.26 заманауи электр жетекті пайдалануға беру бойынша
құжаттарды толтыру;
1.27электр жетегін дұрыс пайдалануды және қызмет көрсетуді
орындау;
1.28 әртүрлі статикалық және ауыспалы режимдерде электр
жетегінің үлгілерінде эксперименттік сынақ жүргізу үшін
ақпараттық технологияны және қолданбалы бағдарламаны
қолдану;
1.29 коммутациялық және қорғаныс аппаратын таңдау;
1.30 есептеу нәтижелерін және талдауларды ҚҚБЖ талаптарына
сәйкес рәсімдеу;
1.31 тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың электр жүктемесінің
есебін орындау;
1.32 тұрғын-үй және қоғамдық ғимараттарды басқару және қорғау
аппараттарын таңдады орындау;
1.35 азаматтық ғимараттардың электр қондырғыларын және
электр желілерін таңдау есебін орындау;
1.38 тұрғын-үй және қоғамдық ғимараттарды басқаруды қорғау
аппараттарын таңдады орындау;
1.39 тұрғын үй ғимараттарының электр қабылдағыштарының
мағынасын түсіндіру;
1.40 коммунальдық-тұрмыстық мақсаттағы кәсіпорындардың
электр қабылдағыштарын тізіп шығу;
1.41 нысанды жобалау кезінде сипаттамасын қолдана білу және
бастапқы мәліметтер кестесін пайдалана білу;
1.43 электр жетегінің жүйесін таңдаудың негіздемесін орындау;
1.45 қуатты тұтыну есебін орындау және электр қозғалтқыштарын,
автоматтарды және магнитті босатқыштарды таңдау;
1.49 жылу релелерін таңдауды орындау және РҚ кешендендіруді
орындау білу;
1.51 сымдар және кабельдердің қимасын анықтау;
1.52 басқару сызбасын таңдау және әзірлеуді орындау;
1.53 электрмен жарықтандыруды жобалау және Кисп әдісімен
электрмен жарықтандыруды есептеу;
1.55 нүктелік әдіспен жарықтандыру есебін орындау және
жарықтандыру желілерінің есебі;
1.57 ТҚ және ӨҚЕ бойынша талаптарды орындау;
1.60 құрастырылымдық құжаттама бірыңғай жүйесінің /ҚҚБЖ/
құрылымын пайдалану және тағайындалуы;
1.63 бағдарламалық жасақтаманы пайдаланып электр жетегінің,
электр қондырғыларының және электрмен қамтамасыз ету
жүйелерінің құрастырылу моделінің сызбасын орындау;
1.64 графикалық бағдарламаларды, «Автокад» және т.б. пайдаланып электрмен қамтамасыз ету үлгілерінің сызбасын және
жүйесін құрастыра білу

КМ.02 Ауыл шаруашылығын электр энергиясымен қамтамасыз ету
және қызмет көрсету
Мақсаты: Ауылдағы елді-мекендерді, ғимараттар мен құрылыстарды,
кәсіпорындарды, фермерлік шаруашылықтарды және шаруа қожалықтарын
электрмен қамтамасыз етумен байланысты міндеттерді шешу үшін қажетті
білімдер жүйесін және тәжірибелік машықтарды қалыптастыру.
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Міндеттері: Электр қабылдағыштар жұмысына электр энергиясы сапасының
әсерін зерттеу және электр энергиясы көрсеткіштерін жақсарту бойынша
іс-шаралар. Электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін бақылау. Электрмен қамтамасыз ету сенімділігі. Бірінші, екінші және үшінші санаттағы
тұтынушылардың электрмен қамтамасыз ету сенімділігіне қоятын талаптары.
Модульдің мазмұны:
5 Бөлім. Электрмен қамтамасыз ету жүйелеріндегі жоғарғы кернеу
техникаларының элементтері. Электр желілеріндегі жоғарғы вольтты электр
қондырғыларын оқшаулауды сынау. Әртүрлі электр қондырғыларының
түрлерін оқшаулауды сынауды тағайындау, көлемі және нормалары.
Оқшаулауды сынауға арналған қоректендіру көздері және аппаратура. Сынама қондырғылар үлгілері.
Зертханалық жұмыс № 1. Фарфорлы оқшаулағыштың өткізгіштік және тіреу
оқшаулағышын сынау. Ішкі, атмосфералық тоқ күшінің артуы. Тоқ күшінің
артуынан қорғау. Тоқ күшінің артуы туралы жалпы мәліметтер. Ішкі және
атмосфералық тоқ күшінің артуы. Тоқ күшінің артуынан электр желілеріндегі
электр қондырғыларын қорғау. Кернеу қадамын анықтау. Негізгі бөлу,
төмендету шағын сатанциялары, кешенді трансформаторлық аралық станциялар және жоғарғы кернеулі бөлу қондырғыларының орнату орындары. Аралық
станциялардың, ғимараттар мен құрылыстардың сырықты найзағайдан қорғау.
Әуе желілерін сым арқанмен қорғау. Сыртқы және ішкі тоқ күшінің артуынан
нысандарды қорғау аймақтарын салу.
Зертханалық жұмыс № 2. Бұралмалы электр тоғынан ажыратқыштың жұмыс
сипаттамасын зерттеу.
Практикалық сабақ №1. Сырықты жайтартқыш қорғау аймағын есептеу.
Курстық жұмыс жоспарланады: Тақырыбы: Кәсіпорынды электрмен
қамтамасыз ету. Азаматтық ғимаратты электрмен қамтамасыз ету және цехты
аралық станция электр қондырғысы.
Курстық жұмыс мазмұны:
Жобаланатын нысанға орнатылатын электр жабдығын және электрмен
қамтамасыз ету сызбасын негіздеу және таңдау. 0,4 және 6-10 кВ жақтарындағы
электр жүктемесін есептеу. Меншікті қуат бойынша жарықтандыру
жүктемесін есептеу. 0,4 және 6-10 кВ жақтарындағы реактивті қуатты өтеу.
Күштік трансформаторларды таңдау (техникалық-экономикалық салыстыру
болжамды нұсқалары талап етілмейді). Жобаланған нысан қуат алатын, 6-10
кВ зауыттың аралық станция (станция) шиналарындағы қысқа тұйықталу
тоғын есептеу. Тарту кабелін таңдау. РБ цехындағы 6-10 кВ жағындағы қысқа
тұйықталу тоғын есептеу. Аралық станцияның 0,4 кВ шинадағы тоқтың қысқа
тұйықталуын есептеу. Коммутациялық аппаратура қорғанысын таңдау және
0,4 кВ өткізгіштік өнімі.
Жоғарғы вольтты қондырғыны таңдау және тексеру. 0,4 кВ және 6-10 кВ
құрастырмалы шинаны таңдау. 12. трансформаторлық тоқ өлшеуді таңдау
және кернеу 13. Релелік қорғауды есептеу. Жерге тұйықтау қондырғыларының
және цех аралық станцияларының есебі.
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О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
«Электр жабдығы және автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету» модулін сәтті
аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 2
Міндетті:
Ауыл шаруашылығын 2.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білуі және анықтамалық
электр
энергиясы- әдебиеттермен және тізімдемемен жұмыс істей білуі;
мен қамтамасыз етеді 2.2 кәсіби лексиканы меңгеругеі;
және қызмет көрсете 2.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
біледі
жұмысты атқаруы;
2.4 ақпараттық технологияны игеру: ақпаратты жинау, сақтау және
өңдеу компьютерлік әдісі;
2.5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді тілдесуі;
2.6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
2.8 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
2.9 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді жүзеге асыру, талдау және бағалауды орындау;
2.10 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
2.12 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
2.13 электротехникалық персонал жұмысын басқару және
орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
2.15 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
2.16 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
2.17 электротехникалық персонал жұмысын басқару;
2.19 әртүрлі электр жабдықтарының түрлерін оқшаулауды сынау
нормаларын қолдану;
2.20 оқшаулауды сынау үшін қоректендіру көздерін және аппаратураны қолдану;
2.21 сынау қондырғыларының сызбасын оқу және фарфорлық
оқшаулағыш тірек оқшаулағышына сынақ жасау;
2.23 ішкі және сыртқы тоқ күшінің артуын ажырату және кернеу
қадамын анықтай білу;
3.24 тоқ күшінің артуынан электр желілеріндегі электр жабдықтарын
қорғауды қолдану;
2.25 негізгі бөлу, төмендету шағын сатанциялары, кешенді
трансформаторлық аралық станциялар және жоғарғы кернеулі
бөлу қондырғыларының орнату орындарын, төмендету аралық
станцияларындағы оларды орнату орындарын және электр тоғын
ажыратқыш типтерін ажырата білу
2.27 аралық станцияларда, ғимараттар және құрылыстарда сырықты
жайқорғауды қолдану;
2.28 әуе желілерін сым арқанмен қорғауды орындау және сыртқы және
ішкі тоқ күшінің артуынан нысандарды қорғау аймақтарын салу;
2.30 бұралмалы электр тоғынан ажыратқыштың жұмыс сипаттамасын зерттеу және сырықты жайтартқыш қорғау аймағының есебін
орындау;
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2.30 цехтер бойынша мәліметтермен бірге ауыл шаруашылығындағы
кәсіпорынның сызбасын оқу (Қ-цехтағы қабылдағыштар саны;
Р мин * Р макс цехтағы қабылдағыштардың ең жоғарғы және ең
төменгі қуаты; Рорнат– цехтың орнатылған қуаты цехтың орташа
өлшенген қуат коэффициенті; Ки –цехты пайдалану коэффициенті);
2.31 әрбір қабылдағыштың атауы және төлқұжат мәліметтері
көрсетілген
цехтағы
орнатылатын
қабылдағыштардағы
төлқұжаттағы мәліметтері бар кестені пайдалана білу;
2.32 әрбір қабылдағыштың атауы және төлқұжат мәліметтері
көрсетілген цехтағы орнатылатын қабылдағыштардың кестесін
пайдалана білу;
2.33 азаматтық ғимаратты электрмен қамтамасыз ету және аралық
станция цехының электр жабдығы туралы ақпаратты игеру;
2.34 жобаланған нысан үшін электрмен қамтамасыз ету және орнатылатын электр жабдықтарын таңдауды орындау және сызбасын негіздеу;
2.35 0,4 және 6-10 кВ жақтарындағы электр жүктемесінің есебін
орындау және меншікті қуат бойынша жарықтандыру күші;
2.37 0,4 және 6-10 кВ жақтарындағы реактивті қуаттың өтеуді
анықтау;
2.38 күштік трансформаторларды және қосу кабелін таңдауды
орындау;
2.39 жобаланған нысан шинамен салыстырғанда, 6-10 кВ зауыттың
аралық станция (станция) шинадағы қысқа тұйықталу тоғын
есептеуді орындау;
2.41 РБ цехындағы 6-10 кВ жағындағы қысқа тұйықталу тоғын және
0,4 кВ аралық станция цех шинадағы тоқтың қысқа тұйықталуын
есептеуді орындау;
2.43 коммутациялық аппаратураны және 0,4 кВ өткізгіш өнімді
қорғауды таңдауды орындау;
2.44 коэффициенттер мәнін негіздеуді орындай білу: Кв; Клв; Кп; Кз
(қабылдағыш жұмыс режимін ескеретін, температуралық, өткізгіштер
саны және желі артық тоқ күшінен қорғауды қажет ете ма);
2.45 автоматты қосу және секционды автомат таңдауын орындау;
2.46 бір қозғалтқышқа және бір торапқа қорғау аппаратурасын
және өткізгіш өнімді таңдауды орындау;
2.47 коммутациялық аппаратура және өткізгіш өнімді қорғауға
жиынтық кестесін құрастыру;
2.48 жоғарғы вольтты қондырғы өлшеу трансформаторлары және
кернеуді таңдауды және тексеруді орындау;
2.50 релілік қорғау және жерге тұйықтау қондырғысы және цех
аралық станциясы есептерін орындау;
2.52 азаматтық ғимарат күш желісінің біржолақты есептік сызбасын сызу
және 0,4 кВ және 6-10 кВ құрастырмалы шинаны таңдауды орындау;
2.56 жүктеме картограммасы берілген азаматтық ғимарат электрмен жабдықтау кәсіпорын сызбасын бас жобада көрсету;

КМ. 03 Өндірістік процестерді автоматтандыру мен механикаландыру
Мақсат және міндет: болашақ техник-электриктерге оларға сеніп
тапсырылған ауыл шаруашылық өндірісінде қолданылатын машиналарды
дұрыс және тиімді пайдалануға үйрету
Модульдің мазмұны: Тракторлар және автокөліктер электр қондырғылары.
Тракторлар және автокөліктерге арналған электр жабдықтары. Тоқ көздері.
Қозғалтқышты қосудың батарея жүйесі. Қозғалтқышты электрлі іске қосу
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жүйесі. Стартерлер, генераторлар, тағайындау, қондырғы, жұмыс.
Зертханалық жұмыстар№ 1. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіндегі
бұзушылықтарды анықтау. Аккумуляторлы батареяларға қызмет көрсету.
Генератор, Р 362-Б типіндегі реле-реттегіш, стартер жұмысындағы
бұзушылықтарды зерттеу және анықтау.
Өзіндік жұмыс: Қозғалтқышты іске қосу жүйесі сызбасын құрастыру және
сипаттамасы.
Өсімдік шаруашылығындағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру және
механикаландыру. Топырақты өңдеу үрдістерін технологиясын механикаландыру. Топырақ өңдеу машиналарының және жабдықтарының жіктелуі.
Практикалық жұмыс № 1. Соқашы, қопсытқыш және тырмалау жұмыс органдарын зерттеу.
Өзіндік жұмыс Топырақты негізгі өңдеуге арналған бұрылмалы соқаның
жұмысын сипаттау.
Дәнді-дақылдарды және бұршақ дақылдарын жинау технологиялық үрдісін
механикаландыру. Дәнді-дақылдарды жинау әдістері және технологиялық
үрдістері. Машиналар жүйесі. Негізгі реттеулер, техникалық қызмет көрсету,
сапаны бақылау.
Өзіндік жұмыс. Импорттық комбайндарды автоматты бақылау сызбасын әзірлеу.
Бидайды орғаннан кейінгі өңдеу технологиялық үрдісін механикаландыру. Дән тазалау машиналарының жіктелуі. Дән тазалау машиналарының
құрылысы және жұмыс үрдісі. Дән кептіргіштердің құрылысы және жұмыс
үрдісі. Ауыл шаруашылық өнімдерін кептіру. Кептіру туралы түсінік, оның
маңызы. Жасанды кептіру. Кептіру үрдісінің механизмі және кинематикасы.
Кептіру агрегаттарының жіктелуі.
Өзіндік жұмыс. Пішенді жасанды желдету сызбасын жасау.
Мал шаруашылығындағы технологиялық үрдістерді механикаландыру. Малдарды ұстау бөлмелеріндегі микроклиматты жасау және қолдауды автоматтандыру және механикаландыру. Мал ұстау фермалары және кешендері туралы жалпы мәліметтер. Фермалардың жіктелуі және жоспарлануы. Ғимараттар
және құрылыстар. Микроклимат туралы түсінік. Мал ұстау бөлмелеріндегі
микроклимат. Микроклиматтың талап етілетін өлшемдерін жасау. Микроклиматты жасауға арналған техникалық құралдар.
Өзіндік жұмыс. Торайларды жылыту технологиясын сипаттау. Мал
шаруашылығы фермаларын және жайылымдарды сумен қамтамасыз етуді механикаландыру. Суға деген сұраныс және оның сапасы. Сумен қамамасыз ету
көздері. Су көтеру машиналары және қондырғылары. Жайылымдарды сумен
жабдықтау. Су алу құрылыстарын жабдықтау. Сорғы түрлері. Қондырғы және
пайдалану ережесі.
Практикалық жұмыс №2. Мұнаралы және мұнарасыз сумен жабдықтау
қондырғыларын зерттеу.
Өзіндік жұмыс. Сумен жабдықтау жүйесін құрастыру және фермадағы жануарларды суару. Азықтарды әзірлеу, тиеу және бөлуді автоматтандыру және
механикаландыру.
Сұйық азықтарды әзірлеуге арналған қондырғылар. Жемдерді тиеу. Жемдерді
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жылжымалы және бекітілген бөлу. Жемдердің жіктелуі. Жемдерді тазалауға,
сұрыптауға және жууға арналған машиналар. Жемдерді ұсақтауға арналған
машиналар, олардың құрылғылары, жұмыс үрдісі және реттеу. Жемдерді
жылумен өңдеуге арналған машиналар, жіктелуі, жұмыс құрастырылымы
және принциптері. Аралас жемдерді әзірлеуге арналған агрегаттар. Сұйық
жемдерді әзірлеуге арналған қондырғылар. Жемдерді арту. Жемдерді жылжымалы және бекітілген бөлгіштер. Сиыр саууды және сүті алғашқы өңдеуді автоматтандыру және механикаландыру. Машинамен сауу негізі. Сауу аппараттары, жұмыс жасау принципі. Сауу аппараттарын орнату, олардың жіктелуі,
технологиялық процессі, қондырғы және реттеу. Сүтті алғашқы өңдеуге
арналған қондырғы. Салқындатқыштар, сепараторлар, пастеризаторлар. Сүтті
тазалағыш-салқындатқыш.
Практикалық жұмыс №3. Сауу аппараттарының жұмысын зерттеу
Өзіндік жұмыс. Кішігірім мал шаруашылығы фермаларында қолданылатын
өлшемі кіші қондырғылардың сипаттамасы.
Тезекті жинау және өңдеуді автоматтандыру және механикаландыру. Тезек және қиды жинау технологиялық үрдісі. Тезекті жинау механикалық
құралдары. Тезекті гидрожуу, кәдеге жарату және сақтау. Тезекті және қиды
қайта өңдеу. Тезекті және қиды кәдеге жарату және қайта өңдеу заманауи
әдістері. Қайта өңдеу үрдістеріндегі биотехнология.
Практикалық жұмыс №4. Тезекті жинау және кәдеге жарату технологиясын таңдау.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
«Өндірістік үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру» модулін сәтті аяқтағаннан
кейін білім алушы:
ОН 03
Міндетті:
Ө н д і р і с т і к 3.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
процестерді автомат- 3.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі және анықтамалық әдебиеттермен
тандыру мен механи- және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
каландыру қызметін 3.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
көрсете біледі
жұмысты атқаруы;
3.4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдісі;
3.5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен,
тұтынушылармен тиімді тілдесуі;
3.6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
3.7 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
3.8 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
3.9 кәсіби деңгейде үнемі өсуге, жаңа білім алуға әзір болу;
3.10 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
3.11 электротехникалық персонал жұмысын басқару және
орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
3.12 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
3.13 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
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3.14 қозғалтқыштың қолданылуы мақсаты бойынша жіктелуін, жұмыс
жасау принципін, жұмыс циклын жүзеге асыру әдісін, қолданылатын
жағармай түрін білу, цилиндрлер санын және орналасуын, жанаржағар май тұтану әдістемесін және салқындау типін білу;
3.15 аккумулятор, батареяларын пайдалануға дайындау, тракторлар және автокөліктерге арналған электр жабдықтарының негізгі
механизмдерінің техникалық күйін тексеру;
3.16 трактордың (автокөліктің) артқы білігінің механизмін
бөлшектеу, жинау және реттеу;
3.17 автокөлік доңғалақтарын орнату және трактор шынжырын тарту
3.18 рөлді басқаруды тексеру және реттеу;
3.19 трактордың гидравликалық ілмелі жүйесінің бұзылуларын
анықтау және жою
3.20 ілмелі жұмыс машинасын тракторға ілу;
3.21 топырақты өңдеу технологиялық процестерін механикаландыруды басқару механизмін реттеу;
3.22 ауыл шаруашылық дақылдарын егу және отырғызу технологиялық
үрдісін механикаландыру әдістері мен құралдарын қолдану;
3.23 сорғы және автоараны бөлшектеу, жинастыру, реттеу және
жұмысқа әзірлеуді жүргізу;
3.24 жем әзірлеу және таратуға арналған машинаны, қондырғыны
және агрегатты бөлшектеу, жинастыру, реттеу және жұмысқа
әзірлеуді жүргізу;
3.25 сауу қондырғыларын бөлшектеу, жинастыру, реттеу және
жұмысқа әзірлеуді жүргізу;
3.26 мал шаруашылығы фермаларындағы микроклиматтың есебін
орындау;
3.27 жемдерді таратуға және сауу қондырғыларын өңдеуге арналған
машиналарға жөндеу жұмыстарын жасау;
3.28 тезек жинау көлігіне жөндеу жұмысын жасау;
3.29 фермадағы малдарды сумен қамтамасыз ету және суару сызбасын жасау;
3.30 мал ұстайтын бөлмелердегі микроклиматты бірқалыпта ұстау
және механикаландыру жүйесін игеру;
3.31 а.ш. автоматтандыру жүйесінің сенімділігін есептеу әдісін қолдану;
3.32 ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау технологиялық үрдісін
автоматтандыру жүйесіне қызмет көрсету;
3.33 жем әзірлеу технологиялық үрдісін автоматтандыру жүйесіне
қызмет көрсету;
3.34 сумен қамтамасыз ету және суару автоматтандыру жүйесіне
қызмет көрсету;
3.35 құс шаруашылығында технологиялық үрдісін автоматтандыру
жүйесіне қызмет көрсету;
3.36 технологиялық үрдісін автоматтандырудың техникалықэкономикалық тиімділігінің маңызын түсіндіру;
3.37 өндірістік үрдістерді автоматтандыру бойынша нормативтік
құжаттарды қолдану;
3.38 автоматтандыру элементтерінің шартты географиялық
таңбалауды қолдану
3.39 автоматтандыру жүйесінің тұрақтылығын зерттеу;
3.40 реттеу өлшемдерінің баптауларын есептеу және реттегіш
таңдауын жасау;
3.41 ауыл шаруашылығындағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру тиімділігін анықтау;
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3.42 автоматтандырудың логикалық элементтерін және
температураның тетігін және реттегішін баптау;
3.43 автоматтандырылған реттеу жүйесінің екіпозициялы және
үшпозициялы жүйесін баптау;
3.44 автоматтандырылған жүйенің қызмет сызбасын дайындауды
орындау;
3.45 автоматтандырылған жүйе элементтерінің таңдауын орындау;
3.46 алгоритмді сызбаларды әзірлеу;
3.47 автоматтандырылған жүйе тұрақтылығын анықтау;
3.48 түзетуші топтың таңдауын жасау және реттегіш баптауларының
өлшемдерін есептеу;
3.49 ауыспалы үрдіс графикасының құрылуын және сапа
көрсеткіштерін анықтауды орындайды;
3.50 автоматтандыру үшін техникалық құралдар таңдауын орындау
және негіздеу.

КМ.04 Электр қондырғыларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу
Мақсат және міндет: білім алушылармен кәсіби қызметтері және сәйкес
кәсіби құзыретінің барысында ауыл шаруашылық электр құралдарын орнату
және электр құралдарын пайдалану бойынша қажетті машықтарды игеру.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Орнату негіздері.
Модуль 1. Электр қондырғыларын орнатудың жалпы сұрақтары.Электр
қондырғыларын орнату бойынша нормативтік құжаттар және ведомстволық
нұсқаулықтар.
Негізгі
нормативтік құжаттар, техникалық, орнату,
құрастырылымдық құжаттама.
2 бөлім. Электр сымдар жүйесін орнату. Тіреу жұмыстары. Орнатылатын
сымдар, кабель өнімдері, өткізгіш материалдар және өнімдер. Электромонтаждау және сымдарды орнату. Зертханалық жұмыс № 1. Сымдар және кабельдер тарамын біріктіру.
Модуль 2.2 Электр сымдарын монтаждау. Ашық сымдарды монтаждау.
Ішектегі, науадағы және түтіктегі электр сымдарын төсеу. Жасырын сымдарды монтаждау. Жасырын сымдарға қойылатын талаптар. Жасырын сым
монтаждау технологиялық операциясы. Сыртқы сымдарды монтаждау.
Қораптардағы және науадағы сымдарды монтаждау. Зертханалық жұмыс №
2Өндіріс бөлмелеріндегі сымдарды монтаждау.
Практикалық сабақ № 1. Тоқ, жүктеме және кернеуді жоғалту бойынша
жарықтандыру желісінің есебі
3 бөлім. Электр қозғалтқыштарын монтаждау. Электр қозғалтқыштарын
монтаждау. Ауыспалы тоқ асинхрондалған электр қозғалтқыштарының
үшфазасы. Құрастырылымы, таңбалануы, типі. ЭМ айналым шешімдерінің
белгіленуі, ЭМ жіктелуі, АД негізгі типтері. АД сақтау, тиеу, тасымалдау. Тіреу
негіздерін орындау. Тіреу негіздері, оларды орындау, монтаждау негізінде
іргетасын тексеру. Электр қозғалтқыштарының білігін дәлдеу, іргетас болттарын бекіту.
Зертханалық жұмыс №2. Электр қозғалтқыштарын монтаждау
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4 бөлім. Басқару аппаратурасын және автоматизацияның қорғаныс
құралдарын монтаждау.
Басқару аппаратурасын және автоматизацияның қорғаныс құралдарын монтаждау. Басқару аппаратурасының автоматты емес және автоматты басқару.
Ажыратқыштар, әмбебап ауыстырғыштар, реле, босатқыштар. Басқару аппаратурасын монтаждау және қорғау. Сақтандырғыштар, жылу релесі, автоматты сөндіргіштер. Қосу сызбасы. Басқару станциялары.
Зертханалық жұмыс № 3. Автоматтандыру құралын монтаждау.
Практикалық сабақ № 4. Қорғаныс құралдарын таңдау және есептеу,
сымдардың таңбасы
5 Бөлім. Жерге тұйықтау және нөлдендіру қондырғыларын монтаждау.
Жерге тұйықтау, нөлдендіру қорғаныс сымдарын монтаждау. Монтаждауға
қойылатын талаптар, негізгі мәліметтер. Электр қондырғыларын жерге
тұйықтау ЭБП қойылатын талаптар. Жерге тұйықтауға арналған материалдар.
Жерге тұйықтау қондырғыларын монтаждау технологиясы.
Практикалық сабақ №2. Өндірістік нысандағы жерге тұйықтау
қондырғысының есебі
6 Бөлім. Қыздыру қондырғыларын монтаждау.
Қыздыру қондырғыларын монтаждау. Ауаны, суды, буды қыздыруға арналған
электр қондырғыларын қосу сызбасы және құрылғылары. Электр желдету және
электркалорифер қондырғылары, топырақты жылытуға арналған қондырғы.
Зертханалық жұмыс № 5. Электр қыздыру қондырғыларын монтаждау
Бөлім 7. Жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларын монтаждау. Шамшырақты монтаждау. Жүргізу-реттеу аппаратурасын монтаждау. ЖРА қойылатын талаптар, ЖРА жіктелуі, бұзылулар. Тұрмыстық және
көмекші бөлмелердегі жарықтандыру қондырғыларын монтаждау және
қондырғылардың ерекшеліктері. Дайындық жұмыстары, шамшырақтарды
монтаждау. Жерге тұйықталған және бейтараптандырылған оқшаулауды
нөлдендіру және жерге тұйықтау.
Практикалық сабақ № 6. Шамшырақтарды таңдау және есебі.
Зертханалық жұмыс № 7. Шамшырақтарды монтаждау.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
«Автоматтандырылған жүйені және электр қондырғыларын монтаждау мен техникалық
қызмет көрсету»модулін сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН. 04
Міндетті:
Э л е к т р 4.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
қ о н д ы р ғ ы л а р ы н 4.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі және анықтамалық әдебиеттермен
м о н т а ж д а у , және тізімдемемен жұмыс істей білуі;
техникалық қызмет 4.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
көрсету және жөндеу жұмысты атқаруы;
жұмыстарын жасау 4.4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдісі;
біледі
4.5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
4.6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
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4.7 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін ұйымдастыра
білу;
4.8 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
4.9 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
4.10 заманауи ақпараттық технологияны игеру;
4.11 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
4.12 электротехникалық персонал жұмысын басқару және
орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
4.13 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік арту;
4.14 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
4.15 электр тоғынан зақымданудан жеке және ұжымдық қорғау
құралдарын қолдану;
4.16 тәжірибеде құқықтық және нормативтік базаны пайдалану:
өрт қауіпсіздік ережесі, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасын:
құралдар түрі алдын алу шаралары;
4.17 слесарлық және монтаждау құралдарын тағайындалуы, әрекет
ету принципі, қондырғы ерекшеліктері, таңдау санаттары, пайдалану қауіпсіздік ережелері бойынша қолдану;
4.18 өндірістік жарақат алу және аурулардың түрлерін анықтау;
4.19 еңбекті қорғау бойынша шараларды орындау және еңбек шартына әсер етуші факторларды анықтау;
4.20 электр қондырғыларын монтаждау жалпы сұрақтарын меңгеру;
4.21 электр қондырғыларын монтаждау бойынша нормативтік
құжаттарды және ведомствалық нұсқаулықтарды қолдану;
4.22 негізгі нормативтік құжаттарды, техникалық, монтаждау,
құрастырылымдық құжаттарын қолдану;
4.23 дайындықты орындау: электр сымдарының жолы, орнатылатын сымдарды, кабель өнімдерін, өткізгіш материалдарын және
өнімдерін белгілеу, қағу, бекіту жұмыстары, электр монтаждау және
орнатылатын сымдар;
4.24 сымдар және кабельдер тарамын біріктіруді және ішектегі,
науадағы және түтіктегі электр сымдарын төсеуді орындау;
4.25 ашық сымдарды және жасырын сымдарды монтаждау, сыртқы
сымдарды және коробкалардағы, науадағы сымдарды монтаждау;
4.26 жасырын сымдарға қойылатын талаптарды орындау және жасырын сымдарды монтаждау;
4.27 тоқ, жүктеме және кернеуді жоғалту бойынша жарықтандыру
желісінің есебін орындау;
4.28 электр қозғалтқыштарын монтаждауды орындау;
4.29 ЭМ айналым шешімдерінің белгіленуін қолдану, ЭМ жіктелуі,
АД негізгі типі;
4.30 тіреу негіздері, оларды орындау, монтаждау негізінде іргетасын тексеру, электр қозғалтқыштарының білігін дәлдеу, іргетас болттарын бекіту;
4.31 дәлдеу үшін сійкес құралды қолдану;
4.32 басқару аппаратурасын монтаждауды орындау және автоматтандыру қорғаныс құралдары, басқару аппаратурасы және автоматтандыру қорғаныс құралдары, автоматтандырылмаған және автоматты басқару аппаратурасы, ажыратқыш, әмбебап ауыстырғыш,
реле, босатқыш, сақтандырғыш, автоматты өшіргіш;
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4.33 қосу сызбасын оқу;
4.34 автоматтандыру құралдарын монтаждауды орындау;
4.35 қорғаныс құралдарын және сымдар маркасын таңдау және
есебін орындау;
4.36 жерге тұйықтау және нөлдендіру қондырғыларын монтаждауды орындау, нөлдік қорғау өткізгіштері;
4.37 монтаждауға қойылатын талаптарды, электр қондырғыларын
жерге тұйықтау ЭБП қойылатын талаптарды орындау;
4.38 өндірістік нысандағы жерге тұйықтау қондырғысының есебін
орындау;
4.39 Қыздыру қондырғыларын монтаждауды орындау, ауаны, суды,
буды қыздыруға арналған электр қондырғылары қосу құрылғылары,
электр желдету және электркалорифер қондырғылары, топырақты
жылытуға арналған қондырғы;
4.40
жарықтандыру
және
сәулелендіру
қондырғыларын,
шамшырақты, жүргізу-реттеу аппаратурасын монтаждауды орындау;
4.41 ЖРА қойылатын талаптарды орындау, ЖРА жіктелу, бұзылулар;
4.42 тұрмыстық және көмекші бөлмелердегі жарықтандыру
қондырғыларын монтаждау және қондырғылардың ерекшеліктерін
түсіндіру;
4.43 шамшырақтарды монтаждауды есептеу және таңдауды орындау;
4.44 тұйық жерлендірілген және бейтараптандырылған оқшаулауды
нөлдендіру және жерге тұйықтауді орындау;

Қолданбалы бакалавр
Біліктілігі «Кіші инженер-электрик»
БЖМ.00 Жалпы кәсіптік модульдер
БЖМ.01. Ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының
дәстүрлі емес көздері
Мақсат: дәстүрлі емес жаңартылған энергия көздері (ДЖЭК) туралы білімді
игеру, ДЖЭК негізгі түрлерінің шамасын анықтау бойынша білім алу және
дағдылар.
Міндеттер: ДЖЭК негізгі түрлерін, олардың энергия мөлшерінің көздерін,
ДЖЭК базасында энергия қондырғыларының негізгі түрлерін, олардың негізгі
энергетикалы, экономикалық және экологиялық сипаттамасын білу;
Модульдің мазмұны:
Энергияның балама көздерінің жағдайы және болашақтағы дамуы. Дәстүрлі
және дәстүрлі емес энергия көздері. Энергия ресурстарын тұтыну қоры және
динамикасы, дәстүрлі емес және жаңартылған энергия көздері саласындағы
ҚР саясаты. ҚР дәстүрлі емес энергетиканың негізгі нысандары.
Күн энергиясының электр энергиясына түрленуі. Күн сәулесінің
қарқындылығы. Р-n ауысу фотоэлектрлік қасиеті. Күн элементінің вольтамперлік
сипаттамасы. Күн элементтерінің құрастырылымдары және материалдары. Жылумен қамтамасыз ету күн жүйесі. Гелиожүйе жіктелуі және негізгі элементтері.
Шоғырланған гелиоқабылдағыштар. Жазық күн коллекторлары. Энергияның
жылулық аккумулирленуі. Жылулық аккумулятордың энергетикалық балансы. Жылу аккумуляторларының жіктелуі. Аккумулирлеу жүйелері. Күнмен
жылытуға және бөлмені салқындатуға арналған жылулық аккумулирлеу.
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Жел энергиясы және оны пайдалану мүмкіндігі. Желдің түзілуі, ҚР жел
аймақтары. Жұмыс жасау принциптері бойынша жел қозғалтқыштарының
жіктелуі. Қатты жел күші әсер еткен кездегі беттердің жұмысы. Қанатты
жел қозғалтқышының жел дөңгелегінің жұмысы. Мінсіз жел диірмен теориясы. Мінсіз жел диірмен түсінігі. Мінсіз жел диірмен классикалық теориясы. Шынайы жел диірмені теориясы. Жел доңғалақтарының қарапайым
қалақшаларының жұмысы. Бірінші байланыс теңдігі. Екінші байланыс теңдігі.
Жалпы жел диірменінің сәті және қуаты. Жел қозғалтқыштарын жоғалту.
Жер қыртысының жылулық режимі. Геотермальды жылу көздері. Жер
қыртысының жылу режимі. Жер асты термальды сулары (гидротермалар). Термальды сулар қоры және таралуы. ҚР геотермальды энергетиканың жағдайы.
Жылу және электр энергиясын өндіру үшін геотермальды энергияны пайдалану. Геотермальды энергияны тікелей пайдалану. Бинарлы циклы бар геотермальды электростанциялар. Тұрғын үй және өндірістік ғимараттарды жылумен қамтамасыз ету үшін геотермальды энергияны пайдалану. Жоғары
температуралы минералдылығы жоғары термальды сулармен жылумен
қамтамасыз ету. Төмен температуралы минералдылығы төмен термальды сулармен жылумен қамтамасыз ету. Мұхиттардың энергетикалық ресурстары.
Мұхиттың жаңартылған энергиясының балансы. Энергия толқындарының
түрлену негіздері. Энергия толқындарының түрлендіргіштер: тербелмелі
су мұнарасын энергиясын пайдаланатын толқынның қадағаланатын қыры,
су асты қондырғылары. Судың толу-қайтуы және теңіз ағындарының энергиясын пайдалану. Судың толу-қайту энергиясын пайдалану туралы жалпы мәліметтер. Мұхит ағындарының энергиясын пайдалану. Техникалық
шешімдердің жалпы сипаттамасы.
Биологиялық отынның түсінігі және жіктелуі. Биологиялық отын.
Биологиялық отынның жіктелуі. Жануарлар және құстардың нәжісінің
құрамы және қасиеті. Ауылшаруашлық қалдықтарынан шығатын биогаз. Биогазды өндіруге арналған шикізат базасы. Биологиялық отынды энегетикалық
мақсаттарда пайдалану. Энегетикалық мақсаттарда биомассаны өндіру. Пиролиз (құрғақ айдау). Термохимиялық процестер. Спирттік ферментация (ашу).
Биоэнергетикалық қондырғылар. Биореактор. Биореакторға шикізатты әзірлеу
және салу. Биореактордағы тұрақты температураны ұстау. Биореактордағы
шикізатты араластыру жүйесі. Биогазды сақтау және пайдаланужүйесі.
Энегияның балама көздерін пайдаланудың экологиялық мәселелері.
Энергетика және экология өзара әрекеттесу мәселелері. Күн энергиясын
дамытудың экологиялық салдары. Жел энергетикасының табиғи ортағы әсері.
Геотермальды энергетиканың мүмкін экологиялық салдары. Мұхит энергиясын пайдаланудың экологиялық салдары. Биоэнергетикалық қондырғыларды
пайдалану экологиялық сипаттамасы.
Практикалық сабақтар тақырыбы: Күн жылуымен қамтамасыз ету
жүйесінің есебі. Жел энергетикалық қондырғыларының есебі. Геотермальды жылумен қамтамасыз ету жүйесінің есебі. МЖЭС өлшемдерінің есебі.
Биоэнергетикалық қондырғылардың есебі.
Зертханалық жұмыс тақырыптары: Күн фотоэлементтерінің батареясының
сипаттамасын зерттеу. Жазық күн коллекторының гидравликалық зерттеулері.
Жел энергетикасы қондырғысының зерттеу жұмыстары. Жылу алмасу аппа121

ратын зерттеу жұмыстары.
Өзіндік жұмыс: дәрістерге, зертханалық және практикалық сабақтарға
дайындық. Есептік жұмыстар.
Тақырыпты өздігінен зерттеу: күн энергиясы көмегімен ауаны салқындату және
суды тұщылау. Күн тоғандары. Биологиялық, химиялық және механикалық аккумулирленген энергия. Жел энергиясы көмегімен механикалық жұмыстарды
өндіру. Энергия жүйесі құрамындағы жел саябақтары. Екі контурлы геотермальды электростанция. Мұзды электростанциялар. Судың толуын күшейту.
Гидроаккумулилеуші станциялар. Фотосинтез.
Есептік жұмыс тақырыптары: Күн жылуымен қамтамасыз ету жүйесінің
ұзақ мерзімді сипаттамаларының есебі. Жел энергиясы қондырғыларының
сипаттамаларының есебі. Мұхит жылу электр станцияларының өлшемдерінің есебі.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
«Ауыл шаруашылығындағы электр энергиясының дәстүрлі емес көздері» модулін сәтті
аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 01
Міндетті:
А
у
ы
л 1.1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
шаруашылығындағы 1.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі және анықтамалық әдебиеттермен
электр энергиясының және тізімдемемен жұмыс істей білуі;
дәстүрлі емес көздерді 1.3 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдісі;
қолдана білу
1.4 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
1.5 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
1.6 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
1.7 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
1.8 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
1.9 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
1.10 заманауи ақпараттық технологияны игеру;
1.11 орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
1.12 ауыл шаруашылығында қарым-қатынастарды реттейтін
нормативтік құқықтық актілерді қолдану;
1.13 алдыңғы қатарлы технология саласындағы білімді игеру үшін
жеткілікті дайындығының болуы;
1.14 персонал біліктілігін арттыру үшін жағдай жасай білу;
1.15 нәтижелерді өңдеу және талдаудың сұратылған әдістер бойынша эксперимент жүргізу;
1.16 персонал жұмысын жоспарлай білу;
1.17 өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша
ұйымдастыруларды орындау;
1.18 қалыпты емес жағдайда мәселені шешу, тәуекелді бағалау
және шешім қабылдау;
1.19 мақсат қоя білу, қол астындағы қызметкерлер қызметін ынталандыру;
1.20 тапсырманы орындау нәтижесі үшін жауапкершілікті өзіне
қабылдап, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және бақылау;;
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1.21 электр энергиясы қондырғыларын басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту жолдарын өндіре білу
1.22 электр қондырғыларына қызмет көрсету және автоматты
басқару сапасын бағалау;
1.23 компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып электр сызбаларын құрастыру машықтарын игеруі;
1.24 дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздерін ажырата білу;
1.25 дәстүрлі емес және қайта жаңартылған энергия саласында
Қазақстанның энергия ресурстарын тұтыну динамикасын анықтау;
1.26 Қазақстанның дәстүрлі емес энергиясының негізгі нысандары туралы ақпаратты игеру;
1.27 күн сәулесінің қарқындылығы түсінігін түсіндіру;
1.28 р-n ауысу фотоэлектрлік қасиетінің құбылысын қолдану;
1.29 Күн энергиясының электр энергиясына түрлену әдістемесін
қолдану;
1.30 күн элементінің вольтамперлік сипаттамасын құрастыра білу;
1.31 күн элементтерінің құрастырылымдары және материалдарын
түсіндіру;
1.32 гелиожүйе жіктелуі және негізгі элементтерін қолдану;
1.33
шоғырланған
гелиоқабылдағыштар,
жазық
күн
коллекторлардың мақсатын түсіндіру;
1.34 күнмен жылытуға және бөлмені салқындатуға арналған
жылулық аккумулирлеу болмысын түсіндіру;
1.35 жел энергиясын пайдалану мүмкіндігін іздеу;
1.36 классикалық және шынайы жел диірмені теориясын меңгеру;
1.37 жер қыртысының жылулық режимі, бинарлы циклы бар геотермальды электростанциялар, мұхиттардың энергетикалық ресурстары туралы ақпаратты меңгеру;
1.38 биологиялық отынның түсінігі және жіктелуін түсіндіру;
1.39 биогазды өндіруге арналған шикізат базасын қолдана білу;
1.40 биоэнергетикалық қондырғылар, биореактор мақсатын
түсіндіру;
1.41 биореактордағы шикізатты араластыру жүйесі, биогазды
сақтау және пайдалану жүйесін ұсыну;
1.42 энегияның балама көздерін пайдаланудың экологиялық
мәселелері туралы ақпаратты меңгеру;
1.43 күн жылуымен қамтамасыз ету жүйесінің есебін орындау;
1.44 жел энергетикалық қондырғыларының есебін орындау;
1.45 геотермальды жылумен қамтамасыз ету жүйесінің есебін
орындау;
1.46 МЖЭС өлшемдерінің есебін орындау;
1.47 биоэнергетикалық қондырғылардың есебін орындау;
1.48 күн фотоэлементтерінің батареясының сипаттамасын зерттеу;
1.49 жазық күн коллекторының гидравликалық зерттеулерін
жүргізу;
1.50 жел энергетикасы қондырғысының зерттеу жұмыстарын
жүргізу;
1.51 жылу алмасу аппаратын зерттеу жұмыстарын жүргізу;
1.52 Күн жылуымен қамтамасыз ету жүйесінің ұзақ мерзімді
сипаттамаларының есебін орындау;
1.53 Жел энергиясы қондырғыларының сипаттамаларының есебін
орындау;
1.54 Мұхит жылу электр станцияларының өлшемдерінің есебін
орындау.
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БЖМ.02 Электр энергетикасындағы математикалық тапсырмаларды
шешу кезіндегі бағдарламалық жасақтама
Мақсат: математиканы жалпы теориялық курс ретінде электр энергетикасы
саласында жұмыс істейтін маманның жұмысында тәжірибелік қолдану ретінде
байланыстыру және қолданбалы зерттеулерге арналған нақты математикалық
аппарат ұсыну.
Модульдің міндеттері: студенттерді арнайы курстарда математикалық
сұрақтарды қабылдауға алдын ала дайындау және электр энергиясының
әртүрлі міндеттерін шешу кезінде математиканы саналы қолдану, олардың
көмегімен расталған ақпарат алатын және мақсатқа жылдам жеткізетін шешу
әдістері мен амалдарын зерттеу.
Модульдің мазмұны: электр энергетикасындағы математикалық есептер.
Электр энергетикасының жүйесін жобалау және пайдалану кезінде туындайтын міндеттер. Электр желілерінің конфигурация талдамалық ұсынымы
және матрицалық формада Ом және Кирхгоф заңдарын қолданып оларды
шешу. Өлшемдерді оңтайландырудың математикалық негіздері және электр
энергетикалық жүйе режимі. Оңтайландырылған міндеттер сипаты: энегия
жүйесінің қалыпты орнатылған режимдерін басқару, әртүрлі уақытта электр
энергетикалық жүйені жоспарлау және дамыту және т.б..
Электр энергетикада математикалық бағдарлау әдістерін қолдану. Сызықты
бағдарламалау электр энергетикасының практикалық міндеттеріне қарай
қолданылады. Желілік міндеттерді бағдарламалау тұжырымдамасы. Желілік
алгебралық теңделерді шешудің нақты және жуық әдісінің түсінігі. Сызықты
бағдарламалау
міндеттерінің
экономикалық-математикалық
моделін
құрастыру. Шешімнің симплекс әдісі. Сызықты бағдарламалау міндеттерін
графикалық шешу әдісі. Кері матрицаны екі есе көбейткіш туындысы түрінде
ұсыну. Сызықты бағдарламалауды екі жақтылық теориясы. Бағытталған және
бағытталмаған графалар теориясы.
Шешімді қолдану саласы және негізгі амалдары. Электр энергетикасы саласында транспорттық есептерді қою. Транспорттық есептердің математикалық
үлгілерін жасау. Негізгі тірек жоспарын табу әдістері. Мүмкіндік әдісі арқылы
транспорттық есептердің шешімін тексеру. Ашық транспорттық есептерді
және аралық тасымалдаулар бар транспорттық есептерді шешу. Шекара және
салалар әдісін пайдаланып транспорттық есептерді желіге қою.
Сызықты емес бағдарламалау. Қойылым. Электр энергетикасы саласындағы
сызықты емес бағдарламалау міндеттері. Электр энергетикалық тапсырмаларында Лагранж белгісіз көбейткіштер әдісін қолдану. Куна-Таккер теоремасы.
Оңтайландырудың градиенттік әдістемесі.
Динамикалық бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау түсінігі және
электр энергетика саласында динамикалық бағдарламалау міндеттерін қою.
Электр энергетикадағы динамикалық бағдарламалаудың геометриялық интерпретациясы. Оңтайлы басқаруды сатылы құрау принципі. Функционалдық
теңдеу әдістемесі.
Шектік бағдарламалау. Электроэнергетика нысандарының техникалықэкономикалық үлгілерін зерттеу (ЭЖЖ, трансформаторлық аралық станциялар және т.б.). Ұқсастық критерийлерін анықтау. Бірдей болуды зерттеу.
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Мақсаттық қызметтің көрсеткіштерінің мақсатын анықтау және минимум
нүктесіндегі шығын. Техникалық-экономикалық тұрақтылықты зерттеу. «Кіші»
және «үлкен» тұрақтылық туралы түсінік. статикалық және динамикалық
тұрақтылық түсінігі. Тұрақтылықтың алгебралық критериі. Өлшемдердің
сезімталдығын қайта оңтайландыру және мәліметтерді өзгерту шығындардың
ең шекті нүктесі. Тізбекті интервал әдісі. Электроэнергетикалық міндеттерді
шешу кезінде Ляпунов әдістемесін қолдану.
Электроэнергетикалық мақсаттарда ықтималдылық және математикалық статистика теориясын қолдану. Кездейсоқ құбылыстар және оқиғалар. Кездейсоқ
мәндер. Бас тартулар жене қалпына келтірудің математикалық үлгісі. Бас тартулар және қалпына келтірулер бойынша статистикалық мәліметтер жинағы.
Кездейсоқ мәндерді бөлу заңдылығын анықтау және олардың сандық сипаттамасы. Келісу санаты. Электроэнергетикалық жүйесінің әртүрлі сызбаларының
сенімділік көрсеткіштерін, олардың қалпына келу немесе қалпына келмеу уақытын және олардың бас тарту ықтималдығын анықтау. Кездейсоқ
қызметтер теориясы. Монте-Карло әдісі.
Практикалық сабақтар тақырыптарының болжалды тізімі:
Сызықты басқару жүйесінің көмегімен математикалық модельдеуді
құрастыру. Матрицаның айналуы және модификацияланған Жордан кестесін
құрастыру. Матрицалық әдістерді пайдаланып, орнатылған режимдердің
математикалық теңдеу моделін құрастыру. RASTR бағдарламасы және оның
қосымшасының көмегімен электр энергетикалық жүйелердің орнатылған
тәртіптерінің есебі.
Транспорттық есептер математикалық моделін құрастыру және дербес
компьютер қолданып матрицалық үлгідегі. Аралық тасымалдаулары бар
математикалық моделін құрастыру және транспорттық есептерді шешу.
Динамикалық бағдарламалау. Баллман оңтайландыру принципі. Лагранждың
белгісіз көбейткіштері әдісі негізінде математикалық модельдерді құрастыру.
Бір өндірістік кәсіпорынды қоректендіретін трансформаторлық аралық станцияны жүктеудің экономикалық және техникалық мақсатты деңгейін анықтау.
Электрмен қамтамасыз ету тапсырмаларын математикалық модельдеу. Трансформатор және электр қозғалтқышының математикалық моделін құрастыру.
Трансформаторларда, олардың әртүрлі жұмыс режимдерінде жүріп жататын
үрдістерді математикалық модельдеу.
Электрмен қамамасыз ету тапсырмаларындағы математикалық модельдеу.
Трансформатордың және электр қозғалтқышының математикалық моделін
құрастыру. Трансформаторларда, олардың әртүрлі жұмыс режимдерінде
жүріп жататын үрдістерді математикалық модельдеу.
Электр қозғалтқышын математикалық модельдеу. Автоматты реттелетін
электр сымдарының жүйесін жинақтау. Тұйықталған САУ үлгісі.
Өзіндік жұмыс тапсырмаларының тақырыптардың болжалды тізімі:
Матрицалық әдістерді пайдаланып тапсырманы шешу. Жобаланған электр
энергиясының жүйесінің тармағынан тоқты және тораптардан кернеуді
анықтау. Дербес компьютер көмегімен алынған шешімдерді тексеру.
Дербес компьютерді пайдаланып сызықты бағдарламалау тапсырмаларын
графикалық әдіспен шешу.
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Тапсырмаларды динамикалық бағдарламалауда шешу. Қысқа жолды табу
алгоритмі. Дербес компьютер көмегімен алынған шешімдерді тексеру.
Сызықты емес бағдарламалау тапсырмаларындағы математикалық модельдеу. Белгісіз көбейткіш әдісін қолдану.
Реактивті қуатты өтеу сұрағын шешу кезінде синхронды қозғалтқыштар
оңтайлы реактивті қуатын анықтау үшін Лагранж әдісін қолдану. Электр
энергетикалық тапсырмаларда ықтималдық теориясын қолдану. Электр
энергетикалық жүйе сенімділігінің көрсеткіштерін анықтау. Электр
машиналарының сыртқы және кеңістіктік үйлесім есебі.
Электр жетегіндегі электромеханикалық ауыспалы үрдістер есебі.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
Бұл модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
РО 02
Міндетті:
Электр
энергети 2. 1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
касындағы математи 2.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі;
калық тапсырмалар- 2.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
ды шешу кезіндегі жұмысты атқаруы;
бағдарла
малық 2. 4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдісі;
жасақтама есептерді 2.5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
шеше білу
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
2. 6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
2. 7 анықтамалық әдебиеттермен және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
2.8 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
2.9 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
2.10 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
2.11 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
2.12 заманауи ақпараттық технологияны игеру;
2.13 орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
2.14 ауыл шаруашылығында қарым-қатынастарды реттейтін
нормативтік құқықтық актілерді қолдану;
2.15 алдыңғы қатарлы технология саласындағы білімді игеру үшін
жеткілікті дайындығының болуы;
2.16 персонал біліктілігін арттыру үшін жағдай жасай білу;
2.17 нәтижелерді өңдеу және талдаудың сұратылған әдістер бойынша эксперимент жүргізу;
2.18 персонал жұмысын жоспарлай білу;
2.19 өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша
ұйымдастыруларды орындау;
2.20 қалыпты емес жағдайда мәселені шешу, тәуекелді бағалау
және шешім қабылдау;
2.21 мақсат қоя білу, қол астындағы қызметкерлер қызметін ынталандыру;
2.22 тапсырманы орындау нәтижесі үшін жауапкершілікті өзіне
қабылдап, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
2.23 электр желілерінің конфигурация талдамалық ұсынымы және
матрицалық формада Ом және Кирхгоф заңдарын қолданып оларды шеше білу.
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2.24 Өлшемдерді оңтайландырудың математикалық негіздері және
электроэнергетикалық жүйе режимін қолдану;
2.25 Оңтайландырылған міндеттер сипатын шешу: энергия
жүйесінің қалыпты орнатылған режимдерін басқару, әртүрлі
уақытта электр энергетикалық жүйені жоспарлау және дамыту
және т.б.;
2.26 электр энергетикада математикалық бағдарлау әдістерін
қолдану;
2.27 сызықты бағдарламалау электр энергетикасының практикалық
міндеттеріне қарай қолдану;
2.28 сызықты бағдарламалау міндеттерінің экономикалықматематикалық моделін құрастыру;
2.29 шешімнің симплекс әдісін қолдану;
2.30 сызықты бағдарламалау міндеттерін графикалық шешу әдісін
қолдану;
2.31 кері матрицаны екі есе көбейткіш туындысы түрінде ұсыну;
2.32 сызықты бағдарламалауды екіжақтылық теориясын қолдану;
2.33 бағытталған және бағытталмаған графалар теориясын қолдану;
2.34 транспорттық есептердің математикалық модельдерін жасау;
2.35 негізгі тірек жоспарын табу әдістері және мүмкіндік әдісі
арқылы транспорттық есептердің шешімін тексеруді меңгеру;
2.36 ашық транспорттық есептерді және аралық тасымалдаулар бар
транспорттық есептерді шешу және шекара және салалар әдісін
пайдаланып транспорттық есептерді желіге қою;
2.37 сызықты емес бағдарламалауды қолдану;
2.38 электр энергетикасы саласындағы сызықты емес бағдарламалау
міндеттерін орындау;
2.39 электр энергетикалық тапсырмаларында Лагранж белгісіз
көбейткіштер әдісін, Куна-Таккер теоремасын, оңтайландырудың
градиенттік әдістемесін қолдану;
2.40 электр энергетика саласында динамикалық бағдарламалау
міндеттерін қою;
2.41 оңтайлы басқаруды сатылы құрау принципін және
функционалдық теңдеу әдістемесін меңгеру;
2.42 электр энергетика нысандарының техникалық-экономикалық
модельдерін зерттеу (ЭЖЖ, трансформаторлық аралық станциялар
және т.б.);
2.43 ұқсастық критерийлерін анықтау;
2.44 бірдей болуды зерттеу;
2.45мақсаттық қызметтің көрсеткіштерінің мақсатын және минимум нүктесіндегі шығынды анықтау;
2.46 техникалық-экономикалық тұрақтылықты зерттеу;
2.47 электр энергетикалық міндеттерді шешу кезінде Ляпунов
әдістемесін қолдану;
2.48 электр энергетикалық мақсаттарда ықтималдылық және
математикалық статистика теориясын қолдану;
2.49 кездейсоқ мәндерді бөлу заңдылығын анықтау және олардың
сандық сипаттамасын анықтау;
2.50 электр энергетикалық жүйесінің әртүрлі сызбаларының
сенімділік көрсеткіштерін, олардың қалпына келу немесе қалпына
келмеу уақытын және олардың бас тарту ықтималдығын, кездейсоқ
қызметтер теориясы, Монте-Карло әдісін анықтау;
2.51 RASTR бағдарламасы және оның қосымшасының көмегімен электр
энергетикалық жүйелердің орнатылған тәртіптерінің есебін орындау;
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2.52 транспорттық есептердің математикалық моделін құрастыру
және дербес компьютер қолдану арқылы матрицалық үлгіде шешу;
2.53 аралық тасымалдаулары бар математикалық моделін құрастыру
және транспорттық есептерді шешу;
2.54 Лагранж белгісіз көбейткіштері әдісі негізінде математикалық
модельдерді құрастыру;
2.55 бір өндірістік кәсіпорынды қоректендіретін трансформаторлық
аралық станцияны жүктеудің экономикалық және техникалық
мақсатты деңгейін анықтау;
2.56 трансформатор және электр қозғалтқышының математикалық
моделін құрастыру;
2.57 трансформаторларда, олардың әртүрлі жұмыс режимдерінде
жүріп жататын үрдістерді математикалық модельдеуді орындау;
2.58 матрицалық әдістерді пайдаланып тапсырманы шешу;
2.59жобаланған электр энергиясының жүйесінің тармағынан тоқты
және тораптардан кернеуді анықтау;
2.60 дербес компьютерді пайдаланып сызықты бағдарламалау тапсырмаларын графикалық әдіспен шешу;
2.61 тапсырмаларды динамикалық бағдарламалауда және қысқа
жолды табу алгоритмін шешу;
2.62Электр машиналарының сыртқы және кеңістіктік үйлесім
есебін орындау;
2.63 Электр жетегіндегі электромеханикалық ауыспалы үрдістер
есебін орындау.

БЖМ.03 Ауыл шаруашылық өндірісінің процесіне аграрлық
құқық нормалары
Мақсат: Қазақстан Республикасының аграрлық құқығының негізгі теориялық
ережелерімен таныстыру; ауыл шаруашылық қызметті реттеуді зерттеу, ауыл
шаруашылық қызметіндегі жекелеген бағыттарды құқықтық реттеу, ҚР аграрлық
құқықтық қарым-қатынасты реттеудің мемлекеттік-құқықтық механизмі.
Модульдің міндеттері: студенттерді жер құқығының теориялық
ережелерімен таныстыру; Қазақстан Республикасының жерге қатысты заңына,
оның даму тарихына толық сипаттама беру; Қазақстанның бүгінгі таңдағы
жерге қатысты заңының айырмашылық ерекшелігін ашу; нарықты экономикалы қоғам құруда жер құқығының ролін көрсету; жер заңдарының құқықтық
нормаларын дұрыс қолдануға үйрету; басқа да табиғи ресурстардың құқықтық
режимімен қатар жер құқығының өзара байланысын жариялау; жер құқық
қатынастарын реттеуде басқару қызметін қолдану ерекшелігінде жердің жекелеген түрлерінің құқықтық режимінің ерекшеліктеріне бейімделу; жер заңын
бұзғаны үшін жауапкершілікке тартудың мемлекеттік-құқықтық механизмін
қолдану ерекшелік белгілерін сипаттау.
Модульдің мазмұны:
Модуль 1. Түсінігі, пәні, әдістемесі, аграрлық құқық принципі. Аграрлық
құқық бұзушылық.
Практикалық сабақ № 1. Түсінігі, аграрлық құқық принциптері, құқы
бұзушылық. Аграрлы құқық көздері.
Практикалық сабақ № 2. Аграрлы құқық көздері.
Модуль 2. Аграрлық құқық бұзушылықты мемлекеттік-құқықтық
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механизмімен реттеу.
Практикалық сабақ № 3. Аграрлық құқық бұзушылықтарды мемлекеттікқұқықтық реттеу механизмі.
Нарықтық қатынас кезіндегі ауыл шаруашылығын мемлекеттік-құқықтық
басқару.
Практикалық сабақ №4. Нарықтық қатынас кезіндегі ауыл шаруашылығын
мемлекеттік-құқықтық басқару.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді мемлекеттік қолдау шаралары.
Ауыл шаруашылық ұйымдарының ұйымдастырушылық-қоғамдық түрлері
және олардың құқықтық мәртебесі.
Практикалық сабақ № 5. Ауыл шаруашылық ұйымдарының
ұйымдастырушылық-қоғамдық түрлері және олардың құқықтық мәртебесі.
Ауыл шаруашылық жеке кәсіпкерлігін реттеу құқығы және ҚР азаматтарының
жеке қосалқы шаруашылығы.
Практикалық сабақ № 6. Ауыл шаруашылық жеке кәсіпкерлігін реттеу
құқығы және ҚР азаматтарының жеке қосалқы шаруашылығы.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: 08.07.2005 ж. «Агроөнеркәсіптік
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» ҚР
заңының негізгі сипаттамасы
Ауыл шаруашылығында жерді және басқа да табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық реттеу.
Практикалық сабақ № 7. Ауыл шаруашылығында жерді және басқа да табиғи
ресурстарды пайдалануды құқықтық реттеу.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: ҚР мақта өсіру қызметін реттеу мәселесі.
Ауыл шаруашылығындағы қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу.
Практикалық сабақ № 8. Ауыл шаруашылығындағы қоршаған ортаны
қорғауды құқықтық реттеу.
Азық-түліктік қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету.
Практикалық сабақ № 9. Азық-түліктік қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыс тақырыбы: Бидай нарығын реттеу және
мемлекеттік басқару.
Аграрлық қарым-қатынасты реттеудің экономикалық механизімін құқықтық
қамтамасыз ету.
Практикалық сабақ № 10. Аграрлық қарым-қатынасты реттеудің
экономикалық механизімін құқықтық қамтамасыз ету.
Ауыл шаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу.
Практикалық сабақ № 11. Ауыл шаруашылық қызметінің жекелеген түрлерін
құқықтық реттеу.
Ауыл шаруашылығындағы келісім-шарттық қарым-қатынасты құқықтық реттеу.
Практикалық сабақ № 12. Ауыл шаруашылығындағы келісім-шарттық
қарым-қатынасты құқықтық реттеу.
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Аграрлық қарым-қатынас саласында Халықаралық-құқықтық әріптестік.
Жетілдіру жолдары және ҚР аграрлық құқықтың болашақтағы дамуы.
Практикалық сабақ № 13. Аграрлық қарым-қатынас саласында Халықаралыққұқықтық әріптестік. Жетілдіру жолдары және ҚР аграрлық құқықтың
болашақтағы дамуы.
О қ ы т у д ы ң Бағалау критерийлері
нәтижелері
Бұл модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 3 Ауыл шаруа- Міндетті:
шы лық өндірісінің 3. 1. жұмыс орнын ұйымдастыра білуі;
процесіне аграрлық 3.2. кәсіби лексиканы меңгеругеі;
құқық
нормалары 3.3 біліктілігі біршама жоғары мамандардың басшылығымен
енгізе білуі
жұмысты атқаруы;
3. 4 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу компьютерлік әдісі;
3. 5 топта жұмыс істей білу, әріптестер, басшылық, тұтынушылармен
тиімді қарым-қатынаста бола білу;
3. 6 кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды пайдалану;
3. 7 анықтамалық әдебиеттермен және тізімдемесімен жұмыс істей білуі;
3.8 қалыпты және қалыпты емес жағдайларда шешім қабылдау
және оларға жауапкершілік артуы;
3.9 кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен амалдарын анықтап,
олардың тиімділігін және сапасын бағалап, өз қызметін
ұйымдастыра білу;
3.10 кәсіби міндеттерді қою және шешу үшін қажетті ақпаратты
іздеуді, талдауды, бағалауды жүзеге асыру;
3.11 үнемі кәсіби өсуге, жаңа білімді игеруге дайын болуы;
3.12 заманауи ақпараттық технологияны игеру;
3.13 орындалған жұмыстар сапасына бақылау жүргізу;
3.14 ауыл шаруашылығында қарым-қатынастарды реттейтін
нормативтік құқықтық актілерді қолдану;
3.15 алдыңғы қатарлы технология саласындағы білімді игеру үшін
жеткілікті дайындығының болуы;
3.16 персонал біліктілігін арттыру үшін жағдай жасай білу;
3.17 нәтижелерді өңдеу және талдаудың сұратылған әдістер бойынша эксперимент жүргізу;
3.18 персонал жұмысын жоспарлай білу;
3.19 өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша
ұйымдастыруларды орындау;
3.20 қалыпты емес жағдайда мәселені шешу, тәуекелді бағалау
және шешім қабылдау;
3.21 мақсат қоя білу, қол астындағы қызметкерлер қызметін ынталандыру;
3.22 тапсырманы орындау нәтижесі үшін жауапкершілікті өзіне
қабылдап, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
3.23 аграрлық құқық болмысын және қызметін түсіндіру;
3.24 «Меншік құқығы» заңын кәсіби қызметте қолдану;
3.25 «Ауыл шаруашылық шаруашылығы субъектілерінің құқықтық
жағдайы» және « Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері» «Жер
құқығы», «Экологиялық құқық негіздері», «Ауыл шаруашылық
кәсіпорындарындағы және ұйымдарындағы еңбекті құқықтық реттеу», «Тәртіптік және материалдық жауапкершілік», «Еңбек даулары және оларды қарау тәртібі» заңдарын пайдалана білу;
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3.26 шаруашылық келісім-шартының мақсатын түсіндіру және
ауыл шаруашылық және ұйымдарының қызметіндегі оның рөлі;
3.27 шаруашылық келісім-шарттарының әртүрлерін жасау машығын игеру;
3.28 құқықтану саласындағы ғылыми жетістіктерді және аграрлық
құқықтың дамуының негізгі бағыттарын қолдану;
3.29 мүлікті иелену, пайдалану және иелік етуге қатысты қарымқатынасты реттейтін нормативтік құқықтық актілерді пайдалана білу ;
3.30 нормативтік актілерді талдау;
3.31 құқық бұзғаны үшін әкімшілік-құқықтық жауапкершілік туралы заңындағы азаматтық және қылмыстық кодекс баптарын
басшылыққа алу

БЖМ.04 Экономикалық менеджмент негізінде электр қуатын есептеу
жүйесі
Мақсат: Студенттерде нарықтық жағдайда технологиялық ерекшеліктерін
ескеріп энергетикалық кәсіпорындардың қызмет етуінің теориялық және
тәжірибелік саладағы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.
Модульдің міндеттері: экономика туралы теориялық білім алу; ҚР экономикасын дамытуда электр энергиясының рөлі туралы және нарықтық экономикада электр энергиясының біріктірілуімен байланысты туындаған мәселелер
туралы мағлұмат алу; энергияға кететін шығынды қалыптастыратын
тұтынушылар жүктемесін реттеу әдістемесі, энергияның және отынның
тарифін қалыптастыру, кәсіпорын қызметтерінің көрсеткіштерін есептеу
туралы білім алу; техникалық-экономикалық негізделген қабылданатын
шешімдер методологиясын игеру.
Модульге кіріспе: Аталған пән электр энергиясының саласындағы
шаруашылықты басқаруды жетілдіру, энергия сапасын және сенімділігін
жоғарлату әдістерінің мүмкіндігін, еңбек өнімділігін арттыру, ресурстарды
пайдалану тиімділігін жоғарлату, сонымен қатар энергетиканы стратегиялық
дамыту техникалық-экономикалық негізделген жолдарының әдістерін
зерттейді.
Модульдің мазмұны:
1. ОЭК, Энергетика саласын күрделі қаржыландыру және
энергетикалық кәсіпорындардың негізгі құралдары
1.1. Энергетикалық кәсіпорындар және энергиялық ресурстар сипаттамасы, оларды пайдалану экономикасы. ОЭК ұлттық экономика құрамында.
Экономика түсінігі және кәсіпорын масштабында өндірісті ұйымдастыру
(энергетикалық компания). Бағытты зерттеу нысаны. Бағыт пәні және әдісі,
оның құрылымы, міндеттер, оқы жоспарындағы басқа пәндермен өзара байланысуы, энергетика мамандықтарының инженерлерін әзірлеудегі рөлі. Еліміздің
энергетикалық шаруашылығы. Экономиканың энергия өндіруші және энергия тұтынушы фикациясы. Өндірістің энергетикалық шаруашылығы және
отындық энергетикалық кешені (ОЭК). Энергетикалық ресурстар. Негізгі терминдер және анықтамасы: энергия; қалпына келетін және қалпына келмейтін
энергия көздері; энергияны сақтау; энергетикалық ресурс (бірінші және
екінші - ҚЭР); энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігі (энергиялық
тиімділік); энергиялық тиімділік көрсеткіші; энергетикалық нысан; энергия131

ны тұтыну. ҚР энергетикалық стратегиясының негізгі ережесі.
1.2. Энергия балансы және энергия жүйесінің қуаты.
Электр энергиясының балансы. Баланстың кіріс және шығыс бөлігі. Электр
энергиясын тұтынушылар. Электр энергиясына сұраныс. Өз қажеттіліктеріне
жұмсалған электр энергиясының шығыны. Электр энергиясының
технологиялық шығыны. Энергия жүйесінің қуат балансы. Энергия
жүйесіндегі қуат қоры: жүктемелік, авариялық, жөндеу жұмыстары, халық
шаруашылықтық. Тағайындалған және қолданыстағы қуат. Қуат ажыраулары.
Электр жүктемелерінің кестесі (ЭЖК): тәуліктік, апталық, айлық, жылдық,
қыстық, көктемдік, жаздық, күздік. ЭЖК көрсеткіштері: ең жоғарғы, орташа, ең
төменгі жүктеме; негіздік, шыңдық және жартылай шыңдық жүктемелер; толу
коэффициенті, төменгі жүктеме коэффициенті, өсу коэффициенті, пайдаланған
жүктеме сағаттарының жылдық саны. Жылу балансы. Отын балансы.
1.3. Энергетикаға күрделі қаржы құю. Жіктелуі және күрделі қаржы
құю құралдары. Нысанға күрделі қаржы құюдың экономикалық тиімділігін
анықтау. Жаңа энергия нысандарының құрылысын қаржыландыру.
Құрылысты несиелендіру. Қайта қалпына келтіру. Техникалық түрленуі.
Энергетикадағы күрделі қаржы құю құрылымы. Смета, немесе сметалық
қаржылық есеп: нысандық және жинақ. Смета құрылымының құн көрсеткішін
ірілендіру (ҚКІ). Қондырғының сметалық құны. Сметалық-қаржылық есепті
құрастыру. Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны. Амортизациялық құн.
Негізгі құралдардың тозуы. Физикалық тозу. Моральды тозу. Әлеуметтік тозу.
Экологиялық тозу. Амортизациялық аударымдар. Негізгі қордың амортизациясы және оларды қайта жаңғырту. Негізгі құралдарды пайдалы пайдаланудың
мерзімі. Амортизацияны өтеудің классикалық әдісі: сызықты; шегерілетін
қалдық әдісі; пайдалану мерзімінен жыл санын сомма бойынша құнын
шығынға жазу әдісі (кумулятивті әдіс); өнім (жұмыс) өндірісіне бара-бар
құнды шығынға жазу әдісі; құрамдастырылған әдіс. Амортизация саясатының
компания жұмысының экономикалық нәтижесіне әсері. Амортизация
төленбейтін негізгі құралдар нысандары. Қалпына келтіру, жалға беру және
негізгі құралдардың қағылуы. Негізгі құралдарды бар екенінің, қозғалысының
және пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері. Негізгі құралдардың түсу
коэффициенті (енгізу). Негізгі құралдардың шығып қалу коэффициенті.
Негізгі құралдардың жаңару коэффициенті. Негізгі құралдарды жою
коэффициенті. Негізгі құралдардың өсу коэффициенті. Негізгі құралдардың
тозу коэффициенті. Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті.
1.4. Энергетикадағы негізгі құралдар құрылымының ерекшеліктері.
Негізгі құралдар түсінігі, құрамы және құрылымы. Негізгі құралдардың
жіктелуі. Негізгі қорларды жіктегіштер. Негізгі құралдардың белсенді және
белсенді емес бөлігі. Негізгі құралдарды бағалау әдістемесі. Алғашқы құн.
Қалпына келтірілген құн. Қалған құн. Жою құны. Негізгі құралдарды қайта
бағалау, қайта бағалау әдістемесі. Амортизациялық құн. Негізгі құралдардың
тозуы. Физикалық тозу Моральды тозу. Әлеуметтік тозу. Экологиялық тозу.
Амортизациялық аударымдар. Негізгі қордың амортизациясы және оларды
қайта жаңғырту. Негізгі құралдарды пайдалы пайдаланудың мерзімі. Амортизацияны өтеудің классикалық әдісі: сызықты; шегерілетін қалдық әдісі;
пайдалану мерзімінен жыл санын сома бойынша құнын шығынға жазу әдісі
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(кумулятивті әдіс); өнім (жұмыс) өндірісіне бара-бар құнды шығынға жазу
әдісі; құрамдастырылған әдіс. Амортизация саясатының компания жұмысының
экономикалық нәтижесіне әсері. Амортизация төленбейтін негізгі құралдар
нысандары. Қалпына келтіру, жалға беру және негізгі құралдардың есептен
шығарылуы.
1.5. Энергетикадағы айналым құралдарының ерекшеліктері.
Экономикалық мазмұны, құрамы және энергетикалық компания айналым
капиталының ерекшелігі. Өндіріс саласындағы айналым капиталы. Айналым құралдарының түсінігі, олардың құрамы және құрылымы. Нақты өзіндік
құны бойынша материалдық-өндірістік қорларды (МӨҚ) бағалау: - ақыға сатып алынған; - оларды әзірлеу кезінде ұйым күштерімен; - жарғы капиталына
мөлшерлемесіне енгізу есебінен; - қаржы құралынан бөлек басқа мүлікке айырбасталып тегін алынған.
Өнімнің өзіндік құны. Өндіріс шығындары. Еңбек құралы, еңбек пәні, еңбек.
Пайдаланылуға бөлінілген нормативтер. Экономикалық бөлшектер және калькуляция баптары бойынша өнімді өндіруге кеткен шығынды жіктеу. Энергетикалық
компания өнімін өндіру және тарату шығынының сметасы. Материалдық
шығындар: шикізат және негізгі материалдар шығыны, көмекші материалдарға
кеткен шығын, өндірістік сипаттағы қызметтер, отынға кеткен шығындар, энергияны сатып алуға кеткен шығын. Материалды шығындар құрылымы. Еңбекақы
төлемі және әлеуметтік қажеттіліктер төлемі (бірыңғай әлеуметтік салық).
Басқа шығындар: салықтар (су, жер, көлік, минералды-шикізат базасын өндіру);
шығындар және жұмсаулар: жөндеу жұмыстары қызметіне, жарнамаға, кадрларды даярлау және қайта даярлау, еңбекті қорғау, алынған несиелер бойынша
үстемақыларды төлеу, экологиялық төлемдер, өкілділік ету шығындары, ҒЗТКЖ
және басқа да мақсатты қорларға бөлінген шығындар. Калькуляция баптары бойынша өнімдерді өндіруге кеткен шығындардың жіктелуі. Электр энергиясы және
жылудың өзіндік құнының калькуляциясы. Электр станцияларына арналған,
электр және жылу желілеріне арналған, энергия жүйесіне арналған, өндірістік
кәсіпорын энергиялық шаруашылығына арналған нысандар. Энергетикадағы
калькуляция баптары бойынша шығындарды топтастыру. Энергияның өзіндік
құн калькуляция баптарының мазмұны: технологиялық мақсаттардағы отын,
технологиялық мақсаттардағы су, өндірістік жұмыскерлердің негізгі еңбекақысын
төлеу, өндірістік жұмыскерлердің еңбекақысынан әлеуметтік төлемдерді төлеу,
өндірістік қондырғылар амортизациясы, қондырғыларды ұстау және пайдалану
бойынша шығындар, өндірісті дайындау және игеру бойынша шығындар, цехтық
шығындар, жалпы шаруашылық шығындары. Энергия бірлестігінің өндірістікшаруашылық қызметінің қорытынды көрсеткіштері (ӨШҚК): материалдар,
экономикалық, экологиялық, бағалық шығындар. Көрсеткіштерді талдау.
2. Энергетикалық кәсіпорындарындағы еңбекақыны төлеу,
қаржылық шаруашылығы және есептілік
2.1. Энергетикадағы еңбек, кадрлар және еңбекақы. Персоналдың
жіктелуі: өндірісті, өндірістік емес және қызметші жұмыскерлер (қызметкерлер,
ЖЕШ, менеджерлер, әкімшілік-басқару персоналы). Еңбекақы түрлері: тура
келісімді, келісімді-сыйақылық, мерзімдік, мерзімді сыйақылық, көтеріңкі
және т.б. Тарифтік-біліктілік анықтама. Еңбекақының ең төменгі төлемі.
Тарифтік топ. Жұмыскерлерді және ЖЕШ сыйақы көрсеткіші. Тарифтік
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және тарифсіз, «құбылмалы айлық», «комиссиялық негіздегі» еңбекті өтеу
жүйесі. Еңбек өнімділігінің түсінігі және оны өлшеу көрсеткіштері. Еңбек
өнімділігін өлшеу құн көрсеткішінің жетіспеушілігі. Энергетикада еңбек ресурстарын тиімді пайдалану көрсеткіші. Штаттық коэффициент. Тарифтік
жүйе мазмұны: тарифтік мөлшерлеме түсінігі, тарифтік тор, тарифтік коэффициент, тарифтік-біліктілік анықтамасы (ТБА). Еңбек шартына байланысты
дифференциацияланған тарифтік төлем: қалыпты, ауыр және зиянды, сонымен қатар аймақтар бойынша.
2.2. Энергетикалық кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіші.
Энергетикалық кәсіпорынның қаржы шаруашылығы Энергетикалық
кәсіпорындардағы қаржы құралдарының көзі. Меншікті көздер. Қарыз
көздері. Тартылған қаражат. Қаржылық бағаның базалық формасы. Кіріс
бойынша жоспар. Қаржы құралының қозғалыс жоспары. Жоспарлы баланс.
Өзара есеп айырысу және несиелер. Кіріс және энергетикадағы табыс. Өнімді
іске асырудан түскен пайда. Өнімді іске асырудан түскен түсіп. Таза пайда.
Таза пайда деңгейі. Жүзеге асырылған өнім көлемі. Электр станцияларының
жұмыс қуаты. Шығынсыз энергиялы компания нүктесі. энергетикадағы қаржы
талдауының негізі. Талдау коэффициенттері.
2.3. Энергетикадағы өзіндік құн. Өнімнің өзіндік құны. Өндіріс
шығындары. Еңбек құралы, еңбек пәні, еңбек. Пайдаланылуға бөлінілген
нормативтер. Экономикалық бөлшектер және калькуляция баптары бойынша өнімді өндіруге кеткен шығынды жіктеу. Энергетикалық компания өнімін
өндіру және тарату шығынының сметасы. Материалдық шығындар: шикізат
және негізгі материалдар шығыны, көмекші материалдарға кеткен шығын,
өндірістік сипаттағы қызметтер, отынға кеткен шығындар, энергияны сатып
алуға кеткен шығын. Материалды шығындар құрылымы. Еңбекақы төлемі
және әлеуметтік қажеттіліктер төлемі (бірыңғай әлеуметтік салық). Басқа
шығындар: салықтар (су, жер, көлік, минералды-шикізат базасын өндіру);
шығындар және жұмсаулар: жөндеу жұмыстары қызметіне, жарнамаға, кадрларды даярлау және қайта даярлау, еңбекті қорғау, алынған несиелер бойынша үстемақыларды төлеу, экологиялық төлемдер, өкілділік ету шығындары,
ҒЗТКЖ және басқа да мақсатты қорларға бөлінген шығындар. Калькуляция
баптары бойынша өнімдерді өндіруге кеткен шығындардың жіктелуі. Электр
энергиясы және жылудың өзіндік құнының калькуляциясы. Электр станцияларына арналған, электр және жылу желілеріне арналған, энергия жүйесіне
арналған, өндірістік кәсіпорын энергиялық шаруашылығына арналған нысандар. Энергетикадағы калькуляция баптары бойынша шығындарды топтастыру.
Энергияның өзіндік құн калькуляция баптарының мазмұны: технологиялық
мақсаттардағы отын, технологиялық мақсаттардағы су, өндірістік
жұмыскерлердің негізгі еңбекақысын төлеу, өндірістік жұмыскерлердің
еңбекақысынан әлеуметтік төлемдерді төлеу, өндірістік қондырғылар амортизациясы, қондырғыларды ұстау және пайдалану бойынша шығындар,
өндірісті дайындау және игеру бойынша шығындар, цехтық шығындар, жалпы шаруашылық шығындары. Энергия бірлестігінің өндірістік-шаруашылық
қызметінің қорытынды көрсеткіштері (ӨШҚК): материалдар, экономикалық,
экологиялық, бағалық шығындар. Көрсеткіштерді талдау.
2.4. Энергетикалық кәсіпорындардағы есеп және есептілік. Басқару
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жүйесіндегі есеп орны. Энергетикалық кәсіпорын өндірістік шаруашылық
қызметті басқару кешенді міндеттері. Есеп түрлері: жедел-техникалық,
статистикалық, бухгалтерлік. Бухгалтерлік есеп міндеттері. Энергия
бірлестігінің өндірістік-шаруашылық қызметінің қорытынды көрсеткіштері
(ӨШҚК): материалдар, экономикалық, экологиялық, бағалық шығындар.
Көрсеткіштерді талдау.
2.5. Энергетикадағы баға қалыптасуының ерекшеліктері. «Электр энергиясы» тауары және оның негізгі сипаттамалары. Тұтынушының мінез-құлқы
және электр энергиясының тауарына сұраныс
«Электр энергиясы» тауары туралы жалпы мәліметтер. Тұтынушылық тауарлар. Өндірістік техникалық бағыттағы тауарлар. «Электр энергиясы» тауарына сұраныс. Тауардың өмірлік циклы. Сұраныс, ұсыныс және тауар бағасы.
Электрмен қамтамасыз ету сапасына тұтынушылардың қоятын талабы. Өнім
және оның айналасындағылар. Нарықтағы электр энергиясының бәсекеге
қабілеттілігі. Бәсекеге қабілеттіліктің экономикалық өлшемдері. Бәсекеге
қабілеттіліктің тұтынушылық көрсеткіштері. Тауар сапасы. Тұтынушының
нарықтағы өзін өзі ұстауы және «Электр энергиясы» тауарына деген сұраныс.
Пайдалылықты сандық талдау. Шекті пайдалылық. Пайдалылықты талдауға
ретті келу. Бейтараптық қисығы. Тепе-теңдік нүктесі. Сұраныс, ұсыныс және
тауар бағасы. Баға бойынша сұраныс сұраныс икемділігі. Аймақтық деңгейде
сұраныс сипатын өзгерту.
2.6. Энергетикалық компаниялардың өнімін өткізуіне талдау жасау
және маркетингтік жоспар. Энергиямен қамтамасыз ету сенімділігінің
бұзылуынан келген шығынды бағалау мәселесі. Электр жүктемелерінің болжамы. Қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақмерзімді болжаулар. Болжаулар әдісін
талдау. Болжаулаудың әдістері және үлглері. Холта әдісінің сызықты-аддитивті
болжамдық үлгісі. Холта әдісі Муир түрленуінде. Метод адаптивного сглаживания Браунның тегістеу бейімділік әдістемесі. Холт-Винтердің маусымды
декомпозициялық болжамдық әдісі. Нейронды желілер үлгісі. Нарық сегментациясы және оның болмысы. Нарық сегменті. Нарықтық сегментация. Сегментация санаттары. Мақсатты нарық. Негізгі түсінігі және өткізу міндеттері.
Бөлу арналары. Арна ені. Көтерме сауда саудагері. Бөлшек-сауда саудагері. Сауда биржасы. Тауарларды өткізу әдістері. Өткізудің оңтайлы арнасын анықтау.
2.7. Энергетика саласын қаржыландыру. Қаржыландыру жобаларын жоспарлау бизнесі Қаржыландыру жобалары. Қаржыландыру жобаларын бағалау
әдісі. Қаржыландыру циклі. Қаржыландыру жобаларының бизнес-жоспары.
Жобаны немесе резюмені сипаттау. Жоба атауы; кәсіпорынды сипаттау, оның
мамандануын және дамуының бастапқы тарихын. Жобаның бизнес-идеясы,
стратегиялық мақсаты және кәсіпорын міндеттері, ресурстар және кәсіпорын
табысы, қаржылық жағдайы және тәуекелдер. Ұйымдастырушылық жоспары. Заңды жоспары. Экологиялық ақпарат. Әлеуметтік реакция. Қаржылық
жоспар. Қаржыландыру стратегиясы.
2.8.
Энергиялық
нысандарды
қаржыландырудың
қаржыэкономикалық тиімділік критерийі. Ұйымдастырушылық жоспар.
Кәсіпорынының ұйымдастырушылық сызбасы. Персонал сипаттамасы.
Еңбекақыға қатысты сұрақтар және басшылық персоналды еңбекке ынталандыру. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы. Басқару буы135

ны. Басқару сатысы (деңгейі). Басқару аппараты (органы). Құрылымдық
бөлімшелер. Құрылымдық бөлімшелердің қызмет етуі. Өндірістік
құрылымдық бөлімшелер. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын
ұйымдастыру. Құрал-жабдық шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның
көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның қойма шаруашылығын
ұйымдастыру. Ұйымдастырушылық құрылымын өзгерту тиімділігін бағалау.
2.9. Пайдалану – жөндеу бойынша қызмет көрсету және желілік жоспарлау
Жабдықтың тозуы және қайта қалпына келтірілуі. Физикалық тозу. Жөндеудің
жоспарлы ескерту жүйесі. Кәсіпорынның жөндеу қызметін ұйымдастыру.
Баға мен тариф ұғымы мен міндеті. Бір мөлшерлемелі, екі мөлшерлемелі және
аймақ (уақыт) бойынша сараланған тарифтер. Айыппұлдық және жеңілдік
тарифтері. Нормативтік пайда. Әр түрлі тарифтік жүйенің артықшылығы мен
кемшіліктері. Тарифті реттейтін органдар: Тарифтер бойынша мемлекеттік
қызмет және оның өңірлік бөлімшелері. Қызмет құрамы. Қысым диапазоны бойынша тарифтер. Энергиямен қамсыздандыратын ұйымның орташа
тарифі. Бекітілетін және реттелетін тарифтер. Инвестициялық тарифтер.
Тарифтерді индекстеу. Нарықтағы бәсекелестікке тарифтерді қалыптастыру.
Тұтынушының бекітілген және нақты жарты сағаттық қуаттылығы. Ауытқу
және теңсіздік.
2.10. Жобалық жұмыстар құнын бағалау және жобанының сараптамасы. Энергия нысанының тиімді нұсқасын таңдау.
Жобалау кезеңдері. Шығындар мінездемесі. Жобалық ұйымдар. Тапсырыс
берушілер, мердігер ұйымдар, тапсырушылардың мердігер және жобалық
ұйымдармен байланысы. Ғимараттар құрылыстарына құжаттамаларды әзірлеу
тәртібі. Техникалық жоба (жобалық тапсырма). Жұмыс құжаттамасы. Жобалау кезеңдері. Жобалауға қажетті басты материалдар. Жобалық жұмыстардың
құнын бағалау. Жобалық жұмыстарға баға қою тәртібі. Жобалық жұмыстардың
негізгі бағасы. Жобалық жұмыстарға баға индексі. Жобаға сараптама жүргізу.
Мемлекеттік сараптама жүргізу тәртібі. Сараптау қорытындысы.
Тәжірибелік сабақтар
1. Энергетикалық кәсіпорындар мен энергия ресурстарының сипаттамасы.
Оларды қолдану экономикасы. Энергетикаға қаржылық салымдар. Энергетика саласын инвестициялау.
2. Энергетикалық кәсіпорындар қызметінің экономикалық көрсеткіштері.
Энергетика саласындағы негізгі және айналым қаражаттарының
құрылымдарының ерекшеліктері.
3.Энергетикалық нысанды пайдалануға жұмсалған шығынды есептеу.
4. Энергетикадағы баға қалыптасу ерекшеліктері. Энергетикалық
компаниялардың маркетингтік жоспары және өнім өткізуіне талдау.
5. Энергетикалық нысандарға қаржы – экономикалық инвестициялардың
тиімділік өлшемдері. Энергетикалық қамтамсыз ету беріктілігінің бұзылуынан
келетін зиянды бағалау мәселесі.
6. Ұйымдастыру жоспары. Еңбек ресурстарындағы қажеттілікті есептеу.
8. Жалақыны есептеу. Электр энергиясының өзіндік құнын есептеу.
Энергетикалық нысанның тиімді нұсқасын таңдау.
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Оқытудың нәтижел Бағалау критерийлері
ері
Бұл модульді сәтті аяқтаудан кейін білім алушы:
ОН 04
4. 1.жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
Экономикалық ме- 4.2. кәсіби лексиканы меңгеруге;
неджмент негізінде 4.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
электр қуатын есеп- орындауға;
теу жүйесі біледі
4. 4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
әдістерін игеруге;
4. 5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен және
тұтынушылармен тиімді қатынас құру;
4. 6 кәсіби қызметті шыңдау үшін ақпараттық – байланыс технологияларын қолдану;
4. 7 анықтамалық әдебиеттер және каталогтармен жұмыс істей білу;
4.8 стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай
білу, және ол үшін жауапкершілік алу;
4.9 кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтай отырып,
өз қызметін ұйымдастыра алу, оның сапасын және тиімділігін анықтау;
4.10 кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге қажетті ақпараттарды
іздеу, бағалау және оған талдау жүргізу;
4.11 тұрақты түрде кәсіби өсуге, жаңа білімді меңгеруге әзірлік
көрсету;
4.12 жаңа ақпараттық технологияларды қолдана білу;
4.13 орындалған жұмыстардың сапасына бақылау жүргізу;
4.14 ауыл шаруашылық қатынастарды реттейтен нормативтік
құқықтық актілерді қолдану;
4.15 алдынғы технологиялар саласында білім алуға қажетті
даярлықтың болуы;
4.16 қызметкерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасай білу;
4.17 қойылған әдістемелерге өңдеу жасау арқылы сараптама жүргізу
және нәтижеге талдау жасау;
4.18 қызметкерлердің жұмысын жоспарлай білу;
4.19 өндірістік учаскелерді құру және қайта ұйымдастыруды орындау;
4.20 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай білу, қатерді
бағалау және мәселені шешу;
4.21 қол астындағы қызметкерлердің қызметін ынталандыру, мақсат
қоя білу;
4.22 міндеттерді атқару нәтижесіне жауапкершілік ала отырып,
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
4.23 негізгі терминдер мен анықтамаларды түсіндіру: энергия;
қалпына келетін және қалпына келмейтін энергия көздері; энергияны үнемдеу; энергетикалық қор (бірінші және екінші - ВЭҚ);
энергетикалық қорларды қолдану тиімділігі (энергетикалық
тиімділік); энергетикалық тиімділік көрсеткіші; энергетикалық нысан; энергетикалық тұтыну;
4.24 тәжірибелік қызметте ҚР энергетикалық стратегиясын
қолданудың негізгі ережелері;
4.25 электр энергиясының балансын анықтау;
4.26 баланстың кіріс және шығыс бөлімдерін анықтау;
4.27 өзіндік қажеттілікке жұмсалатын электр энергиясының
шығынын және электр энергиясының технологиялық шығынын
анықтау;
4.28 энергия жүйесінің қуаттылық балансын анықтау;
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4.29 энергия жүйесіндегі қуаттылық қорын түсіндіру: жүктемелік,
авариялық, жөндеу, халық шаруашылығы, орнатылған және қолдағы
қуаттылық, қуаттардың құлдырауы;
4.30 энергетикалық жүктемелер кестесін құру (ЭЖК): тәуліктік,
апталық, айлық, жылдық, қыстық, көктемдік, жаздық, күздік;
4.31 (ЭЖК): көрсеткіштерін ажырата білу: максималды, орташа,
минималды жүктеме, базистік, шыңдық және жартылай шыңдық
жүктеме, толтыру коэффициенті,минималды жүктеме коэффициенті,
өсу коэффициенті, жүктемені пайдалану сағаттарының жылдық
саны;
4.32 жылу және жанармай балансын анықтау;
4.33 қаржылық салымдардың жіктелуін және қаржыландыру
құралын түсіндіру;
4.34 нысанға салынатын қаржылық салымдардың экономикалық
тиімділігін анықтау. Энергия нысандарының құрылысын
қаржыландыру;
4.35 энергетикаға қаржылық салымдар құрылымын түсіндіру;
4.36 сметаны құру, немесе сметалық қаржылық есеп жүргізу:
нысандық және жиынтық;
4.37 сметалық – қаржылық есепті құру;
4.38 құрылыс – монтаждау жұмыстарының құнын есептеу,
амортизациялық баға, негізгі құралдардың тозуы, физикалық тозу,
моральдық тозу, әлеуметтік тозу, экологиялық тозу;
4.39 амортизациялық аударымдарды, негізгі қорлардың амортизациясы мен оларды қайта жаңғыртуды анықтау;
4.40
компания
жұмысының
экономикалық
нәтижесіне
амортизациялық саясаттың әсерін түсіндіру;
4.41 негізгі қорлар жіктеушісін қолдану;
4.42
компания
жұмысының
экономикалық
нәтижесіне
амортизациялық саясаттың әсерін түсіндіру;
4.43 айналымдық қор анықтамасын, олардың құрамы мен
құрылымын түсіндіру. Шынайы өзіндік құны бойынша материалдық
– өндірістік қорын (МӨҚ) бағалау: - ақыға сатып алынғаны; - ұйым
күшімен өндірілгені; - жарғылық капитал салымының есебіне
ендірілген; - қайтарымсыз алынған; - басқа мүлікке ауыстыру бойынша алынған, ақшалай қаражаттан бөлек;
4.44 өнімнің өзіндік құнын, өндіріс шығындарын есептеу ;
4.45 энергетикалық компаниялар өнімінің өндірісі мен өткізуіне
шығындар сметасын құру;
4.46 материалдық шығындарды есептеу: шикізат пен негізгі
материалдарға кететін шығыстар, қосымша материалдарға кететін
шығын, өндірістік сипаттағы қызметтер, жанармай мен сатып алынатын энергияға жұмсалатын шығын;
4.47 әлеуметтік қажеттіліктерге бөлу және еңбекақыға жұмсалатын
шығындарды есептеу (Бірыңғай әлеуметтік салық), өзге шығындар:
салықтар (су, жер, көлік, минералды шикізаттық базасының
ұдайы өндірілуі); шығыстар мен шығындар: жөндеу бойынша
қызмет көрсету, аударымдармаға, кадрларды дайындау және қайта
даярлауға, еңбекті қорғауға, алынған несиелер бойынша пайыздарын төлеуге, экологиялық төлемдер, өкілдіктік шығыстар, НИОКР
шығыстар мен өзге мақсатты қорларға аударымдар;
4.48 электр энергиясы мен жылудың өзіндік құны калькуляциясын
құру;
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4.49 энергияның өзіндік құны калькуляциясы тарауларының
мазмұнын қолдану: технологиялық мақсаттарға жанармай,
технологиялық мақсаттарға су; өндіріс жұмысшыларының негізгі
ақысы, өндіріс жұмысшыларының қосымша ақысы, өндіріс
жұмысшыларының жалақысынан әлеуметтік қажеттіліктерге бөліп
шығару, өндірістік жабдықтардың амортизациясы, жабдықтарды
пайдалану және ұстау шығыстары, өндірісті әзірлеу және меңгеру
шығыстары, цехтік шығындар, жалпы шаруашылық шығыстар;
4.50 еңбек ақы түрін анықтау: түзу келісімді, келісімді сыйлықақылы, күнбе – күнгі, мерзімді сыйлықақылы, көтеріңкі
ақы және т.б.
4.51 тарифтік – жіктемелі анықтамалықты қолдану;
4.52
тариф
жүйесінің
мазмұнын
түсіндіру:
тарифтік
мөлшерлеменің түсінігі, тарифтік кесте, тарифтік коэффициент,
тарифтік -квалификациялық анықтамалық (ТКА). 4.63 тарифтік
мөлшерлемелерді еңбек шартына сәйкес саралауды орындау:
қалыпты, ауыр және зиянды, сондай – ақ аймақтарға байланысты.
4.53 ақша қаражаттарының қозғалыс жоспарын құру;
4.54 іске асырылған өнім көлемін анықтау;
4.55 еңбекақы шығындарын және әлеуметтік қажеттіліктерге бөліп
төлеулерді анықтау (Бірыңғай әлеуметтік салық), өзге шығындар:
салықтар (су, жер, көлік, минералды шикізаттық базасының ұдайы
өндірілуі); шығыстар мен шығындар: жөндеу бойынша қызмет
көрсету, жарнама, кадрларды дайындау және қайта даярлауға,
еңбекті қорғауға, алынған несиелер бойынша пайыздарын төлеуге,
экологиялық төлемдер, өкілдіктік шығыстар,НИОКР шығыстар
мен өзге мақсатты қорларға аударымдар;
4.56 энергиялық бірлестіктердің өндірістік – шаруашылық
қызметінің қорытынды көрсеткіштерін анықтау: (ЭӨҚҚК): материалдар шығыны, экономикалық, экологиялық, бағалау;
4.57 бәсекелестікке қабілеттіліктің экономикалық параметрлерін
есептеу;
4.58 шекті пайдалылығын анықтау;
Пайдалылық талдауына реттік тәсілдеме. Қисық бейтараптық. Тепе
– теңдік нүктесі.
4.59 электрлік жүктемелерді болжауды орындау;
4.60 инвестициялық жобаның бизнес – жоспарын құрастыру;
4.61 еңбекті төлеу сұрақтары мен басшы қызметкерлердің
еңбектерін ынталандыруды түсіндіру;
4.62 әр түрлі тарифтік жүйенің артықшылығы мен кемшіліктерін
анықтау;
4.63 бәсекелестік нарықта тарифті қалыптастыруды түсіндіру;
4.64 жобалық жұмыстар бағасын есептеу тәртібі мен жобалық
жұмыстар баға индексін қолдану;
4.65 жобаға қойылатын сараптаманы түсіндіру.

КМ.00 Кәсіби (арнайы) модульдер
КМ.01 Электр қамсыздандыру жүйелерінің релелік қорғанысы мен
автоматика құрылғыларын монтаждау, түзету
Мақсат: автоматика мен релелік қорғау құрылғысы туралы жүйелік
білімдерін қалыптастыру, электрмен жабдықтау жүйесінде негізгі жабдықты
зақымдаудан қорғауға қолданылады
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Міндеттер: автоматика мен релелік қорғау құрылғысын орнату қағидаларын
меңгеру; автоматика мен релелік қорғау сызбалары, реле конструкциялары
мен түрлерін, олардың құрылғысы мен іс – әрекет ету қағидаларын үйрену;
пайдалануға беру тәртібі мен қағидаларын меңгеру, қорғау орнату есептері, автоматика мен релелік қорғау құрылғысын жөндеу әрі тексеру әдістерін зерделеу.
Модульге кіріспе: Релелік қорғауда зақымдауды автоматты түрде жою және
энергия жүйесінде электр бөлімдеріндегі қалыпты емес режимдерді жоюды
жүзеге асырып, оның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін маңызды жүйе
болып табылады.
Заманауи шарттарда релелік қорғау мәнділігі электр станциялары
қуаттылығының жалғасушы өсіміне байланысты, электр желілері қысымының
өсуі, энергетикалық жүйелердің бірыңғай жүйеге бірігу деңгейі ерекше
көтеріліп келеді. Релелік қорғаудан жаңа микро электронды технологияға ауыстыру іске асырылады.
Модульдің мазмұны
1 модуль. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі РҚА.
Релелік қорғау мен реле туралы жалпы түсінік. Релелік қорғаудың негізгі
міндеті, электр қондырғыларындағы зақымдану, РҚ талаптары, РҚ элементтері.
2 модуль. Радиалды жіберу желілерінде максимал түрде тоқтан қорғау.
Максимал түрде тоқтан қорғау (МТҚ) трансформаторлар, генераторлар,
электр жіберу желілері (ЭЖЖ), тұрақты және ауыспалы тоқтағы қорғау сызбасы. Тоқ бөлу (желілер, трансформаторлар, қозғалтқыштар), тоқ бөлулердің
жұмыс қағидасы, шұғыл тоқ бөлулер
3 модуль. Бойлық және көлденең дифференциалды тоқтан қорғаулар.
Бойлық дифференциалды тоқтан қорғау түрлері мен міндеттері: трансформаторлар, генераторлар, шиналар, ЭЖЖ. Олардың ерекшелігі, артықшылығы мен
кемшіліктері. Көлденең дифференциалды тоқтан қорғаулардың міндеттері.
4 модуль. Жерге тұйықталудан тікелей жерге тұйықталған бейтараптама
желісін тоқтан қорғаулар. Жұмыс қағидасы, қорғау әр түрлілігі. Қорғаудағы
тоқ сүзгісінің нөлдік бірізділігі.
5 модуль. Шағын тоқтары бар жерге тұйықталу желілерінде жерге
тұйықталудан қорғау. Тоқ пен қысым жерге бір фазалы тұйықталу кезінде.
Қорғауға қойылатын негізгі талаптар, қорғауды орындау қағидалары.
6 модуль. Аралық станцияларда қысымды автоматты реттеу «Статистикалық
конденсаторларды сөндіру – қосу автоматикасы, синхронды компенсаторлары». Трансформатор қысымын автоматты реттеуші.
7 модуль. Синхронды генераторларының автоматикасы. Генераторлардың
автоматты синхрондалуы: нақты синхрондалу. Генераторлардың автоматты
синхрондалуы: өзіндік синхрондалу.
Семинар сабақтарының үлгі тізбесі
1 модуль. Кесімді тоқтар мен қысқа тұйықталу тоқтарының есебі.
1. Атаулы бірліктерде
2. Салыстырмалы бірліктерде
2 модуль. Тоқтан максималды қорғау есебі.
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1. Трансформаторлар
2. Жіберу желілері
3. Генераторлар
3 модуль.Трансформатордың тоқ бөлу есебі.
1. Трансформаторлар
2. Жіберу желілері
3. Генераторлар
Модуль 4. Дифференциалды қорғау есебі
1. Трансформаторлар
2. Жіберу желілері
Зерттеу жұмыс тақырыптарының үлгі тізбесі
1. Реле РТМ: құрылғыны зерттеу, жұмыс қағидасы, УПЗ көмегі арқылы
стендте релені жөндеу және сынау.
2. Реле РТ-40 және РН-54: құрылғыны зерттеу, жұмыс қағидасы, УПЗ
көмегі арқылы стендте релені жөндеу және сынау.
3. Реле ЭВ-136: құрылғыны зерттеу, жұмыс қағидасы, УПЗ көмегі арқылы
стендте релені жөндеу және сынау.
4. Реле РТН-565, РБМ-177: құрылғыны зерттеу, жұмыс қағидасы, УПЗ
көмегі арқылы стендте релені жөндеу және сынау.
5. айнымалы тоқ пен қысымның электромагнитті релесін сынау
6. индукциялық тоқ релесін істе сынау
7. радиалды желінің максималды тоқтан қорғау тағайындамасын баптау
8. бір жақты қорек көзі бар күштік екі орамалы трансформатордың релелік
қорғауын баптау
Оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізбесі
1. Реле және оның түрлері, релені қосу әдістері мен сызбадағы олардың
кескіндемесі, сөндіргішке РҚ әсер ету әдістері, жедел тоқ көздері, РҚ түрлері:
тоқтан қорғау, дифференциалды, қашықтық
2. Қысымға шек қою арқылы максималды тоқтан қорғау, жерге екі рет
тұйықталу кезінде МТҚ жайы, іске қосылу және уақыт ұстау тоғын таңдау,
сезімталдыққа қорғауды тексеру.
3. Уақыт ұстау арқылы тоқ бөлулер, іріктелмеген тоқ бөлулер, іске қосылу
және уақыт ұстау тоғын таңдау, сезімталдыққа тоқ бөлулерді тексеру.
4. Баланссыз тоқ және оның табиғаты, бойлық дифференциалды тоқтан
қорғау тағайындамалары мен сезімталдығын есептеу, трансформаторларды дифференциалды қорғау, тағайындамаларының есебі мен сызбасының
ерекшеліктері, шиналарды дифференциалды қорғау, ЭЖЖ көлденең дифференциалды қорғаулар.
5. Көп сатылы бағытталған жер қорғау ЭПЗ-1636 жинақтамасы моделіндегі
қашықтық қорғауға қосымша ретінде, тағайындамалар есебі.
6. Бағытталған қорғау; желідегі жоғары гармоникаға әсер етуші.
7. Реттеуді белгілеу, трансформатор қысымын автоматты реттеуші (ТҚАР);
8. Генераторды қыздыру автоматикасы, қыздыруды үдету, өрісті өшіру ав141

томатикасы (ӨӨА).
•
Өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізбесі
1 модуль. Тоқтың өлшеуші трансформаторлары (ТТ) және қысым трансформаторлары (ҚТ) релелік қорғауда (РҚ) және олардың байланыс сызбасы.
1. Тоқ трансформаторлары және (РҚ) қысым трансформаторлары
2. ТТ және ҚТ ұсынылатын талаптар
2 модуль. Реле қорғау.
1. Релені орындаудың жалпы қағидасы.
2. «Simens» фирмасының сандық қорғауы.
3 модуль. Қашықтықтан қорғау.
1. Қарсыласу релесін орындау қағидалары мен нақты жұмыс тоғы
2. Қашықтықтан қорғау органдарының жұмысын бұрмалаушы себептер
3. Қашықтықтан қорғаудың іске қосу органдары
4. ДЗ-2 және ДЗ-10 түріндегі қашықтық қорғау сызбасы, тағайындамалар есебі.
4 модуль.Энергия жүйелерінің автоматикасы (АПВ).
1. Жүйедегі ауыспалы үрдістің теориялық негізінде автоматика құрылғыларының жұмыс қағидалары: АПВ, тербеліске шек қою,
тағайындамаларды таңдау.
5 модуль. Тоқтық бағытталған қорғау
1. ЭЖЖ бағытталған қорғауға қажеттілік екі жақты қорек көзімен.
2. іс – қимыл қағидасы мен қорғау сызбасы.
3. қуаттылық бағытындағы индукциялық релені қосу сызбасы.
4. қорғаудың бос аймағы, қорғау тағайындамаларын таңдау.
6 модуль. Жерге тұйықталудан тікелей жерлендірілген бейтараптама
желісіне тоқтан қорғаулар.
1. Жұмыс қағидасы, қорғаудың түрлілігі, көп сатылы бағытталған жер
қорғау
7 модуль. Синхронды генераторлар автоматикасы.
1. Генераторлардың автоматты синхрондалуы: нақты синхрондалу, өзіндік
синхрондалу. автоматты синхрондалу;
2. Генераторды қыздыру автоматикасы, қыздыруды үдету, өрісті өшіру автоматикасы (ӨӨА)
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
Бұл модульді сәтті аяқтаудан кейін білім алушы:
ОН 01
1. 1. жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
Э л е к т р 1.2. кәсіби лексиканы меңгеруге;
қ а м с ы з д а н д ы р у 1.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
жүйелерінің релелік орындауға;
қорғанысы мен авто- 1. 4ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
матика құрылғыларын әдістерін игеруге;
монтаждау,
түзету 1. 5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен және
жүргізуді біледі
тұтынушылармен тиімді қатынас құру;
1. 6 кәсіби қызметті шыңдау үшін ақпараттық – байланыс технологияларын қолдану;
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1. 7 анықтамалық әдебиеттер және каталогтармен жұмыс істей білу;
1.8 стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай
білу, және ол үшін жауапкершілік алу;
1.9 кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтай
отырып, өз қызметін ұйымдастыра алу, оның сапасын және
тиімділігін анықтау;
1.10 кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге қажетті ақпараттарды
іздеу, бағалау және оған талдау жүргізу;
1.11 тұрақты түрде кәсіби өсуге, жаңа білімді меңгеруге әзірлік көрсету;
1.12 жаңаақпараттық технологияларды қолдана білу;
1.13 орындалған жұмыстардың сапасына бақылау жүргізу;
1.14 ауыл шаруашылық қатынастарды реттейтен нормативтік
құқықтық актілерді қолдану;
1.15 алдынғы технологиялар саласында білім алуға қажетті
даярлықтың болуы;
1.16 қызметкерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасай білу;
1.17 қызметкерлердің жұмысын жоспарлай білу;
1.18 қойылған әдістемелерге өңдеу жасау арқылы сараптама
жүргізу және нәтижеге талдау жасау;
1.19 өндірістік учаскелерді құру және қайта ұйымдастыруды орындау;
1.20 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай білу, қатерді
бағалау және мәселені шешу;
1.21 қол астындағылардың қызметін ынталандыру, мақсат қоя білу;
1.22 міндеттерді атқару нәтижесіне жауапкершілік ала отырып,
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
1.23 электр энергетика құрылғыларын басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту жолдарын түрлендіре білу;
1.24 энергия қондырғыларына қызмет көрсету сапасын және автоматты басқаруды бақылау;
1.25 компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, электрлік
сызбаларды құрастыру дағдысының болуы;
1.26 релелік қорғаудың негізгі міндеті, электр қондырғыларындағы
зақымдану, РҚ талаптары, РҚ элементтерін түсіндіру;
1.27 трансформаторлардың, генераторлар мен электр жіберу
желілері (ЭЖЖ), максимал түрде тоқтан қорғауын (МТҚ), тұрақты
және ауыспалы тоқтағы қорғау сызбасын қолдану. Тоқ бөлу
(желілер, трансформаторлар, қозғалтқыштар), тоқ бөлулердің
жұмыс қағидасы, шұғыл тоқ бөлулер;
1.28 бойлық және көлденең дифференциалды тоқтан қорғауларды
ажырата білу;
1.29 бойлық дифференциалды тоқтан қорғау түрлерін міндетіне
сай қолдану: трансформаторлар, генераторлар, шиналар, ЭЖЖО
лардың ерекшелігі, артықшылығы мен кемшіліктері. Көлденең
дифференциалды тоқтан қорғаулардың міндеттері.
1.30 жерге тұйықталудан тікелей жерлендірілген бейтараптама
желісіне тоқтан қорғауларды қолдану;
1.31 жұмыс қағидасы, қорғау әр түрлілігі. Қорғаудағы тоқ сүзгісінің
нөлдік бірізділігін түсіндіру;
1.32 шағын тоқтары бар жерге тұйықталу желілерінде жерге
тұйықталудан қорғауды пайдалану;
1.33 қорғауда негізгі талаптарды қолдану; қорғауды орындау
қағидалары;
1.34 аралық станцияларда қысымды автоматты реттеу;
1.35«статистикалық конденсаторларды сөндіру – қосу автоматикасы», синхронды компенсаторлары қолдану;;
143

1.36 трансформатор қысымын автоматты реттеуші.;
1.37 синхронды генераторларының автоматикасын қолдану;
1.38 генераторлардың автоматты синхрондалуын орындау: нақты
синхрондалу;
1.39 генераторлардың автоматты синхрондалуын орындау: өзіндік
синхрондалу;
1.40 жүйедегі ауыспалы үрдістің теориялық негізінде автоматика
құрылғыларының жұмыс қағидаларын түсіндіру:АПВ, тербеліске
шек қою, тағайындамаларды таңдау.
1.41 релелік қорғауда (РҚ) тоқтың өлшеуші трансформаторлары
(ТТ) және қысым трансформаторлары (ҚТ) және олардың байланысын қолдану;
1.42 екі жақты қорек көзімен ЭЖЖ қорғауды анықтау;
1.43. іс – қимыл қағидасы мен қорғау сызбасын оқу;
1.44.қуаттылық бағытындағы индукциялық релені қосу сызбасы оқу;
1.45 релені және оның түрлілігін ажырата білу;
1.46 релені қосу әдістерін білу;
1.47 сөндіргішке РҚ әсер ету әдістерін білу, жедел тоқ көздері;
1.48 РҚ түрлерін ажырата білу;
1.49 айнымалы тоқ пен қысымның электрмагнитті релесін сынау;
1.50 индукциялық тоқ релесін сынау;
1.51 радиалды
желінің
максималды
тоқтан
қорғау
тағайындамасын баптау;
1.52 бір жақты қорек көзі бар күштік екі орамалы трансформатордың
релелік қорғауын баптау

КМ.02 Электр қамсыздандыру жүйелеріндегі электр қуатының сенімділігі
мен сапасының көрсеткіштерін анықтау
Мақсат: тұтынушыларды сенімділік пен үнемділіктің қалыпты сападағы
электр энергиясымен қамтамасыз етуге байланысты барлық міндеттерді іске
асыра алатын жоғары білікті маманды даярлау
Міндет: энергияны пайдалану ерекшеліктері және электрмен жабдықтау
жүйесінің жұмыс режимі арасындағы тығыз байланысты анықтау.
Модульге кіріспе: Адам тіршілік етуінің барлық салаларында электр энергиясы тауар ретінде қолданылады, өзіне тән құралдар жиынтығы бар және сол
арқылы өнімнің басқа түрлерін жасап шығаруға қатысып, олардың сапасына
да әсер етеді. Экономиканың барлық салаларында электрлендіру деңгейінің
жоғарылауы электрмен жабдықтау беріктілігінен жоғары талапты қажет етеді.
Модульдің мазмұны
1 Модуль Кіріспе. Оқу үрдісіндегі курс орны Курста оқытылатын негізгі
сұрақтар.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыстар тақырыбы: Энергия жүйесі
жұмыстарының авариялық және жөндеу режимін жетілдіру
2 модуль. Өндірістік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйесінің
беріктілігі.
Электрмен жабдықтау жүйесінің беріктілік көрсеткіштері мен негізгі
анықтамалары. Электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі бойынша электр қабылдағыштардың жіктелуі. Электрмен жабдықтау жүйесінің
үздіксіздік сандық сипаттамалары. Электрмен жабдықтаудың беріктілігін
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есептеудің математикалық әдістері. Электрмен жабдықтаудың бұзылуынан
болатын зақымды анықтау.
Аудиториядан тыс өзіндік жұмыстар тақырыбы:ЭЖЖ беріктілігін
элементтердің қатарлы және бірізді байланысымен есебі. ЭЖЖ беріктілігін
«m нан n» түрлерінің қосылуымен есебі. ЭЖЖ беріктілігін байланыстың
көпірше түрімен есебі. ЭЖЖ беріктілігін байланыстың құрама түрімен есебі.
Жүйенің беріктілігін сақтық қорда сақтаумен есебі.
3 модуль. Өндірістік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі
қысым мөлшері. Қысым сапасын және олардың ұйғарынды маңызын
анықтайтын негізгі көрсеткіштер. Электр энергиясы қабылдағыштары мен
технологиялық қондырғылардың жұмысына қысым сапасының әсер етуі.
Өндірістік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды
өшіру кезіндегі экономикалық зиянды анықтау. Өндірістік кәсіпорындардағы
электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым сапасын бақылау. Қысым сапасын
жаппай бақылау аспаптары мен құралдары. Өндірістік электр желілеріндегі
қысым сапасын көтеру тәсілдері мен құралдары.
Тәжірибелік сабақ тақырыптарының үлгі тізбесі
1. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым ауытқуын есептеу.
2. Қысымды реттеудің техникалық құралдарын таңдау.
3. Қысым тербелісін есептеу.
4. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі бейсинусоидтықты есептеу.
5. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым тепе – теңсіздігін есептеу.
6. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі элементтер беріктілігін есептеу.
7. Трансформаторлардағы тарамдарды таңдау.
8. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым деңгейіне конденсатор батареяларын орнатудың әсерін есептеу.
9. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі беріктілікті бірізді элементтермен есептеу.
10. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі беріктілікті қатарлы элементтермен есептеу.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
Бұл модульді сәтті аяқтаудан кейін білім алушы:
ОН 02
2.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
Э л е к т р 2.2. кәсіби лексиканы меңгеруге;
қ а м с ы з д а н д ы р у 2.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
жүйелеріндегі электр орындауға;
қуатының сенімділігі 2.4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
мен
сапасының әдістерін игеруге;
к ө р с е т к і ш т е р і н 2.5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен және
анықтау біледі
тұтынушылармен тиімді қатынас құру;
2.6 кәсіби қызметті шыңдау үшін ақпараттық – байланыс технологияларын қолдану;
2.7 анықтамалық әдебиеттер және каталогтармен жұмыс істей білу;
2.8 стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай
білу, және ол үшін жауапкершілік алу;
2.9 кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтай
отырып, өз қызметін ұйымдастыра алу, оның сапасын және
тиімділігін анықтау;
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2.10 кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге қажетті ақпараттарды
іздеу, бағалау және оған талдау жүргізу;
2.11 тұрақты түрде кәсіби өсуге, жаңа білімді меңгеруге әзірлік
көрсету;
2.12 жаңа ақпараттық технологияларды қолдана білу;
2.13 орындалған жұмыстардың сапасына бақылау жүргізу;
2.14 ауыл шаруашылық қатынастарды реттейтен нормативтік
құқықтық актілерді қолдану;
2.15 алдынғы технологиялар саласында білім алуға қажетті
даярлықтың болуы;
2.16 қызметкерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасай білу;
2.17 қойылған әдістемелерге өңдеу жасау арқылы сараптама
жүргізу және нәтижеге талдау жасау;
2.18 қызметкерлердің жұмысын жоспарлай білу;
2.19 өндірістік учаскелерді құру және қайта ұйымдастыруды орындау;
2.20 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай білу, қатерді
бағалау және мәселені шешу;
2.21 қол астындағылардың қызметін ынталандыру, мақсат қоя білу;
2.22 міндеттерді атқару нәтижесіне жауапкершілік ала отырып,
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
2.23 электр энергетика құрылғыларын басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту жолдарын түрлендіре білу;
2.24. энергия қондырғыларына қызмет көрсету сапасын және автоматты басқаруды бағалау;
2.25 компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, электрлік
сызбаларды құрастыру дағдысының болуы;
2.26 электрмен жабдықтау жүйесінің беріктілік көрсеткіштері мен
негізгі анықтамаларын түсіндіру;
2.27 электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі бойынша
электрқабылдағыштардың жіктелуін пайдалану.
2.28 электрмен жабдықтау жүйесінің үздіксіздік сандық сипаттамалары туралы ақпаратты білу;
2.29
электрмен
жабдықтаудың
беріктілігін
есептеудің
математикалық әдістерін қолдану;
2.30 электрмен жабдықтаудың бұзылуынан болатын зақымды
анықтау;
2.31 ЭЖЖ беріктілігін элементтердің қатарлы және бірізді байланысымен есептеуді жүргізу;
2.32 ЭЖЖ беріктілігін «m нан n» түрлерінің қосылуымен есептеуді
жүргізу;
2.33 ЭЖЖ беріктілігін байланыстың көпірше түрімен есептеу
жүргізу;
2.34 ЭЖЖ беріктілігін байланыстың құрама түрімен есептеу
жүргізу;
2.35 жүйенің беріктілігін сақтық қорда сақтаумен есептеу;
2.36 қысым сапасын және олардың ұйғарынды маңызын анықтайтын негізгі
көрсеткіштер. Электр энергиясы қабылдағыштары мен технологиялық
қондырғылардың жұмысына қысым сапасының әсер етуі;
2.37 өндірістік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі
қысымды өшіру кезіндегі экономикалық зиянды анықтау;
2.38 өндірістік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау
жүйесіндегі қысым сапасын бақылау;
2.39 қысым сапасын жаппай бақылау аспаптары мен құралдарын
қолдану;
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2.40 өндірістік электр желілеріндегі қысым сапасын көтеру
тәсілдері мен құралдарын қолдану;
2.41 электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым ауытқуын есептеуді
жүргізу;
2.42 қысымды реттеудің техникалық құралдарын таңдау жүргізу;
2. 43 қысым тербелісін есептеуді жүргізу;
2. 44 электрмен жабдықтау жүйесіндегі бейсинусоидтықты
есептеуді жүргізу;
2.45 электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым тепе – теңсіздігін
есептеуді жүргізу;
2.46 электрмен жабдықтау жүйесіндегі элементтер беріктілігін
есептеуді жүргізу;
2.47 трансформаторлардағы тарамдарды таңдау жасау;
2.48 электрмен жабдықтау жүйесіндегі қысым деңгейіне конденсатор батареяларын орнатудың әсерін есептеуді жүргізу;
2.49 электрмен жабдықтау жүйесіндегі беріктілікті бірізді элементтермен есептеуді орындау;
2.50 электрмен жабдықтау жүйесіндегі беріктілікті қатарлы элементтермен есептеу.

КМ.03. Электр қондырғыларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу
Мақсаты: Автоматика негіздері мен әртүрлі өндірістегі технологиялық
үрдістердің автоматтандырылуы, әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған
ақпараттық – басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы қабылдау, өңдеу және
деректерді жіберудің автоматтандырылған жүйелері және автоматтандырылған
жобалау жүйелерінің негіздерін зерделеу.
Модульдің міндеті: Технологиялық үрдістердің параметрлерін басқару нысаны ретінде есептеудің заманауи әдістерін меңгеру.
Модульдің мазмұны:
1 модуль. Ауыл шаруашылығы өндірісінің мамандарды даярлау жүйесіндегі
алатын орны мен маңызы. Ауыл шаруашылық автоматтандырылуының дамуына қысқа очерк. Экологиялық мәселелер уақытында ауыл шаруашылық
өндірісінің автоматтандырылуының өңірлік ерекшеліктері.
2 модуль. Ауыл шаруашылық өндірісінде автоматты жүйелер нысандары,
элементтер мен басқару нысандары туралы жалпы мәліметтер. Басқарудың автоматты жүйесін (БАЖ) құрудың қағидалары мен негізгі түсініктері. Желілік
үздіксіз басқару жүйесіне математикалық сипаттама. Автоматтандырылған
басқару жүйесінің беріктілігі. Ауыл шаруашылық автоматтандырылуының
түрлері мен типтері.
3 модуль. Автоматиканың техникалық құралдары. Жалпы мағлұматтар.
Қабылдаушы бөлшектер мен құрылғылар. Салыстырушы құрылғылар.
Тапсырғыш құрылғылар. Күшейткіштер. Атқарушы құрылғылар. Автоматика
релесі. Логикалық элементтер. Реттеушілер.
4 модуль. Технологиялық үрдістердің автоматтандырылуы. Қорғалған жер
– топырақта технологиялық үрдістерді автоматтандыру. Ауыл шаруашылық
өндірісі қойма қорларындағы технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
Мал азығы өндірісінде технологиялық үрдістерді автоматтандыру. Сумен
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жабдықтау және суаруды автоматтандыру. Құс шаруашылығы өндірісінде
технологиялық үрдістерді автоматтандыру.
5 модуль. Техникалық – экономикалық тиімділік. Технологиялық
үрдістерді автоматтандырудың техникалық – экономикалық тиімділігі.
Егіншілік шаруашылығы, мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және
мелиорациялаудағы автоматика жүйесіне техникалық – экономикалық
талдаудың ерекшелігі.
Зерттеу жұмыстары тақырыптарының үлгі тізбесі:
1. Құрылғылар және олардың статистикалық сипаттамалары.
2. Құрылғыларды және температураны реттеушіні зерттеу.
3. Автоматиканың бағдарламалық құрылғылары мен релесі.
4. Автоматиканың логикалық элементтерін зерттеу.
5. Автоматты реттелудің екі позициялы жүйесін баптау және зерттеу.
6. Автоматты реттелудің үш позициялы жүйесін баптау және зерттеу.
7. Микропроцессорлы бақылауыштардың арнайы функциялары мен
негіздерін зерттеу.
Практикалық сабақ тақырыптарының үлгі тізбесі
1. Өндірістік үрдістерді автоматтандыру жобасын жасау кезіндегі қажетті
нормативтік құжаттарды зерделеу.
2. Автоматтандыру сызбасын құрастыру. Автоматика элементтерінің
графикалық шартты белгілерін зерделеу.
3. Қызметтік сызбаларды құрастыру мысалдары.
4. Қағидалық сызбаларды құрастыру мысалдары.
5. Автоматика жүйесінің беріктілігін зерттеу.
6. Реттеушіні таңдау және негіздемесі.
7. Реттеушіні параметрлерін баптау есебі.
8. Микропроцессорлы бақылауыштардың функцияларын зерделеу.
9. Микропроцессорлы бақылауыштарды бағдарламалау.
10. Ауыл шаруашылық өндірістік үрдістерін автоматтандыру тиімділігін
анықтау.
11. Датчиктер және температураны реттеушіні зерттеу.
12. Автоматиканың бағдарламалық құрылғылары және реле.
13. Автоматиканың логикалық элементтерін зерттеу.
14. Автоматты реттелудің екі позициялы жүйесін баптау және зерттеу.
15. Автоматты реттелудің үш позициялы жүйесін баптауж әне зерттеу.
16. Микропроцессорлы бақылауыштардың арнайы функциялары мен
негіздерін зерделеу.
Өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізбесі:
1. Ауыл шаруашылық қондырғылары үшін ТҮ БЖА беріктілігі.
2. Автоматтандыру үшін техникалық құралдарды таңдау және оған негіздеме.
3. Көп эшелонды жүйелер.
4. Өндіріспен шығарылатын жүйелер мен құрылғылар (жұмыс білдегі,
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SCADA-жүйелер, шкафтар, бағаналар).
Оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмыс тақырыптарының үлгі тізбесі
1. Технологиялық үрдіс сипатын, агрегат құрылымы немесе
автоматтандырылуға қойылатын талаптар мен тасқынды желінің сұлбасын
қосатын басқару нысанының сипаттамасы.
2. Басқарушы, ауыттыратын ықпал және басқарылатын шамаларды анықтау.
3. Нысандардың статистикалық және динамикалық сипаттамаларының
сараптамалық және аналитикалық анықтамасы.
4. Автоматты жүйенің қызметтік сызбасын құрастыру.
5. Басқарудың қағидалық сызбасын құрастыру.
6. Автоматты жүйенің элементтерін таңдау.
7. Алгоритм сызбасын құрастыру.
8. Автоматты жүйенің беріктілігін анықтау.
9. Реттеушіні баптау параметрлерін есептеу, түзетуші буынды таңдау.
10. Ауыспалы үрдіс кестесін құру және сапа көрсеткіштерін анықтау.
11. Стандартты емес элементтер ішінен біреуін зертеу және есептеу жүргізу.
Курстық жоба сұрақтары:
Автоматтандыру нысанын таңдау және оған негіздеме. Автоматтандыру
нысанының құрылымдық сұлбасын құрастыру. Автоматтандырудың қызметтік
– техникалық сызбасын құрастыру. Қағидалық электр сызбасын құрастыру.
Автоматтандыру жүйесін құрастыру Автоматтандыру элементтерін (автоматты ажыратқыштар, сақтандырғыш, магнитті қосқыштар, жылу және аралық
реле, уақыт релесі, жолдық (шекті) ажыратқыштар (ауыстырып - қосқыш),
басқару орны мен түймешегіне таңдау және есеп жүргізу. Нысанның басқару
құрылғысы мен қалқанын жобалау. Қағидалық электр сызбасы байланыстарын құрастыру. Автоматтандырылған басқару сызбасын жөндеу және
оған монтаждау жүргізу іс – шаралары. Автоматтандырылған басқару сызбасы беріктілігінің негізгі көрсеткіштерінің есебі. Нысанды басқару сызбасы беріктілігінің негізгі көрсеткіштерінің есебі. Қондырғының жұмыс істеуі
кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау іс – шаралары. Экологиялық
іс – шараларды құрастыру. Техникалық – экономикалық көрсеткіштер есебі.
Курстық жобаның графикалық бөлігін орындау.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
«Электр қондырғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету, монтаждау» модулін
сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 03.
Міндетті:
Э л е к т р 3.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
қондырғыларын мон- 3.2. кәсіби лексиканы меңгеруге;
таждау, техникалық 3.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
қызмет көрсету және орындауға;
жөндеу біледі
3.4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
әдістерін игеруге;
3.5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен және
тұтынушылармен тиімді қатынас құру;
3.6 кәсіби қызметті шыңдау үшін ақпараттық – байланыс технологияларын қолдану;
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3.7 анықтамалық әдебиеттер және каталогтармен жұмыс істей білу;
3.8 стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай
білу, және ол үшін жауапкершілік алу;
3.9 кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтай
отырып, өз қызметін ұйымдастыра алу, оның сапасын және
тиімділігін анықтау;
3.10 кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге қажетті ақпараттарды
іздеу, бағалау және оған талдау жүргізу;
3.11 тұрақты түрде кәсіби өсуге, жаңа білімді меңгеруге әзірлік
көрсету;
3.12 жаңаақпараттық технологияларды қолдана білу;
3.13 орындалған жұмыстардың сапасына бақылау жүргізу;
3.14 ауыл шаруашылық қатынастарды реттейтен нормативтік
құқықтық актілерді қолдану;
3.15 алдынғы технологиялар саласында білім алуға қажетті
даярлықтың болуы;
3.16қызметкерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасай білу;
3.17қойылған әдістемелерге өңдеу жасау арқылы сараптама
жүргізу және нәтижеге талдау жасау;
3.18 өндірістік учаскелерді құру және қайта ұйымдастыруды орындау;
3.19 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай білу, қатерді
бағалау және мәселені шешу;
3.20 қол астындағылардың қызметін ынталандыру, мақсат қоя білу;
3.21 міндеттерді атқару нәтижесіне жауапкершілік ала отырып
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
3.22 электр энергетика құрылғыларын басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту жолдарын түрлендіре білу;
3.23 энергия қондырғыларына қызмет көрсету сапасын және автоматты басқаруды бағалау;
3.24 компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, электрлік
сызбаларды құрастыру дағдысын меңгеру;
3.25 электр тоғынан зақымданудан жеке және ұжымдық қорғау
құралдарын пайдалану;
3.26 электр қондырғыларда жұмыс істеу кезінде, биіктікте және
жүк тиеу – түсіру жұмыстары уақытында қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулықтар құрастыру ;
3.27 электр қондырғыларда монтаждау жұмыстарын жүргізу
кезінде қауіпсіздік ережелері бойынша ұйымдастыру іс – шараларын құрастыру;
3.28 электр қондырғыларда жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін
қамтамасыз ету және жұмысшыларға қадағалау жүргізу;
3.29 жұмысшыларға нұсқаулық жүргізу кезінде сауатты түрде
қауіпсіздік ережелерін жеткізе білу;
3.30 экологиялық мәселелер уақытында ауыл шаруашылық
өндірісінің автоматтандырылуының өңірлік ерекшеліктері туралы
ақпаратты білу;
3.31 ауыл шаруашылық өндірісінде автоматты жүйелер нысандары,
элементтер мен басқару нысандары туралы жалпы мәліметтерді білу;
3.32 басқарудың автоматты жүйесін (БАЖ) құрудың қағидалары
мен негізгі түсініктерін қолдану;
3.33 ауыл шаруашылық автоматтандырылуының түрлері мен
типтерін ажырата білу;
3.34 автоматиканың техникалық құралдарын қолдану;
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3.35 қабылдаушы элементтер мен датчиктерді, салыстырушы
құрылғыларды, тапсырғыш құрылғылар, күшейткіштер, атқарушы
құрылғылар, автоматика релесі, логикалық элементтер мен
реттеушілерді пайдалану;
3.36 қорғалған жер – топырақта технологиялық үрдістерді автоматтандыру дағдыларын меңгеру;
3.37 ауыл шаруашылық өндірісі қойма қорларындағы
технологиялық үрдістерді автоматтандыру дағдыларын меңгеру;
3.38 мал азығы өндірісінде технологиялық үрдістерді автоматтандыру дағдыларын меңгеру;
3.39 сумен жабдықтау және суаруды автоматтандыру дағдыларын
меңгеру;
3.40 құс шаруашылығы өндірісінде технологиялық үрдістерді автоматтандыру дағдыларын меңгеру;
3.41 технологиялық үрдістерді автоматтандырудың техникалық
– экономикалық тиімділігін түсіндіру. Егіншілік шаруашылығы,
мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және мелиорациялаудағы
автоматика жүйесіне техникалық – экономикалық талдаудың
ерекшелігі;
3.42 датчиктерді және оларды статистикалық сипаттамаларын
қолдану;
3.43 датчиктерді және температураны реттеушіні зерттеу;
3.44 автоматиканың бағдарламалық құрылғылары мен релені
қолдану;
3.45 автоматиканың логикалық элементтерін зерттеу;
3.46 автоматты реттелудің екі позициялы жүйесін баптау және
зерттеу;
3.47 автоматты реттелудің үш позициялы жүйесін баптау және
зерттеу;
3.48 микропроцессорлы бақылауыштардың арнайы функцияларын
қолдану;
3.49 автоматтандыру нысанының құрылымдық сызбасын
құрастыру;
3.50 автоматтандырудың қызметтік – техникалық сызбасын
құрастыру;
3.51 қағидалық электр сызбасын құрастыру;
3.52 автоматтандыру жүйесін құрастыру;
3.53 автоматтандыру элементтерін (автоматты ажыратқыштар,
сақтандырғыш, магнитті қосқыштар, жылу және аралық реле, уақыт
релесі, жолдық (шекті) ажыратқыштар (ауыстырып - қосқыш),
басқару орны мен түймешегіне таңдау және есеп жүргізу;
3.54 нысанның басқару құрылғысы мен қалқанын жобалау;
3.55 қағидалық электр сызбасы байланыстарын құрастыру;
3.56 автоматтандырылған басқару сызбасын жөндеу және оған
монтаждау жүргізу;
3.57 автоматтандырылған басқару сызбасы беріктілігінің негізгі
көрсеткіштеріне есептеу жүргізу;
3.58 нысанды басқару сызбасы беріктілігінің негізгі көрсеткіштеріне
есептеу жүргізу;
3.59 қондырғының жұмыс істеуі кезінде қауіпсіздік техникасы мен
еңбекті қорғау іс – шараларын орындау;
3.60 экологиялық іс – шараларды құрастыру;
3.61 техникалық – экономикалық көрсеткіштеріне есептеу жүргізу.
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ҚМ. 00 Қосымша модульдер (білім беру ұйымдарымен анықталатын)
ҚМ.01. Ұйымның құрылымдық бөлімшесін басқару
Мақсаты: Энергетика құрылымдық бөлімшелерін басқару дағдыларын
меңгеру
Модульдің міндеттері: кәсіпорындардағы өндірістік жұмыстарды
ұйымдастыру әдістерін, электр энергетикасындағы менеджмент ерекшелігін,
электр энергетикасындағы сапа менеджментінің жүйесін, басқару және жобалау әдістері мен құрылымдық бөлімшелердің жұмыстарын ұйымдастыру
әдістерін көрсету
Мазмұны:
1 тарау. Электр энергетикасындағы ұйымның құрылымдық бөлімшелерін
басқару.
Саланың әлеуметтік – экономикалық сипаттамасы және оның құрылымы.
Сала тармақтарының түрлері, сипаттамасы және олардың ерекшеліктері. Саланы және оның құрылымдық бөлімшелерін басқаруды ұйымдастыру. Басқару
мәні, әдістері және қағидалары. Саланың ұйымдастыру құрылымы. Саладағы
ұйымдастыру құрылымдарының типтері. Саладағы шаруашылық етуші
субъекттердің типтері. Кәсіпорындағы өндірістік жұмысты ұйымдастыру.
Өндірістік үрдістердің ұғымы және ерекшелігі, оның құрылымы.
Пайдалануға беру бойынша қызмет көрсету, желілерді дамыту, жұмысты
есепке алудың өндірістік жұмыс түрлері. Ұйымдастыру – өндірістік құрылымы.
Станциялық, желілік цехтардағы өндірістік жұмысты ұйымдастыру.
1 тәжірибелік сабақ. ГТС. жұмыстарының көрсеткіштер есебі.
Заманауи менеджмент мәні және сипаттамалық белгілері. Электр
энергетикасындағы менеджмент ерекшелігі.
Техник қызметіндегі басқару функциялары. Басқару әдістері. Басқарудағы
коммуникация. Электр энергетикасындағы сапа менеджментінің жүйесі.
Өндірістік тәжірибе орны бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысын
ұйымдастыру және жоспарлауға қатысу. Құрылымдық бөлімшелердің
жұмысына талдау жасауға қатысу. Түрлі тәсілдерді қолдана отырып, атқарушы
ұжымның жұмысын ұйымдастыруға қатысу. Басқарушылық әсер ету әдісін
таңдау бойынша мәселелі – жағдаяттық міндеттерді шешу. Технологиялық
тәртіпті сақтау мен жұмыс сапасына бақылау жүргізуге қатысу. Электр
энергиясы мен технологиялық жабдықтарды тиімді пайдалану бойынша
қадағалауды жүзеге асыруға қатысу. Басқарушылық шешімді қабылдау және
оны іске асыру.
2 тарау. МДК. бөлімшесінің қызметін ұйымдастыру
Ұйым
мен
кәсіпорынның
энергетикалық
шаруашылығының
ұйымдастырушылық құрылымы. Техникалық құжаттамалар. Құрылымдық
бөлімшелердің жұмысын жоспарлау. Құрылымдық бөлімшелердің жұмысын
ұйымдастыру. Электр энергиясы мен технологиялық жабдықтарды тиімді
пайдалану бойынша негізгі көрсеткіштер. Өндірістік учаскедегі бақылауды
ұйымдастыру. Өндірістік учаскедегі еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды
ұйымдастыру. Бағынысты қызметкердің біліктілігін көтеру. Электрлік
және электр механикалық жабдықты қайта жаңғыртуға әзірлеу. Авариялық
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жағдайларды жоюмен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру.
3 тарау. Құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру.
Өндірістік құрылымның жұмыс тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштердің
есебі, негізгі және қосалқы жабдықтарды қолдану. Құрылым қызметкерінің
жұмыс уақыты кестесін құрастыру және жалақыны санауға қатысу.
Кәсіпорында түрлі стандартты және стандартты емес жағдайларда
басқарушылық шешім қабылдау бойынша алгоритмді зерделеу.Кәсіпорын мен
бөлімшенің ұжымдарымен жиналыс жүргізуді әзірлеуге қатысу. Басшының
тәртіп бұзған ұйым қызметкерімен тәртіптік әңгіме жүргізуіне қатысу. Кәсіби
қызметтегі мәселелі жағдайларды сипаттау және осы сұрақтарды шешу бойынша басқарушылық шешім нұсқаларын құрастыру. Электрлік және электр
механикалық жабдықты қайта жаңғырту жұмыстарының түрлерімен танысу
және оларды орындау әдістері мен жүргізу технологиясын зерделеу. Өзіндік
жұмыс істеуге құқығы бар қызметкердің жетекшілігімен жаңа техниканы
ендіру мен алдынғы қатарлы технологияларды меңгеру бойынша бөлек операцияларды жүргізу.Электрлік және электр механикалық жабдықты қайта
жаңғырту және техниканы ендіру мен алдынғы қатарлы технологияларды
меңгеру бойынша жұмыстарды жүргізу.
Жаңа қойылған немесе жөңделген электрлік және электр механикалық
жабдықтарға сынақ жүргізуге дайындық, пайдалануға беру және техникалық
куәландыру жұмыстарын орындау.
2 тәжірибелік сабақ.Өндірістік құрылымның жұмыс тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштердің есебі, негізгі және қосалқы жабдықтарды қолдану
3тәжірибелік сабақ.Жедел және жөндеу құжаттамаларын жүргізу.
Оқытудың нәтижелері Бағалау критерийлері
«Құрылымдық бөлімшені басқару» модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы:
РО. 01
1.1 жұмыс орнын ұйымдастыра білу;
Қ ұ р ы л ы м д ы қ 1.2. кәсіби лексиканы меңгеруге;
бөлімшені
басқара 1.3 жоғары білікті мамандардың жетекшілігімен жұмысты
алу
орындауға;
1. 4 ақпаратты өңдеудің және сақтаудың, жинаудың компьютерлік
әдістерін игеруге;
1. 5 топта жұмыс істей білу, әріптестермен, басшылықпен және
тұтынушылармен тиімді қатынас құру;
1. 6 кәсіби қызметті шыңдау үшін ақпараттық – байланыс технологияларын қолдану;
1. 7 анықтамалық әдебиеттер және каталогтармен жұмыс істей білу;
1.8 стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай
білу, және ол үшін жауапкершілік алу;
1.9 кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтай
отырып, өз қызметін ұйымдастыра алу, оның сапасын және
тиімділігін анықтау;
1.10 кәсіби міндеттерді қоюға және шешуге қажетті ақпараттарды
іздеу, бағалау және оған талдау жүргізу;
1.11 тұрақты түрде кәсіби өсуге, жаңа білімді меңгеруге әзірлік көрсету;
1.12 жаңа ақпараттық технологияларды қолдана білу;
1.13 орындалған жұмыстардың сапасына бақылау жүргізу;
1.14 ауыл шаруашылық қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді қолдану;
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1.15 алдынғы технологиялар саласында білім алуға қажетті
даярлықтың болуы;
1.16 қызметкерлердің біліктілігін көтеруге жағдай жасай білу;
1.17 қойылған әдістемелерге өңдеу жасау арқылы сараптама
жүргізу және нәтижеге талдау жасау;
1.18 қызметкерлердің жұмысын жоспарлай білу;
1.19 өндірістік учаскелерді құру және қайта ұйымдастыруды орындау;
1.20 стандартты емес жағдайларда шешім қабылдай білу, қатерді
бағалау және мәселені шешу;
1.21 қол астындағылардың қызметін ынталандыру, мақсат қоя білу;
1.22 міндеттерді атқару нәтижесіне жауапкершілік ала отырып
қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және бақылау;
1.23 электр энергетика құрылғыларын басқару сапасының
техникалық көрсеткіштерін жақсарту жолдарын түрлендіре білу;
1.24 . энергия қондырғыларына қызмет көрсету сапасын және автоматты басқаруды бағалау;
1.25 байланыс саласының ерекшелігін және экономикалық сипаттамасын бере алу;
1.26 басқару қағидалары мен әдістерін меңгеру;
1.27 сала құрылымын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;
1.28 байланыс саласындағы ұйымдастыру құрылымдарының
типтерін ажырата білу;
1.29 ГТС өндірістік жұмыс түрлерін ажырата білу;
1.30 технологиялық тәртіпті сақтау мен жұмыс сапасына бақылау жүргізу;
1.31 Электр энергиясы мен технологиялық жабдықтарды тиімді
пайдалану бойынша қадағалауды жүзеге асыру;
1.32 басқарушылық шешімді қабылдау және оны іске асыру;
1.33 Ұйым мен кәсіпорынның энергетикалық шаруашылық
құрылымын ұйымдастыра білу дағдысын меңгеру;
1.34 техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
1.35 құрылымдық бөлімшелердің жұмысын жоспарлау;
1.36 құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыра білу;
1.37 электр энергиясы мен технологиялық жабдықтарды тиімді
пайдалану бойынша негізгі көрсеткіштерін қолдану;
1.38 өндірістік учаскедегі бақылауды ұйымдастыру;
1.39 өндірістік учаскедегі еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды
ұйымдастыру;
1.40 электрлік және электр механикалық жабдықты қайта
жаңғыртуға әзірлеуді іске асыру;
1.41 авариялық жағдайларды жоюмен байланысты жұмыстарды
ұйымдастыру;
1.42 өндірістік құрылымның жұмыс тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштердің
есебін жүргізу, негізгі және қосалқы жабдықтарды қолдану;
1.43 құрылым қызметкерінің жұмыс уақыты кестесін құрастыру
және жалақыны санауға қатысу;
1.44 кәсіпорын мен бөлімшенің ұжымдарымен жиналыс жүргізуді
әзірлеуге және өткізуге қатысу;
1.45 басшының тәртіп бұзған ұйым қызметкерімен тәртіптік әңгіме
жүргізуіне қатысу;
1.46 кәсіби қызметтегі мәселелі жағдайларды сипаттау және осы сұрақтарды
шешу бойынша басқарушылық шешім нұсқаларын құрастыру;
1.47 электрлік және электр механикалық жабдықты қайта жаңғырту
жұмыстарының түрлерін білу және оларды орындау әдістері мен
жүргізу технологиясын меңгеру;
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1.48 өзіндік жұмыс істеуге құқығы бар қызметкердің жетекшілігімен
жаңа техниканы ендіру мен алдынғы қатарлы технологияларды
меңгеру бойынша бөлек операцияларды жүргізу;
1.49 электрлік және электр механикалық жабдықты қайта жаңғырту
және техниканы ендіру мен алдынғы қатарлы технологияларды
меңгеру бойынша жұмыстарды жүргізу;
1.50 жаңа қойылған немесе жөнделген электрлік және электр
механикалық жабдықтарға сынақ жүргізуге дайындық, пайдалануға
беру және техникалық куәландыру жұмыстарын жүргізу.

7. Оқу үрдісінің жоспары
«Оқу жоспары» бөлімі білім беру бағдарламасының маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады және оқу жоспарына оқу жоспары мен түсіндірме жазбадан тұрады.
Оқу жоспарын әзірлеу кезінде оқытудың сәйкес мерзімдерін есепке ала отырып,
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру базасын есепке алу қажет болады.
Оқу жоспары біліктілік деңгейінің сабақтастығын есепке ала отырып әзірленеді
(белгіленген деңгей маманы, орта буын маманы, қолданбалы бакалавр).
Оқу жоспары модуль және практика; бақылау формасы; оқу уақытының көлемі
(сағаттар), оның ішінде семестрлер бойынша пәндер мен модульдарды оқу бойынша оқу бағдарламаларының құрылымдық мазмұнын (тізімін) реттейді.
ОҚУ ЖОСПАРЫ
Мамандық: Ауыл шаруашылығын электрлендіру мен автоматтандыру
Біліктілік:- Электр монтері
- Электр слесарі
- Техник электрик
- Кіші инженер электрик
Оқу нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі:
негізгі орта білім беру базасында
біліктілік алғаннан кейін: Техник электрик 3 жыл 10 ай
жалпы орта білім беру базасында 2 жыл 10 ай
біліктілік алғаннан кейін: кіші инженер электрик +10 ай
Индекс Пәннің,
модульдердің Бақылау формажәне
кәсіптік сы
Ем- С ы К у р с
тәжірибенің атауы
т и - нақ т ы қ
хан
жоба/
ж ұ
мыс
1
2
ЖБП.00 Жалпы
білім
беру 5
пәндері
Ж Г Э П . Жалпы гуманитарлық және
00
экономикалық пән дер
ЖГД.01 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Оқу уақытының көлемі
(сағаттар)
б а рТ е оТ
ә Ө
н
лығы р и я ж і р и д і р і с
л ы қ бе лік т і к
о қ ы оқы ту оқы ту
ту
6
7
8
9
1448 602 846

С е мест рлер
бойынша
бөлу

405

3-10

405

10
1,2,3

3,4
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ЖГД.02 Кәсіптік шет тілі
ЖГД.03 Дене шынықтыру
ӘЭП.02 Экономика, менеджент
және маркетинг негіздері
ӘЭП.03 Саладағы құқық негіздері
Біліктілік: 1518012 – Электр монтері
БЖМ.00 Базалық жалпы кәсіптік
585 189
модульдер
БЖМ.01 Бағдарламалық жасақ та90
9
маны пайдалана отырып,
электр сызбаларын модельдеу
БЖМ.02 Электр жүйесін, элек- 5
270 90
тронды техниканы талдау және олардың функцияларын бақылау
БЖМ.03 Трансформаторлардың
225 90
электр қондырғыларын
диагностикалау
КМ.00 Кәсіби (арнайы) модульдер
630 270
КМ.01 Ауыл
шаруашылық
315 135
электр қондырғылары мен
агрегаттарға қызмет көрсету
КМ.02 Ауыл
шаруашылығын 6
315 135
электр
энергиясымен
қамтамасыз ету және
қызмет көрсету
БЖМ.00 Базалық жалпы кәсіптік
585 189
модульдер
БЖМ.01 Бағдарламалық жасақ тама90
9
ны пайдалана отырып, электр
сызбаларын модельдеу
БЖМ.02 Электр жүйесін, элек- 5
270 90
тронды техниканы талдау және олардың функцияларын бақылау
БЖМ.03 Электр машиналары мен
225 90
аппараттарды
диагностикалау
КМ.00 Кәсіби (арнайы) модульдер
630 216
КМ.01 Электр қондырғылары мен 6
270 90
автомат тандыру құрал дарына қызмет көрсету
КМ.02 Ауыл
шаруашылығын
270 90
электр
энергиясымен
қамтамасыз ету және
қызмет көрсету
КМ.03 Ауыл
шауашылығы
90
36
өндірісінің
процесін
стандарттау және метрология нормалары
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3,4
3,4,5,
6,7,8,
9.10
7
8
234

162

45

36

3,4,5

108

72

3,4,5

81

54

4,5,6

216
108

144
72

4,5,6

108

72

4,5,6

234

162

45

36

3,4,5

108

72

3,4,5

81

54

4,5,6

240
108

174
72

4,5,6

108

72

4,5,6

24

30

4,5,6

БЖМ.00 Базалық жалпы кәсіптік
модульдер
БЖМ.01 Мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жүргізу
БЖМ.02 Агрономия мен мал шаруашы лығының негіз дері
КМ.00 Кәсіби (арнайы) модульдер
КМ.01 Электр қондырғылары
мен
автоматтандыру
құралдарына
қызмет
көрсету
КМ.02 Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз ету және
қызмет көрсету
КМ.03 Өндірістік процестерді
автоматтандыру мен механикаландыру
КМ.04 Электр қондырғыларын
монтаждау, техникалық
қызмет көрсету және
жөндеу
БЖМ.00 Базалық жалпы кәсіптік
модульдер
БЖМ.01 Ауыл
шаруашылығын
дағы электр энергиясы ның дәстүрлі емес
көздері
БЖМ.02 Электр энергетикасын
дағы
математикалық
тапсырмаларды
шешу
кезіндегі бағдарламалық
жасақтама
БЖМ.03 Ауыл
шаруашылық
өндірісінің
процесіне
аграрлық құқық нормалары
БЖМ.04 Экономикалық менеджмент негізінде электр
қуатын есептеу жүйесі
КМ.00 Кәсіби (арнайы) модульдер
КМ.01 Электр қамсыздандыру
жүйелерінің
релелік
қорғанысы мен автоматика құрылғыларын монтаждау, түзету
КМ.02 Электр қамсыздандыру
жүйелеріндегі
электр
қуатының
сенімділігі
мен сапасының көрсет
кіштерін анықтау
КМ.03 Электр қондырғыларын
монтаждау, техникалық
қызмет көрсету және
жөндеу

199

80

119

64

26

38

7

135

54

81

7,8

208
61

314
92

288
72

6,7

7

7

810
225

8

8

225

61

92

72

6,7,8

135

25

38

72

6,7,8

225

61

92

72

6,7,8

495

97

146

252

135

25

38

72

8,9

135

25

38

72

8,9

90

22

32

36

8

9

135

25

38

72

9

10

585
135

97
25

146
38

252
72

9,10

9

225

61

92

72

8,9

225

61

92

72

9,10

8

10

9
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ҚМ.00
ҚМ.01
КП.00
КП.01
КП.02
КП.03

КП.04

АА.00

ҚА.00
ҚА.01
ҚА.02

К
Ф

Қосымша
модульдер
90
22
32
36
(білім беру ұйымымен
анықталатын)
Ұйымның құрылымдық
90
22
32
36
бөлімшесін басқару
Өндірістік оқыту мен
1440
1440
кәсіптік тәжірибе
Таныстыру тәжірибесі
90
90
Өндірістік-техно логия
900
900
лық тәжірибе
Біліктілік үшін техно216
216
логия лық тәжірибе
(диплом алды): Техникэлектрик
Біліктілік
үшін
216
технологиялық тәжірибе
(дипломалды): Кіші инженер электрик
Аралық аттестаттау:
288
Оның ішінде: кәсіптік
24
дайындық деңгейін бағалау
және біліктілік беру
Қорытынды аттестаттау
72
Білім беру ұйым дарын
48
дағы аттестатау
Кәсіптік
дайындық
24
деңгейін бағалау және
біліктілік беру
Міндетті
оқу
үшін
7200
барлығы
Консультация
Оқу жылы үшін 100 сағаттан артық емес
Факультатив
Аптасына 4 сағаттан артық емес
Барлығы:
8100

9

4
6,8,9
10

10
10

Ескерту:
1) * тәжірибелік оқытуға жатады: тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар,
курс жұмыстары (жобалар), бақылау жұмыстары және т.с.с.
2) Жұмыс оқу бағдарламалары мен техникалық және кәсіптік білім беруді
ұйымдастыру жоспарларын әзірлеу және жүзеге асыру кезінде болады:

Кезеңдерге арналған оқу материалын меңгеруге бөлінген оқу уақытының
көлемін міндетті оқытуға сағаттардың жалпы көлемін сақтай отырып, 30 %-ға
дейін, әрбір пән (модуль) бойынша 30 %-ға дейін және өндірістік оқыту мен
кәсіптік тәжірибені 50 %-ға дейін азайту;

Оқытудың әр түрлі технологияларын, оқу процесін ұйымдастыру мен
бақылаудың формаларын, әдістерін таңдау;

Жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес жалпы гуманитарлық
және әлеуметтік-экономикалық модуль бойынша 30 %-ға дейін, өндірістік
модульдар, өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибе бойынша 50 %-ға дейін
оқу бағдарламаларының мазмұнын өзгерту. Міндетті оқуға сағаттардың/
кредиттердің жалпы көлемін сақтай отырып, жұмыс берушінің талабы бойынша кәсіптік модульдерге қосымша модульдерді енгізу;
158


Білім алушылардың үлгерімдерінің ағымдық бақылауын және білім
алушылардың аралық аттестаттауын жүргізу формаларын, тәртіптерін және
кезеңдерін таңдау;
3) Курстар бойынша бөлу оқыту технологиясына, мамандық ерекшелігіне,
өңірлік ерекшеліктерге және т.с.с. қарай өзгеруі мүмкін.
8.Оқу үрдісі жоспарына түсініктеме жазба

Аталған мамандық бойынша оқу процесінің жоспарының құрылымы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 56-бабының негізгі талаптарына және техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарттарына қоса берілген оқу жоспарының моделіне сәйкес келеді.
Оқу процесінің жоспары кәсіптік дайындықтың, модульдер мен пәндер
бойынша оқу уақытының көлемінің, оқыту курстары бойынша модульдерді
үйрену бірізділігінің құрылымдық мазмұнын ашады.
Оқылуы тиіс міндетті пәндердің мазмұны мен атаулары оқу уақытының 1448
сағат көлемінде «Жалпы білім беру пәндері» блогында қарастырылады және
жалпы орта білім берудің МЕМСТ-на сәйкес анықталады.
Жалпы гуманитарлық және экономикалық пәндер «Ауыл шаруашылығын
электрлендіру және автоматтандыру» мамандығының ерекшелігін есеп ала
отырып, орта буындағы мамандарды дайындау кезінде жүзеге асырылады.
Осы білім беру бағдарламасының ерекшелігі – кәсіптік оқу модульдерінің
тәжірибеге бағдарланғандығында болып табылады. Сондықтан, білім беру
бағдарламаларында арнайы модульдер мен өндірістік оқыту қиюластырылған.
Яғни, өндірістік оқытудың сәйкес тақырыптары кәсіптік модульдерге қосылған.
Кәсіптік дайындықтың оқу процесі жоспарының құрылымы қарастырады:
1) жалпы кәсіптік және арнайы модульдер;
2) жалпы кәсіптік және арнайы модульдер бойынша зертханалық-тәжірибелік
сабақтарды орындау;
3) өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибеден өту;
4) курстық және жазбаша біліктілік (диплом) жұмыстарын орындау.
Зертханалық-тәжірибелік сабақтар мен өндірістік оқыту оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылық және оқу полигондарында, сонымен қатар
сәйкес бейіндегі тікелей өндірісте және ұйымдарда ұйымдастырылуы мүмкін.
Кәсіптік тәжірибе сәйкес ұйымдарда, жұмыс берушілер шарт негізінде
ұсынатын, және кәсіптік құзыреттіліктерін қалыптастыруға және бекітуге
бағытталатын жұмыс орындарында жүргізіледі. Курстық жобалар (жұмыстар)
жалпы кәсіптік және арнайы модульдар бойынша оқу жұмысының бір түрі
ретінде қарастырылады және оларды оқу үшін бөлінген оқу уақытының
шегінде орындалады. Семестрдегі курстық жобалардың (жұмыстардың)
көлемі кем дегенде біреу болады. Қосымша бір курс жұмысын (жоба)
жоспарлауға жол беріледі.
Технологиялық тәжірибенің (диплом алды) ұзақтығы кем дегенде 8 апта болатындай мамандық күрделілігіне қарай жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу
кезінде оқу орындарымен анықталады. Сол себепті, әзірлеушілер аталған оқу
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жоспарында технологиялық тәжірибенің ұзақтығын 8 сағат шегінде белгіледі.
Өңірлік ерекшеліктер мен жұмыс берушінің талаптарын есепке алу
үшін мамандық бойынша кадрларды даярлауға білім беру ұйымдарымен
анықталатын модульдер мен пәндерді оқу қарастырылады.
Білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын
анықтау үшін оқу жоспарында аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу
қарастырылады.
Аралық аттестаттаудың негізгі формалары емтихан, сынақ, бақылау жұмысы
болып табылатын барлық пәндер мен модульдар бойынша қарастырылады.
Жалпы білім беру пәндері бойынша аралық аттестаттау Жалпы орта білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес емтихандар
өткізуді қарастырады.
Жалпы гуманитарлық, экономикалық пәндер, жалпы кәсіптік және
кәсіптік модульдер бойынша емтихандардың, сынақтардың және бақылау
жұмыстарының саны білім алушы меңгеруі тиіс болатын білім деңгейіне,
білігі мен құзыреттілігіне қойылатын талап деңгейіне қарай анықталады.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталған пәнді (модуль) меңгеруге бөлінген
оқу уақыты есебінен жүргізіледі, ал емтихандар – аралық аттестаттауға
бөлінген мерзімде.
Модульдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмысшы
мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кәсіби дайындық
деңгейін бағалау және біліктілікті беру қорытындылары бойынша білім алушыларға
кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс, санат) беріледі.
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының білім алушыларының
қорытынды аттестаттауы төмендегілерден тұрады:

Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау;

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру (белгіленген
және біліктіліктің жоғары деңгейі үшін).
Білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың қорытынды аттестаттаулары оқытудың толық курсының қорытындылары бойынша білім алушылардың
білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Білім беру бағдарламаларын оқуды аяқтау қорытындылары бойынша білім
беру ұйымдарындағы қорытынды аттестаттаудың мүмкін болатын формалары:
кәсіптік және арнайы модульдар бойынша қорытынды емтихандар тапсыру,
арнайы модульдардың біреуі бойынша қорытынды аттестаттаудың емтиханын
тапсырумен жазбаша біліктілік (диплом) жұмыстарын орындау және қорғау.
Мамандықтар бойынша кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік
беруде (бұдан әрі - КДДБ) қарастырылған:
1) кәсіптік дайындықты анықтайтын пәндер (модульдер) бойынша теориялық
тестілеу;
2) біліктілік деңгейлері бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.
Қорытынды аттестаттауды өткізуге оқу уақытының көлемі кем дегенде 2 аптамен
анықталған. Оның ішіне КДДБ ұйымдастыру мен өткізу үшін біліктіліктің әр түрі
үшін 12 сағат қарастырылған. Оқу процесінің жұмыс жоспарын әзірлеу кезінде білім
беру ұйымы оқу уақытының көлемін арттыру жағына қарай жоспарлауы мүмкін.
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9.Ұсынылатын жабдық тізімі
№ Құрылғы ата- Техникалық си- Құрылғы
тағайындалуы/ Құрылғы
пай- П і
уы
паттамасы
қатысты тақырыптар
д а л а н ы л а т ы н кір
модуль(дер)
1 К ө р н е к і
«Инженерлік графика» оқу- Б а ғ д а р л а м а л ы қ
құралдар
көрнекі құралдарының кешені ж а с а қ т а м а н ы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
2 К ө р н е к і
Графиктік
жұмыстарға Б а ғ д а р л а м а л ы қ
құралдар
арналған геометриялық дене- ж а с а қ т а м а н ы
лер үлгілері
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
3 С ы з у
штангенциркульдер, штан- Б а ғ д а р л а м а л ы қ
құралдары
генрейсмус, микрометр, ну- ж а с а қ т а м а н ы
тромер
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
4 К ө р н е к і
Электр сызбаларының шарт- Б а ғ д а р л а м а л ы қ
құралдар
ты белгілері
жасақтаманы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
5 Тех н и ка л ы қ
дербес компьютер
Бағдарламалық
құралдар
жасақтаманы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
6 Компьютерлік
«Архикад»,
«Автокад» Б а ғ д а р л а м а л ы қ
бағдарлама
графиктік бағдарламалары ж а с а қ т а м а н ы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
7 Компьютерлік
«Архикад»,
«Автокад» Б а ғ д а р л а м а л ы қ
бағдарлама
графиктік бағдарламалары ж а с а қ т а м а н ы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
8 Компьютерлік
«Компас»
графиктік Б а ғ д а р л а м а л ы қ
бағдарлама
бағдарламасы
жасақтаманы
қолдану арқылы
электр жүйелерін
модельдеу
9 Зертханалық Қорек: ~220/127 Зертханалық-тәжірибелік Электр жүйелерін,
стенд «Элек- В, 50Гц
жұмыстар жүргізу
электрондық техтротехника
никаны
талдау
және
элекжәне
олардың
тро
ника
қызметін бақылау
негіздері»
(ЭТжЭН-СК)
10 МПСО НТЦ- Зертханалық стенд 1.Электрдинамикалық үлгі Электр жүйелерін,
10.72
электр жоғары және орта көмегімен қарапайым электр электрондық техэнергетикасы арнаулы
жүйесінің режимдері мен
никаны талдау
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жүйелеріндегі
ө т п е л і
үдерістерді
үлгілеу

11 Оқу
құрал
дары
ның
типтік кешені
"Элек тротех
никалық матер иалдар",
үстелде пайда лануға арнал ған, комп
ьютерлік нұс
қасы (ДК жоқ),
білім алушы
ELCUT ЭТМНК-С
(ДК
жоқ)
12 Зертха налық
стенд «Элек
тротехника
және
элект роника негіздері»
(ЭТжЭН-СК)
13 МПСО электр
өлше улері
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оқу орындарында зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
өткізу
барысында
оқу
құралы ретінде
пайдалануға
арналған

статикалық тұрақтылығын
зерттеу
2.Элект родинамика лық
үлгі көмегімен электр беру
жүйесінің
динамикалық
тұрақтылығына
қысқа
тұйықталу
түрлерінің
ықпалын зерттеу
3.
Қарапайым
электр
сызбасындағы асинхронды
режим
4. Қуаттары өлшенетін екі
станциядан
қарапайым
электр жүйе режимінің сипаттамаларын алу
Демонстрация, Зертханалықтәжірибелік
жұмыстар
жүргізу

және
олардың
қызметін бақылау

Электр жүйелерін,
электрондық техниканы
талдау
және
олардың
қызметін бақылау

Қорек: ~220/127 Зертханалық-тәжірибелік Электр жүйелерін,
В, 50Гц
жұмыстар жүргізу
электрондық техниканы
талдау
және
олардың
қызметін бақылау
Қ о р е к :
3~220/127
В,
50Гц
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат, кВт, артық
емес: 0.8

1. Аналогты оқу құралдарын
зерттеу
2. Өлшеу шектерін кеңейту,
қосалқы кедергі мен шунттарды есептеу.
3. Сигнал амплитудасын өлшеу.
4.
Вольтметр
және
амперметрдің электр сызбалары
элементтерінің
параметрлерін өлшеу.
5. Көпір әдісімен электр сызбалары параметрлерін өлшеу
6. Резонансты әдіспен электр
сызбалары параметрлерін өлшеу
7. Деформацияны, температураны өлшеу (тензорезистор және
терморезистор, жылу сезгіш).

14 Э л е к т р Қ о р е к :
өлшеулер
3~220/127
В,
50Гц
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуаты,
кВт
артық емес: 0,2
кіріктірілген
жүктеме;
1,5
сыртқы жүктеме

15 МПСО электр Қ о р е к :
өлшеулер
3~220/127
В,
50Гц
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуаты,
кВт
артық емес: 0.8

8. Цифрлық осциллографты
зерттеу
9. Өлшеу кешені негізінде
цифрлық тіркеушіні зерттеу.
10. Қуатты өлшеу
11. Жиілік пен уақыт
аралығын өлшеу
12. Фаза ауысуын өлшеу
1. Магнитті электр жүйесінің
техникалық амперметрін тексеру.
2. Магнитті электр жүйесінің
вольтметрін тексеру.
3. Электр динамикалық
жүйенің ваттметрін тексеру.
4. Индукциялық жүйенің
электр энергиясының бір фазалы есептегішін тексеру
5. Амперметрдің өлшеу
шектерін кеңейту
6.
Вольметрдің
өлшеу
шектерін кеңейту
7. Жанама әдіспен кедергіні
өлшеу
8.
Әр
түрлі
жүктеме
жағдайында
қуат
коэффициентін cos(φ) өлшеу.
9.
Жанама
жолмен
индуктивтілікті өлшеу
10. 3 фазалы тізбекте белсенді
қуатты өлшеу
11.Электронды осциллограф
көмегімен кернеу, тоқ және
жиілікті өлшеу
1. Аналогты оқу құралдарын
зерттеу
2. Өлшеу шектерін кеңейту,
қосалқы кедергі мен шунттарды есептеу.
3. Сигнал амплитудасын
өлшеу.
4.
Вольтметр
және
амперметрдің электр сызбалары
элементтерінің
параметрлерін өлшеу.
5. Көпір әдісімен электр сызбалары параметрлерін өлшеу
6. Резонансты әдіспен электр
сызбалары
параметрлерін
өлшеу
7. Деформацияны, температураны өлшеу (тензорезистор және терморезистор,
жылу сезгіш).

Электр
жүйесі,
электрондық техниканы
талдау
және
олардың
қызметін бақылау

Электр жүйелерін,
электрондық техниканы
талдау
және
олардың
қызметін бақылау
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16 Э л е к т р Қ о р е к :
өлшеулер
3~220/127
В,
50Гц
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуаты,
кВт
артық емес: 0,2
кіріктірілген
жүктеме;
1,5
сыртқы жүктеме

17 "Электр машиналары
және электр
ж е т е г і "
зертханалық
стенді

164

Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы,
төрт
сымды нөлдік
жұмыс өткізгіші
және
220
сызықты кернеуі
мен
50Гц
жиілігі
бар)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 500 Вт
Құрылымдық
стенд
корпустан құралады,
мұнда
электр
құрылғылары,
электронды
тақталар, беттік
тақта
және
кіріктірілген

8. Цифрлық осциллографты
зерттеу
9. Өлшеу кешені негізінде
цифрлық тіркеушіні зерттеу.
10. Қуатты өлшеу
11. Жиілік пен уақыт
аралығын өлшеу
12. Фаза ауысуын өлшеу
1. Магнитті электр жүйесінің
техникалық амперметрін тексеру.
2. Магнитті электр жүйесінің
вольтметрін тексеру.
3. Электр динамикалық
жүйенің ваттметрін тексеру.
4. Индукциялық жүйенің
электр энергиясының бір фазалы есептегішін тексеру
5. Амперметрдің өлшеу
шектерін кеңейту
6.
Вольметрдің
өлшеу
шектерін кеңейту
7. Жанама әдіспен кедергіні
өлшеу
8.
Әр
түрлі
жүктеме
жағдайында
қуат
коэффициентін
cos (φ)
өлшеу.
9.
Жанама
жолмен
индуктивтілікті өлшеу
10. 3 фазалы тізбекте белсенді
қуатты өлшеу
11.Электронды осциллограф
көмегімен кернеу, тоқ және
жиілікті өлшеу
Стенд «Электр машиналары»
курсы бойынша зертханалық
жұмыстар жүргізуге арналған.
Параллель және тәуелсіз
қозатын тұрақты тоқ генераторы қасиеттерін зерттеу;
қысқа тұйықталған роторы және тәуелсіз қозатын
тұрақты тоқ қозғалтқышы бар
үш фазалы асинхронды электр
қозғалтқышы, қозғалтқыштың
айналу
жиілігін
реттеу.
Зертханалық жұмыстар тізімі:
1. № 6 зертханалық жұмыс
«Қысқа тұйықталған роторы
бар 3 фазалы АҚ зерттеу»;
2. № 7 зертханалық жұмыс
«Параллель және тәуелсіз
қозатын ТТГ зерттеу»; 3 № 8
зертханалық жұмыс «Параллель қозатын ТТҚ зерттеу»

Электр жүйелерін,
электрондық техниканы
талдау
және
олардың
қызметін бақылау

Электр машиналарын және трансф о рмато рл а рд ы
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18 "Электр машиналары
және электр
ж е т е г і "
зертханалық
стенді

жұмыс үстелінің
беті орналасады.
Корпусына орна
ластырылған:
•түзеткіштер
тақтасы;
•жүктеме
резисторлары
модулі;
•үш
фазалы
зертханалық автотрансформатор (0,48 кВА);
•үш
фазалы
зерттелетін
трансформатор
(0,3 кВА).
Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы, төрт сымды нөлдік жұмыс
өткізгіші
және
220
сызықты
кернеуі
мен
50Гц жиілігі бар)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 500 Вт
Құрылымдық
стенд
корпустан құралады,
мұнда
электр
құрылғылары,
электронды
тақталар, беттік
тақта
және
кіріктірілген
жұмыс үстелінің
беті орналасады.
Корпусына орналастыры лған:
•түзеткіштер
тақтасы;
•жүктеме
резисто
рлары
модулі;
•үш
фазалы
зертханалық автотрансформатор (0,48 кВА);
•үш
фазалы
зерттелетін
трансформатор
(0,3 кВА).

4. № 9 зертханалық жұмыс
«Желіге энергия берместен
генератор режимінде к.з. роторы бар АҚ зерттеу (ДТ)».
5. № 10 зертханалық жұмыс
«Желіге энергия беру арқылы
генератор режимінде к.з. АҚ
зерттеу (рекуперативті тежелу)». 6. № 11 зертханалық
жұмыс « ДТ режимінде ТТҚ
зерттеу»
7. № 12 зертханалық жұмыс
«Тәуелсіз
қозатын
ТТҚ
жылдамдығын реттеу»

Стенд «Электр машиналары»
курсы бойынша зертханалық
жұмыстар
жүргізуге
арналған. Параллель және
тәуелсіз қозатын тұрақты тоқ
генераторы қасиеттерін зерттеу; қысқа тұйықталған роторы және тәуелсіз қозатын
тұрақты тоқ қозғалтқышы
бар үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышы,
қозғалтқыштың
айналу
жиілігін реттеу.
Зертханалық жұмыстар тізімі:
1. № 6 зертханалық жұмыс
«Қысқа тұйықталған роторы
бар 3 фазалы АҚ зерттеу»;
2. № 7 зертханалық жұмыс
«Параллель және тәуелсіз
қозатын ТТГ зерттеу»; 3. № 8
зертханалық жұмыс «Параллель қозатын ТТҚ зерттеу»
4. № 9 зертханалық жұмыс
«Желіге энергия берместен
генератор режимінде к.з. роторы бар АҚ зерттеу (ДТ)».
5. № 10 зертханалық жұмыс
«Желіге энергия беру арқылы
генератор режимінде к.з. АҚ
зерттеу (рекуперативті тежелу)». 6. № 11 зертханалық
жұмыс «ДТ режимінде ТТҚ
зерттеу»
7. № 12 зертханалық жұмыс
«Тәуелсіз
қозатын
ТТҚ
жылдамдығын реттеу».
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19 "Асинхронды
электр қозға
лтқышы"
зертх аналық
стенді
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Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы,
төрт
сымды нөлдік
жұмыс өткізгіші
және
220
сызықты кернеуі
мен
50Гц
жиілігі
бар)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 1 кВт Стенд
корпусында
орналасқан:
жиілігі
мен
к е р н е у і
реттелетін айнымалы тоқ үш
фазалы желісін
қалыптастыруға
арналған жиілік
түрлендіргіші;
•асинхронды
қозғалтқыштың
статикалық
жүктеме модулі;
•қозғалтқыш
тың зерттелетін
параметрлерін
өлшеуге және
көрсетуге
а р н а л ғ а н
өлшеу жүйесі
(тоқ,
кернеу,
электр
қуаты,
жылдамдық,
механикалық
м о м е н т ) .
С т е н д т і ң
а л д ы ң ғ ы
тақтасында
орналасқан:
•инверторды
басқару органдары; •статикалық
жүктеме торабын
басқару органдары; •іске қосу
- реттеу аппа
ратурасының
басқару органдары;
•өлшеу
жүйесінің индикаторы ;

Қысқа тұйықталған фазалық
роторы бар қозғалтқыштың
жұмыс
сипаттамаларын, жұмыс ұстанымын,
құрылымын
зерттеуге
арналған.
Стенд келесі зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге
мүмкіндік береді:
Асинхронды қозғалтқыштың
статор
орамдарын
тәжірибелік тұрғыда анықтау.
1. Бос жүріс әдісімен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқышты зерттеу.
Қысқа тұйықталу әдісімен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқышты зерттеу.
2. Асинхронды қозғалтқыш
тардың табиғи механикалық
және электромеханикалық
сипаттамаларын зерттеу.
3. Қозғалтқыштың жұмыс
сипаттамаларын зерттеу.
4. Қорек беретін желі
параметрлерінің
өзгерісі
кезінде қозғалтқыштың жасанды механикалық және
электромеханикалық сипаттамаларын зерттеу.
5. Ротор тізбегіне қосымша
кедергіні
енгізу
кезінде
қозғалтқыштың
жасанды
механикалық
және
электромеханикалық сипаттамаларын зерттеу.
6. ДК диалог режимінде ғана
орындалатын зертханалық
жұмыстар:
1. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың реостатты
іске қосуын зерттеу.
2. Кернеуі төмендетілген
үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың іске қосуын
зерттеу.
3. Статор орамын жалғайтын
сызбаларды
ауыстырумен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың іске қосуын
зерттеу.

Электр машиналарын және трансф о рмато рл а рд ы
диагностикалау

20 " С и н х р о н ды
электр
қозғалтқышы
және
генератор"
зертханалық
стенді

•коммут аци
ялық ұяш ықтар;
•ДК
жалғауға
арналған USBажыратқыш
Зертханалық
с т е н д і г е
қ о с ы м ш а
берілетін
бағдарламалық
және әдістемелік
жабдықтама:
•оқы
тушылар құрамына
а р н а л ғ а н
әдістемелік және
техникалық
құжаттама
жинағы;
•стендпен
жұмыс жасауға
а р н а л ғ а н
бағдарламалық
жабдықтама
Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы,
төрт
сымды нөлдік
жұмыс өткізгіші
және
220
сызықты кернеуі
мен
50Гц
жиілігі
бар)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 1 кВт
Стенд
корп у с ы н д а
орналасқан:
•статикалық
жүктемемен
т а р т п а л ы
қозғалтқыш
режимінде
жұмыс жасайтын
тұрақты
тоқ
қозға
лтқышының
ж ұ м ы с ы н
басқаруға
а р н а л ғ а н
е н д і к т і ң
импульсті
түрлендіргіш;

асинхронного двигателя.
2. Исследование пуска трёхфазного асинхронного двигателя при пониженном напряжении.
3. Исследование пуска трёхфазного асинхронного двигателя переключением схемы
соединения обмотки статора.

1. Оқу зертханалық стенді
синхронды қозғалтқыш пен
синхронды
генератордың
жұмыс ұстанымын, жұмыс
сипаттамаларын
зерттеуге арналған. Стенд келесі
зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге мүмкіндік береді:
Синхронды генератордың бос
жүрісінің
сипаттамаларын
зерттеу. (E0=f(IВ)) синхронды генераторының бос жүріс
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
2. синхронды генераторының
қысқа тұйықталу сипаттамаларын зерттеу.
3.(IК=f(IВ))
синхронды
генераторының бос жүріс сипаттамаларын
тәжірибелік
тұрғыда алу.
4. Синхронды генератордың
әртүрлі жүктемедегі сыртқы
сипаттамаларын зерттеу.
5. Синхронды генератордың
(U1=f(I1)) сыртқы сипаттамасын тәжірибелік тұрғыда алу.
6. Синхронды генератордың
әртүрлі жүктемедегі реттеуші
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диагностикалау

167

•синхронды генера торға арнал
ған белсенді немесе белсендіи н д у к т и в
ті
үш фазалы реттелетін
жүктеме модулі;
•қозғалтқыш/
ге н е р ато рд ы ң
зерттеле
тін
параметрлерін
өлшеуге және
көрсе
туге
арнал
ған
өлшеу жүйесі
(тоқ,
кернеу,
электр
қуаты,
жылдамдық, механи калық момент).
Стендінің алдың
ғы тақтасында
орналасқан:
•тұрақты
тоқ
қозғал тқышын
басқару органдары;
•синхронды генератор
дың
қозғалтқы шын
басқару органдары; •іске қосу
- реттеу аппа ратурасы ның бас
қару органдары;
•үш
фазалы реттелетін
жүктеме
нің
басқару органдары;
•өлшеу жүйесі
нің индикаторы
; •коммутация
лық ұяш ықтар;
•ДК
жалғауға
арналған USBажыратқыш
21 "Тран сформа Желі:
~50Гц
торлар" зертха 220В (бір фазаналық стенді лы 220В 50Гц)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 0,5 кВт
168

сипаттамаларын зерттеу.
7. Синхронды генератордың
(IВ=f(I1)) реттеуші сипаттамасын тәжірибелік тұрғыда алу.
8. Синхронды генератор
желісіне қосылу.
9. Нүктелі синхронизация
әдісімен синхронды генератор желісіне қосылудың
эксперименталдық
дағдыларын игеру.
10. Синхронды генератордың
U-тәрізді
сипаттамаларын
зерттеу.
11. Синхронды генератордың
U-тәрізді
сипаттамаларын (I1=f(IВ)) тәжірибелік
тұрғыда алу.
12. Синхронды генератордың
бұрыштық сипаттамаларын
зерттеу. (P1=f()) синхронды
генераторының бұрыштық
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу;
13. Синхронды қозғал тқыш
тың механи калық сипаттамаларын зерттеу. (n=f(M))
синхронды генераторының
механикалық сипаттамаларын тәжірибелік тұрғыда алу
14. Синхронды қозғалтқыш
тың
жұмыс сипаттамаларын зерттеу. (M=f(P2),
P=f(P2), I=f(P2)) синхронды
қозғалтқышының жұмыс сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
15. Синхронды қозғалтқыш
тың U-тәрізді сипаттамасын
зерттеу. (n=f(M)) синхронды
қозғалтқышының U-тәрізді
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
16. Синхронды қозғалтқыш
тың бұрыштық сипаттамаларын зерттеу. (P1=f())
синхронды генераторының
бұрыштық сипаттамаларын
тәжірибелік тұрғыда алу
Оқу зертханалық стенді үш
фазалы трансформатордың
жұмыс ұстанымын зерттеуге арналған. Стенд келесі
зертханалық жұмыстарды
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22 "Асинхронды
электр қозға
лтқышы"
зертх аналық
стенді

•статикалық жүк
теме
торабын
басқару органдары;
•іске қосу реттеу
аппарату расының
басқару органдары;
• ө л ш е у
жүйесінің индикаторы ;
• к о м м у та
циялық
ұяшықтар;
•ДК
жалғауға
арналған USBажыратқыш
Зертханалық
стен діге қосым
ша
берілетін
бағдар ла малық
және әдістеме
лік жабдықтама:
•оқыту шылар
құрамына арнал
ған әдістемелік
және
техни
калық
құжат
тама жинағы;
•стенді
мен
жұмыс жасауға
арнал ған бағ
дарл
амалық
жабдықтама
Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы,
төрт
сымды нөлдік
жұмыс өткізгіші
және
220
сызықты кернеуі
мен 50Гц жиілігі
бар) Тұтыны латын қуат: 1 кВт
Стенд корпусы
нда орналасқан:
жиілігі мен керне уі реттелетін
айны малы тоқ үш
фазалы желісін
қалыптастыруға
арналған жиілік
түрлендіргіші;

өткізуге мүмкіндік береді:
Бос жүріс әдісімен бір фазалы трансформаторды зерттеу.
Қысқа тұйықталу әдісімен
бір фазалы трансформаторды
зерттеу.
Әртүрлі
жүктемелермен
жұмыс істегендегі үш фазалы
трансформаторлардың сыртқы
сипаттамасын зерттеу.
Вольтметр әдісімен үш фазалы трансформатор әр түрлі
жалғау тобын тәжірибелік
тұрғыда анықтау.
Трансформатор
параметр
лерінің
мәндері
тең болғанда үш фазалы
трансформаторлардың
параллель жұмысын зерттеу.
Трансформация коэффициенті
параметрлерінің
мәндері
әртүрлі болғанда үш фазалы
трансформаторлардың
параллель жұмысын зерттеу.
Қысқа тұйықталу кернеуі
параметрлері
әр
түрлі
болғанда
үш
фазалы
трансформатордың
параллель жұмыстарын зерттеу.

Қысқа тұйықталған фазалық
роторы бар қозғалтқыштың
жұмыс
сипаттамаларын, жұмыс ұстанымын,
құрылымын
зерттеуге
арналған.
Стенд келесі зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге
мүмкіндік береді:
Асинхронды қозғалтқыштың
статор орамдарын тәжіри
белік тұрғыда анықтау.
7. Бос жүріс әдісімен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқышты зерттеу.
Қысқа тұйықталу әдісімен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқышты зерттеу.
Асинхронды қозғалтқышт
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2асинхронды
қозғалтқыштың
ста
тикалық
жүктеме модулі;
•қоз ғал тқыш
тың зертт елетін
параметрлерін
өлшеуге және көр
сетуге арналған
өлшеу
жүйесі
(тоқ,
кернеу,
электр
қуаты,
жылдамдық,
механикалық момент).
Стен дінің алды
ңғы
бетінде
орналасқан:
•инве
рторды
басқару органдары;
•стат
икалық
жүктеме торабын басқару органдары;
•іске қосу - реттеу
аппарату
расының басқару
органдары;
•өл шеу жүй
есінің индикаторы ;
•ком мута ци
ялық ұяшықтар;
•ДК
жалғауға
арналған USBажыратқыш
Зертха
налық
стен діге қосы
мша берілетін
бағдарламалық
жә
не
әдісте
мелік
жабдықтама:
•оқыту шылар
құрамына арна
лған әдістемелік
және
техник
алық құжаттама
жинағы;
•стен дпен жұмыс
жасауға арнал ған
бағдарла малық
жабдық тама
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қозғалтқыштардың
табиғи механикалық және
электромеханикалық сипаттамаларын зерттеу.
9. Қозғалтқыштың жұмыс
сипаттамаларын зерттеу.
10. Қорек беретін желі
параметрлерінің
өзгерісі
кезінде қозғалтқыштың жасанды механикалық және
электромеханикалық сипаттамаларын зерттеу.
11. Ротор тізбегіне қосымша
кедергіні
енгізу
кезінде
қозғалтқыштың
жасанды
механикалық
және
электромеханикалық сипаттамаларын зерттеу.
12. ДК диалог режимінде ғана
орындалатын зертханалық
жұмыстар:
4. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың реостатты
іске қосуын зерттеу.
5. Кернеуі төмендетілген
үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың іске қосуын
зерттеу.
6. Статор орамын жалғайтын
сызбаларды
ауыстырумен
үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштың іске қосуын
зерттеу.
.

23 " С и н х р о н ды
электр
қозғалтқышы
және
генератор"
зертханалық
стенді

программное и
м е т од и ч е с ко е
обеспечение:
•комплект
методической
и
технической документации, предназначенный для
преподавательского состава;
•программное обеспечение для работы со стендом.
Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (үш
фазалы,
төрт
сымды нөлдік
жұмыс өткізгіші
және
220
сызықты кернеуі
мен
50Гц
жиілігі
бар)
Т ұ т ы н ы л ат ы н
қуат: 1 кВт
Стенд
корп у с ы н д а
орналасқан:
•статикалық
жүктемемен
т а р т п а л ы
қозғалтқыш
режимінде
жұмыс жасайтын тұрақты тоқ
қозға лтқышы
ның жұмысын
басқа
руға
арналған енді
ктің импульсті
түрлендіргіш;
•синхронды
генераторға
а р н а л ғ а н
белсенді
немесе белсендіиндуктивті
үш
фазалы
реттелетін
жүктеме модулі;
•қозғалтқыш/
ге н е р ато рд ы ң
зерттелетін
параметрлерін
өлшеуге

17. Оқу зертханалық стенді
синхронды қозғалтқыш пен
синхронды
генератордың
жұмыс ұстанымын, жұмыс
сипаттамаларын
зерттеуге арналған. Стенд келесі
зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге мүмкіндік береді:
Синхронды
генератордың
бос жүрісінің сипаттамаларын зерттеу. (E0=f(IВ))
синхронды генераторының
бос жүріс сипаттамаларын
тәжірибелік тұрғыда алу.
18.
синхронды
генера
торының қысқа тұйықталу
сипаттамаларын зерттеу.
19.
(IК=f(IВ)) синхронды
генераторының бос жүріс
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
20. Синхронды генератордың
әртүрлі жүктемедегі сыртқы
сипаттамаларын зерттеу.
21. Синхронды генератордың
(U1=f(I1)) сыртқы сипаттамасын тәжірибелік тұрғыда алу.
22. Синхронды генератордың
әртүрлі жүктемедегі реттеуші
сипаттамаларын зерттеу.
23. Синхронды генератордың
(IВ=f(I1)) реттеуші сипаттамасын тәжірибелік тұрғыда алу.
24. Синхронды генератор
желісіне қосылу.
25. Нүктелі синхронизация
әдісімен синхронды генератор желісіне қосылудың экспери менталдық дағдыларын
игеру.
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және көрсетуге
а р н а л ғ а н
өлшеу жүйесі
(тоқ,
кернеу,
электр
қуаты,
жылдамдық,
механикалық
момент).
Стендінің
а л д ы ң ғ ы
тақтасында
орналасқан:
•тұрақты
тоқ
қозғалтқышын
басқару органдары;
•синхронды
ге н е р ато рд ы ң
қозғалтқышын
басқару органдары;
•іске қосу реттеу
аппа
ратурасының
басқару органдары;
•үш
фазалы реттелетін
жүкте менің бас
қару органдары;
• ө л ш е у
жүйесінің индикаторы ;
• ком м у т а ц и я
лық ұяшықтар;
•ДК
жалғауға
арнал ған USBажыратқыш
24 « Тр а н с ф о р - Желі:
~50Гц
м а т о р л а р » 220В (бір фазазертханалық лы 220В 50Гц)
стенд
Пайдаланылатын қуат: 0,5 кВт
•статикалық
жүктеме тораптарын басқару
органдары;
•іске
қосуды
реттеуші
аппаратураны
басқару органдары;
• и ө л ш е у
жүйесінің индикаторлары;
172

26. Синхронды генератордың
U-тәрізді
сипаттамаларын
зерттеу.
27. Синхронды генератордың
U-тәрізді
сипаттамаларын (I1=f(IВ)) тәжірибелік
тұрғыда алу.
28. Синхронды генератордың
бұрыштық сипаттамаларын
зерттеу. (P1=f()) синхронды
генераторының бұрыштық
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу;
29. Синхронды қозғалтқыш
тың механика лық сипаттамаларын зерттеу. (n=f(M))
синхронды генераторының
механикалық сипаттамаларын тәжірибелік тұрғыда алу
30. Синхронды қозғалтқыш
тың
жұмыс сипаттамаларын зерттеу. (M=f(P2),
P=f(P2), I=f(P2)) синхронды
қозғалтқышының жұмыс сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
31. Синхронды қозғалтқыш
тың U-тәрізді сипаттамасын
зерттеу. (n=f(M)) синхронды
қозғалтқышының U-тәрізді
сипаттамаларын тәжірибелік
тұрғыда алу.
32. Синхронды қозғалтқыш
тың бұрыштық сипаттамаларын зерттеу. (P1=f())
синхронды генераторының
бұрыштық сипаттамаларын
тәжірибелік тұрғыда алу
Оқу зертханалық стенді үш
фазалы трансформатордың
жұмыс ұстанымын зерттеуге арналған. Стенд келесі
зертханалық
жұмыстарды
өткізуге мүмкіндік береді:
Бос жүріс әдісімен бір фазалы
трансформаторды
зерттеу. Қысқа тұйықталу
әдісімен бір фазалы трансформаторды
зерттеу.
Әртүрлі
жүктемелермен
жұмыс істегендегі үш фазалы
трансформаторлардың
сыртқы сипаттамасын зерттеу. Вольтметр әдісімен үш
фазалы трансформатор
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25 Э н е р г и я
үнемдегіш
т ех н ол о г и я лар. МПСО
НТЦ-10.49
энергияны
үнемдеу.

26 Э л е к т р
жетектерін автоматты түрде
басқару

• к о м м у
т а ц и я л ы қ
қоспалар;
•ДК
қосылу
үшін
USBжалғағыш.
Зертха
налық
стен дке бағдар
лама лық және
әдістемелік
жасақ
тама
тіркеледі:
•оқыту шылық
құрам үшін арнал ған әдісте
мелік және техни калық құжат
тама жина ғы;
•стендпен
жұмыс
істеу
үшін бағдарлама
лық жасақтама

әр түрлі жалғау тобын
тәжірибелік тұрғыда анықтау.
Т р а н с ф о р м а т о р
параметрлерінің
мәндері
тең болғанда үш фазалы
трансформаторлардың
параллель жұмысын зерттеу.
Т р а н с ф о р м а ция
коэффициенті
параметрлерінің
мәндері
әртүрлі болғанда үш фазалы
трансформаторлардың
параллель жұмысын зерттеу.
Қысқа тұйықталу кернеуі
параметрлері
әр
түрлі
болғанда
үш
фазалы
трансформатордың
параллель жұмыстарын зерттеу.

1. АҚ энергетикалық сипаттамаларын зерттеу және жиілік
түрлендіргішін
қолдану
тиімділігінің негіздемесі.
13.
2.Трансформатордың
энергетикалық сипаттамаларын зерттеу және жүктемені
қайта бөлу тиімділігінің
негіздемесі.

Электр
жабдық
тарына және автоматтан дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

Қуат
көзі:
3~220/127
В,
50Гц Пайдаланылатын қуат,
кВт 0.5 артық
емес

1. Уақыт функциясындағы
тұрақты тоқ қозғалтқышын
(ТТҚ ) қосу.
2. ЭҚК функциясында ТТҚ қосу.
3. Тоқ функциясында ТТҚ қосу.
4. ЭҚК функциясында ТТҚ
тежелуі.
5. Уақыт функциясындағы
ТТҚ тежелуі.
6. Қосуға қарсы ТТҚ тежелуі.
7. Асинхронды қозғалтқышты
(АҚ) қысқа тұйықталған ротормен қосу.
8. АҚ қысқа тұйықталған ротормен қосуға қарсы тежелу.
9. Қысқа тұйықталған роторы бар АҚ реверсі.
10. Уақыт функциясындағы
қысқа тұйықталған роторы
бар АҚ серпінді тежелуі.

Электр
жабдық
тарына және автоматт андырылған
құралдарға қызмет
көрсету
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27 Жылыжайда
және көкөніс
қ о й ма с ы н д а
климатты
басқару сызбасын зерттеу

Қорек
көзі:
~50Гц 220В (бір
фазалы
220В
50Гц) Пайдаланылатын қуат,
кВт 0,3 артық
емес

28 «Өнеркәсіптік
кәсіпо рындарды МПСО
элект
рмен
ж а бд ы қ т ау »
зертх аналық
стенді

Желі: 3~50Гц 220В
3P+N ( желілік
кернеуі 220 және
жиілігі50Гцжұмыс
нөлдік өткізгіші бар
үш фазалы төрт
жетекті) Пайдаланылатын қуат: 300
Вт •қуат беру блогі
±15 В 1 А, +5 В 1 А;
• 0,1 с айыру
қабілеті бар секундомер тақтасы;
•
тиристорлық
кернеуді реттеуші
(ТКР) тақта;
•электр
қозғал
тқышын
және
трансформаторды
қорғау тоғының
зерттеліп отырған
тізбегінің коммутациясын басқару
тақтасы;
• МЛТ-2 100
Ом
жүктеме
резисторлардың
тақтасы;
• қ ы з д ы р у
шамының блогі
~220 В 15Вт, 6
шам;
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11. Тиристорлық бір фазалы
түрлендіргіштің жұмысын
зерттеу.
12. ТТҚ алшақтан басқару
жүйесін зерттеу.
13. ТТҚ тұйық басқару
жүйесін зерттеу..
1. Ылғалдылық датчигінің
сипаттамасын зерттеу.
2. Температура датчигінің
сипаттамасын зерттеу
3. Бөлмедегі температураны
сақтау құрылғыларын зерттеу.
4. Ауаны желдету жүйесін
зерттеу.
5. Ауаны кептіру және
ылғалдандыру жүйесін зерттеу.
6. Жылыжайда және көкөніс
қоймасында
температуры
режимін басқару сызбасын
зерттеу.
Зертханалық стенд өнеркәс
іптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау кезінде
қолданылатын
электр
жабдықтарының жеке түрлерін
зерттеу бойынша зертханалық
- тәжірибелік сабақтарды
жүргізу үшін оқу құралы
ретінде қолда нуға арналған./
1. Транс форматорлардың
қайталама тоқ орамдарын қосу
сызбасын зерттеу.
Зерттеу объектісі: тоғы 3
фазалы желіге қосылған
трансформаторлар. Релелік
қорғаныс құрылғысында және
автоматикада қолданылатын
трансформаторлардың қайта
лама тоқ орамдарын қосу
сызбалары зерттеледі.
2. Индукциялық тоқ релесін
қолданумен
максималдық
тоқ қорғауын сынау. Зерттеу
объектісі: ТР-84 тоқ релесі.
2. Индукциялық реле құры
лысы мен жұмысы, қорғау
үшін қолдану ерекшеліктері,
артықшылықтары
мен
кемшіліктері зерттеледі.
3.
Жүктеме
қуатының
коэффициенті
өзгерген
кезіндегі
ауыспалы
тоқ
электр берілісі желілері
жұмысының режимін

Электр
жабдық
тарына және автоматтан дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

А
у
ы
л
шаруашылық
өндірісін электр
энергиясымен
қамтамасыз етеді
және
қызмет
көрсетеді.

•РП-18
реле
блогі, 8 реле;
• ОСМ1-0,1 күш
трансформаторы

29 «МПСО бар
электрмен
жабды
қтау
жүйе сіндегі
электр энерг
иясының сапасы» зертх
аналық стенді

Желі:
3~50Гц
380В
3P+N
(желілік кернеуі
380 және жиілігі
50 Гц жұмыс
нөлдік өткізгіші
бар үш фазалы
төрт
жетекті)
Пайдаланылатын қуат: 300 Вт
Бағдарламалық
жасақтама: Осциллограф
Стенд
корпусында мыналар
орналасқан:
•төмендету
транс форматорлары;
•
тиристорлық
кернеуді реттеуші
(ТКР) тақта;
•жүктеме
резисто рлардың
блогі;

4. Зерттеу объектісі: белсенді
- индукциялық жүктемеге
күш салынған электр берілісі
желісінің үлгісі. Зертханалық
жұмыста жүктеме қуатының
коэффициенті
өзгерген
кезіндегі желі жұмысының
режимдері
зерттеледі,
өтемдік
конденсатордың
есебі және реактивті қуат
өтімдігі бойынша сараптама
жүргізіледі.
4. Жоғары вольтты электр
қозғалтқышының
релелік
қорғанысын сынау. Зерттеу
объектісі: релелік қорғанысы
сызбасының
үлгісі.
Қолданыстағы
стендіндегі
қорғау жүйесінің жұмысын
тәжірибеде
сынау
және
жұмыста баптау, зерттеу керек.
5.
Төмендету
трансформаторы ның релелік
қорғанысын сынау. Зерттеу
объектісі: релелік қорғанысы
сызбасының үлгісі.
Қолданыстағы
стендіндегі
қорғау жүйесінің жұмысын
тәжірибеде
сынау
және
жұмыста баптау, зерттеу керек.
1. Зертханалық стенд
«Өнеркәсіптік кәсіпоры ндарды электрмен жабдықтау,
«Электр жүйелері және
желілері» және т.б. пәндер
бойынша
зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
жүргізу үшін оқу құралы
ретінде қолдануға арналған.
Зерттеу объектісі өтемдік
конденсаторларды
қосу
мүмкіншілігі бар белсенді
- индукциялық жүктемеге
күш салынған электр берілісі
желісінің үлгісі болып табылады. Дербес компьютердің
көмегімен электр энергиясы
сапасының көрсеткіштерін
өлшеу.
2.
Кернеу
ауытқуының
қуатқа,
пайдаланатын
жүктемеге әсерін анықтау.
3. Кернеуді қарсылық реттеу
4. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың

А у ы л ш а
р у а ш ы л ы қ
өндірісті электр
энергия
сымен
қамта масыз етеді
және қызмет көрсе
теді
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•конденсаторлар
блогі;
•дроссельдер;
• қ ы з д ы р у
шамының блогі
~220 В 15Вт, 15
шам;
• ОСМ1-0,1 негіз
інде күш автотрансформаторы;
•микропроце
ссорлық өлшеу
жүйесінің
модулі

30 «Өнеркәсіптік
кәсі порындарды
элек
трмен жабды
қтау» зертха
налық жабды
ғының оқулық
жинағы
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Пайдаланылатын қуат 500
В•А,
Электр
қуат
беру:
жұмыс
нөлдік өткізгіші
бар ауыспалық
тоқтың
үш
фазалы
желісімен, мысалы,
кернеуі
380 В, жиілігі 50
Гц
жұмыс кернеуі,
12 В
Электр тоғымен
з а қ ы м д а уд а н
қорғану классы
-I

көлденең өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
5. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
бойлық өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
6. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелері
генерация
деңгейінің
тұрақты
тоқ
жүктемесіне қорек беру
сызбасындағы екі жартылай кезеңдегі бір жартылай
кезеңінің түзеткішін айырбастау жолымен төмендету.
7. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелерін өтемдік құрылы
ғының фильтрі көмегімен өтеу.
Бастапқы кәсіптік, орта
кәсіптік және жоғары кәсіптік
білім беру мекемелерінде
негізгі және тереңдетілген
кәсіптік
білім
мен
дағдыларды меңгеру үшін
зертханалық - тәжірибелік
сабақтарды жүргізу үшін
арналған.
Электрмен
жабдықтау
жұмысының
бекітілген режимдері 1.
Симметриялы жүктемедегі
электр жабдығы жұмысының
режимін зерттеу.
2.
Симметриялы
емес
жүктемедегі электр жабдығы
жұмысының режимін зерттеу.
3. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі электр энергиясын жоғалтуына жүктеменің
әсерін зерттеу.
4.
Жүктеме сипатының
электр жабдығы жұмысының
режиміне әсерін зерттеу.
. 5. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
өтемдік режимін зерттеу.
6.
Конденсаторлы
батареяны қосу параметрлері
мен сызбаларының электр
жабдығы
жұмысының
режиміне әсерін зерттеу.
Ауыспалы процесстер
1. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі
симметриялы қысқа тұйықталудың
электр магниттік ауыспалы
процесстері.

А у ы л ш а
руашылық өндіріс
ті электр энергия сымен қамта
масыз етеді және
қызмет көрсетеді

31 Э н е р г и я
үнемдегіш
т ех н ол о г и я лар. МПСО
НТЦ-10.49
электрмен
жабдықтау

С т е н д
кәсіпорынды
электрмен
ж а б д ы қ т а уд а
э н е р г и я
үнемдегіш
әдістерді зерттеу
бойынша
зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге
мүмкіндік
береді

2. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі
симметриялы
емес қысқа тұйықталудың
электр магниттік ауыспалы
процесстері.
3. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі қысқа тұйықталу
тоғының өлшемдеріне әсер
ететін факторларды зерттеу.
Релелік қорғаныс және автоматика
1. Электр берілісі желісінің
максималдық тоқ қорғауы.
2. Электр берілісі желісінің
дифференциалды қорғауы
3. Трансформаторды макси
малдық тоқ қорғауы.
4. Трансформатордың дифференциалды қорғауы.
5. ЭБЖ автоматты қайталама
қосу.
6. Трансформаторды автоматты қайталама қосу.
7. Қорек беретін жалғағыштар
резервін автоматты қосу
АҚ энергетикалық сипаттамаларын зерттеу және жиілік
түрлендіргішін
қолдану
тиімділігінің негіздемесі.
Трансформатордың
энерге тикалық сипаттамаларын зерттеу және жүктемені
қайта бөлу тиімділігінің
негіздемесі.
Электр энергиясын беру
кезінде реактивті қуаттың
мақсатты
өтімдігінің
негіздемесі.
Қорек беру трансформа
торының бастапқы және
қайталама
жағындағы
реактивті қуаттың өтемдік
тиімділігін зерттеу.
Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
өтемдік тиімділігін зерттеу.
СД көмегімен реактивті қуаттың
өтемдік тиімділігін зерттеу.
Өтемдік
құрылғыларды
мақсатты басқару негіздемесі.
Қорек беретін кернеу сапасы мен
қуат коэффициентіне жартылай
өткізгіш
түрлендіргіштердің
әсерін зерттеу.
177

32 М П С О
НТЦ-10.67
электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің тарату желісі

Зертханалық
стенд
«Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
электрмен
ж а б д ы қ т а у,
« Э л е к т р
жүйелері және
желілері» және
т.б.
пәндер
б о й ы н ш а
зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
жүргізу
үшін
оқу құралы
р е т і н д е
қолдануға
арналған

33 Э л е к т р
жетектерін автоматты түрде
басқару

Қорек
көзі:
3~220/127
В,
50Гц
Пайдаланылатын қуат, кВт 0.5
артық емес
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Қорек беретін кернеу сапасы
тұтынушылар сипаттамасына әсерін зерттеу.
Ж а р ы қ т а н д ы р у
қондырғыларының
қуат
коэффициентін
мақсатты
реттеу негіздемесі.
Э л е к т р м е н
жарықтандырудың әртүрлі
көздерінің
энергетикалық
тиімділігін зерттеу.
Трансформатор жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлерін өлшеу.
Электр
берілісі
желі
жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлерін
өлшеу.
Тұйықталмаған
тарату
электр желісі жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлерін өлшеу.
Тұйықталмаған
тарату
электр желісі жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлеріне конденсаторлы
батареяның көмегімен реактивті
қуаттың өтемдік әсері.
Конденсаторлы батареяның
кернеуі бойынша қуаттың
статикалық
сипаттамасын
зерттеу
1. Уақыт функциясындағы
тұрақты тоқ қозғалтқышын
(ТТҚ ) қосу.
2. ЭҚК функциясында ТТҚ қосу.
3. Тоқ функциясында ТТҚ қосу.
4. ЭҚК функциясында ТТҚ
тежелуі.
5. Уақыт функциясындағы
ТТҚ тежелуі.
6. Қосуға қарсы ТТҚ тежелуі.
7. Асинхронды қозғалтқышты
(АҚ) қысқа тұйықталған ротормен қосу.
8. АҚ қысқа тұйықталған ротормен қосуға қарсы тежелу.
9. Қысқа тұйықталған роторы бар АҚ реверсі.
10. Уақыт функциясындағы
қысқа тұйықталған роторы
бар АҚ серпінді тежелуі.
11. Тиристорлық бір фазалы
түрлендіргіштің жұмысын
зерттеу.

Электр жабдықт
арына және автоматтан дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

34 Жылыжайда
және көкөніс
қ о й ма с ы н д а
климатты
басқару сызбасын зерттеу

Қорек
көзі:
~50Гц 220В (бір
фазалы
220В
50Гц)
Пайдаланылатын қуат, кВт 0,3
артық емес

35 М П С О
орта
дан
тепкіш және
осьтік желд
еткіштерді
зерттеу

Қорек
көзі:
1~220 В, 50Гц
Пайдалынатын
қуат, кВт 0,5
артық емес

36 МПСО орта
дан
теп
кіш
және
осьтік желд
еткіштерді
зерттеу

Қорек
көзі:
1~220 В, 50Гц
Пайдалынатын
қуат, кВт 0,5
артық емес

37 К ө р н е к і
құралдар

38 Э л е к т р Қ о р е к
өлшемдері
көзі:3~220/127
В, 50Гц
Пайдалынатын
қуат, кВт 0,2
артық емес
Кіріктірілген
жүктеме;
1,5
сыртқы жүктеме

12. ТТҚ тұйықталмаған
басқару жүйесін зерттеу.
13. ТТҚ тұйық басқару
жүйесін зерттеу
1. Ылғалдылық датчигінің
сипаттамасын зерттеу.
2. Температура датчигінің
сипаттамасын зерттеу
3. Бөлмедегі температураны
сақтау құрылғыларын зерттеу.
4. Ауаны желдету жүйесін
зерттеу.
5. Ауаны кептіру және
ылғалдандыру жүйесін зерттеу.
6. Жылыжайда және көкөніс
қоймасында
температуры
режимін басқару сызбасын
зерттеу.
1. Ортадан тепкіш желдеткі штің
әмбебап сипаттамаларын алу.
2.
Осьтік
желдеткіштің
әмбебап сипаттамаларын алу.
3. Осьтік желдеткіштердің
жүйелі жұмысын зерттеу.
4. Осьтік желдеткіштердің
қосарлас жұмысын зерттеу.
1.
Ортадан
тепкіш
желдеткіштің әмбебап сипаттамаларын алу.
2.
Осьтік
желдеткіштің
әмбебап сипаттамаларын алу.
3. Осьтік желдеткіштердің
жүйелі жұмысын зерттеу.
4. Осьтік желдеткіштердің
қосарлас жұмысын зерттеу.
Графикалық
жұмыстарды
орындау үшін геометриялық
денелердің үлгілері

1.
Магниттік
электр
жүйесінің
техникалық
амперметрін тексеру.
2. Магниттік электр жүйесінің
вольтметрін тексеру.
3. Электр динамикалық
жүйенің ваттметрін тексеру.
4. Индукциялық жүйедегі
электр энергиясының бір фазалы есептегішін тексеру.
5. Амперметр өлшемдерінің
шектерін кеңейту.
6. Вольтметр өлшемдерінің
шектерін кеңейту.

Электр
жабды
қтарына
және
автоматта
ндырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

Электр
жабды
қтарына
және
автоматта
ндырылған
құралдарға қызмет
көрсету.
Электр
жабдық
тарына және автоматтан дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

Ауылша
руашы лық өндіріс
процесінде стандар тизация және
метрология норма
ларын енгізу
Ауылша
руашы
лық өндіріс про
цесінде стандар
тизация және метрология
норма
ларын енгізу
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39 МПСО электр Қорек
көзі:
өлшем дері
3~220/127
В,
50Гц
Пайдалынатын
қуат, кВт 0.8
артық емес

40 Т ы ң а
йтқыштар
жина қталымы
41 Дәнді
дақы
лдар үлгілері
42 Азық
шөп
терінің, көп
жыл
дық
астық
тұқы
мдас
және
бұршақ тұқым
дас
шөптер
үлгілері
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7. Жанама әдіспен кедергіні
өлшеу.
8.
Әртүрлі
жүктеме
түрлеріндегі cos(φ) қуат
коэффициентін өлшеу.
9.
жанама
жолмен
индуктивтілікті өлшеу.
10. 3 фазалы тізбектегі
белсенді қуатты өлшеу.
11. Электронды осциллограф
көмегімен кернеуді, тоқты
және жиілікті өлшеу.
1. Ұқсас өлшеу аспаптарын
зерттеу.
2. Өлшеу шектерін кеңейту,
үстеме кедергілерді және
тұйықтарды есептеу.
3.
Сигнал амплитудасын
өлшеу.
4. Вольтметр және амперметр әдісімен электр сызбалары
элементтерінің
параметрлерін өлшеу.
5. Белдік әдісімен электр
сызбалары элементтерінің
параметрлерін өлшеу.
6. Резонанс әдісімен электр
сызбалары элементтерінің
параметрлерін өлшеу.
7. Пішіннің өзгеруін, температураны (тензорезистор және терморезистор, термобу) өлшеу.
8. Цифрлік осциллографты
зерттеу.
9. Цифрлік тіркеушіні өлшеу
жинағы негізінде зерттеу.
10. Қуатты өлшеу.
11. Жиілікті және уақыт интервалын өлшеу.
12. Фаза өзгерісін өлшеу.
Демонстрация, тәжірибелік
жұмыстар

Ауылшаруашы лық өндіріс
процесінде стандарт изация және
метрология нормала рын енгізу

Агрономия және
мал шаруашы лығы
негіз дерін меңгеру
Демонстрация
Агроно мия және
мал шаруаш ылығы
негіздерін меңгеру
Демонстрация, зертханалық Агроном ия және
жұмыстар
мал
шаруаш
ылығы негіздерін
меңгеру

43 Үй
жану
арларының
қаңқалары
44 Ауыл
шару
ашылық құралжабдықтар
45 Электр жетек
терін
автоматты түрде
басқару

Демонстрация
Демонстрация
Қорек
көзі:
3~220/127
В,
50Гц
Пайдаланылатын қуат, кВт 0.5
артық емес

46 Жылыжайда
және көкөніс
қ о й ма с ы н д а
климатты
басқару сызбасын зерттеу

Қорек
көзі:
~50Гц 220В (бір
фазалы
220В
50Гц)
Пайдаланылатын қуат, кВт 0,3
артық емес

47 М П С О
орт
адан
тепкіш және
осьтік
желде ткіштерді
зерттеу

Қорек
көзі:
1~220 В, 50Гц
Пайдалынатын
қуат, кВт 0,5
артық емес

1. Уақыт функциясындағы
тұрақты тоқ қозғалтқышын
(ТТҚ ) қосу.
2. ЭҚК функциясында ТТҚ қосу.
3. Тоқ функциясында ТТҚ қосу.
4. ЭҚК функциясында ТТҚ
тежелуі.
5. Уақыт функциясындағы
ТТҚ тежелуі.
6. Қосуға қарсы ТТҚ тежелуі.
7. Асинхронды қозғалтқышты
(АҚ) қысқа тұйықталған ротормен қосу.
8. АҚ қысқа тұйықталған ротормен қосуға қарсы тежелу.
9. Қысқа тұйықталған роторы бар АҚ реверсі.
10. Уақыт функциясындағы
қысқа тұйықталған роторы
бар АҚ серпінді тежелуі.
11. Тиристорлық бір фазалы
түрлендіргіштің жұмысын зерттеу.
12. ТТҚ тұйықталмаған
басқару жүйесін зерттеу.
13. ТТҚ тұйық басқару
жүйесін зерттеу.
1. Ылғалдылық датчигінің
сипаттамасын зерттеу.
2. Температура датчигінің
сипаттамасын зерттеу
3. Бөлмедегі температураны
сақтау құрылғыларын зерттеу.
4. Ауаны желдету жүйесін
зерттеу.
5. Ауаны кептіру және
ылғалдандыру жүйесін зерттеу.
6. Жылыжайда және көкөніс
қоймасында
температуры
режимін басқару сызбасын
зерттеу
1.
Ортадан
тепкіш
желдеткіштің әмбебап сипаттамаларын алу.
2.
Осьтік
желдеткіштің
әмбебап сипаттамаларын алу.
3. Осьтік желдеткіштердің
жүйелі жұмысын зерттеу.
4. Осьтік желдеткіштердің
қосарлас жұмысын зерттеу.

Агрономия және
мал шаруашы лығы
негіздерін меңгеру
Агрономия және
мал шаруашы лығы
негіздерін меңгеру
Электр жабдықтар
ына және автоматтан дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

Электр
жабд
ы қ т а р ы н а
және
автоматтан
дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.

Электр
жабды
қтарына
және
автоматтан
дырылған
құралдарға қызмет
көрсету.
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48 «Электр энерг
иясын тұты
нушылар»
оқу
жабды
ғының үлгілік
жинағы

49 «Өнеркәсіптік
кәсіпо рындарды МПСО
электр
мен
жабды қтау»
зертха налық
стенді
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Желі:
3~50Гц
220В 3P+N (
желілік кернеуі
220 және жиілігі
50 Гц жұмыс
нөлдік өткізгіші
бар үш фазалы
төрт жетекті)
Пайдаланылатын
қуат: 300 Вт •қуат
беру блогі ±15 В 1
А, +5 В 1 А;
• 0,1 с айыру
қабілеті бар секун
домер тақта сы;
• тиристорлық
кернеуді реттеу
ші (ТКР) тақта;
•электр қозғалт
қышын
және
трансформаторды
қорғау
тоғы
ның
зерттеліп отыр
ған
тізбегінің
комму тациясын
басқару тақтасы;

Стенд
электр
желісінің
п а р а м е т р л е р і н
өлшегіштермен
және
цифрлік
осциллографпен
жасақталған.
•Стенд әртүрлі жүктемелердің
желіге қосылу сәтінде тоқ
және кернеу қисығын алуға
мүмкіндік береді.
• Стенд 30 қатар бүкпеге дейін
желі кернеуінің гармониялық
құраушыларына
талдау
жүргізуге мүмкіндік береді.
•Стенд
өлшенетін
мәліметтерді
тіркеуге
мүмкіндік береді.
Төмендегідей әртүрлі сипаттамалары бар электр
энергиясын
тұтынушылар
жинағынан тұратын оқу
жиынтығын білдіреді:
1. Әртүрлі белсенді қуат.
2. Әртүрлі ПӘК.
3.
Әртүрлі
іске
қосу
режимдерінің параметрлері.
4. Әртүрлі энергия үнемдегіш
функциялар
Зертханалық
стенд
өнер
кәсіптік
кәсіпорындарды
электрмен
жабдықтау
кезінде қолданылатын электр
жабдықтарының жеке түрлерін
зерттеу бойынша зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
жүргізу үшін оқу құралы
ретінде қолдануға арналған./
1.
Трансформаторлардың
қайта лама тоқ орамдарын
қосу сызбасын зерттеу.
Зерттеу объектісі: тоғы 3
фазалы желіге қосылған
трансформаторлар. Релелік
қорғаныс құрылғысында және
автоматикада қолданылатын
трансформаторлардың қайта
лама тоқ орамдарын қосу
сызбалары зерттеледі.
2. Индукциялық тоқ релесін
қолданумен
максималдық
тоқ қорғауын сынау. Зерттеу
объектісі: ТР-84 тоқ релесі.
8.Индукциялық реле құрылысы
мен жұмысы, қорғау үшін
қолдану ерекшеліктері

Электр
жабды
қтарына
және
автомат
тандырылған
құралдарға қызмет
көрсету

Электр энергиясымен қамтама сыз
ету және қызмет
көрсету

• МЛТ-2 100
Ом
жүктеме
резисторлардың
тақтасы;
• қ ы з д ы р у
шамының блогі
~220 В 15Вт, 6
шам;
•РП-18
реле
блогі, 8 реле;
• ОСМ1-0,1 күш
трансформаторы

50 «МПСО бар
элект
рмен
жабд
ықтау
жүйес індегі
электр энерг
иясының сапасы»
зерт
х а н а л ы қ
стенді

Желі:
3~50Гц
380В
3P+N
(желілік кернеуі
380 және жиілігі
50 Гц жұмыс
нөлдік өткізгіші
бар үш фазалы
төрт
жетекті)
Пайдаланылатын қуат: 300 Вт
Бағдарламалық
жасақтама: Осциллограф
Стенд
корпусында мыналар
орналасқан:
•төмендету
трансформаторлары;

артықшылықтары
мен
кемшіліктері зерттеледі.
3.
Жүктеме
қуатының
коэффициенті
өзгерген
кезіндегі ауыспалы тоқтың
электр
берілісі
желілері
жұмысының режимін зерттеу.
Зерттеу объектісі: белсенді
- индукциялық жүктемеге
күш салынған электр берілісі
желісінің үлгісі. Зертханалық
жұмыста жүктеме қуатының
коэффициенті
өзгерген
кезіндегі желі жұмысының
режимдері зерттеледі, өтемдік
конденсатордың есебі және
реактивті қуат өтімдігі бойынша сараптама жүргізіледі.
4. Жоғары вольтты электр
қозғалтқышының
релелік
қорғанысын сынау. Зерттеу
объектісі: релелік қорғанысы
сызбасының
үлгісі.
Қолданыстағы
стендіндегі
қорғау жүйесінің жұмысын
тәжірибеде
сынау
және
жұмыста баптау, зерттеу керек.
5. Төмендету трансформато
рының релелік қорғанысын сынау. Зерттеу объектісі: релелік
қорғанысы сызбасының үлгісі.
Қолданыстағы
стендіндегі
қорғау жүйесінің жұмысын
тәжірибеде
сынау
және
жұмыста баптау, зерттеу керек
3. Зертханалық стенд
«Өнеркә сіптік кәсіпоры
ндарды электрмен жабдықтау,
«Электр
жүйелері
және
желілері» және т.б. пәндер
бойынша
зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
жүргізу үшін оқу құралы
ретінде қолдануға арналған.
Зерттеу объектісі өтемдік
конденсаторларды
қосу
мүмкіншілігі бар белсенді
индукциялық
жүктемеге
күш салынған электр берілісі
желісінің үлгісі болып табылады. Дербес компьютердің
көмегімен электр энергиясы
сапасының көрсеткіштерін
өлшеу.

Электр энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет
көрсету

183

тиристорлық
кер неуді ретте
уші (ТКР) тақта;
•жүктеме резист
орлардың блогі;
•конденсаторлар
блогі;
•дроссельдер;
•қыздыру шамы
ның блогі ~220
В 15Вт, 15 шам;
•
ОСМ1-0,1
негізінде
күш
а вт о т р а н с ф о р
маторы; •микропроце ссор л ық
өлшеу жүйесінің
мо дулі

51 « Ө н е р к
әсіптік кәсіпо
рындарды
элект
рмен
жабды қтау»
зертха налық
жабды ғының
о қ у л ы қ
жинағы
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Пайдаланылатын қуат 500
В•А,Электр қуат
беру:
жұмыс
нөлдік өткізгіші
бар ауыспалық
тоқтың үш фазалы желісімен,
мысалы, кернеуі
380 В, жиілігі
50
Гцжұмыс
кернеуі, 12 В
Электр тоғымен
з а қ ы м д а уд а н
қорғану классы
-I

4.Кернеу
ауытқуының
батареяға әсерін анықтау. 3.
Кернеу ауытқуының қуатқа,
пайдаланылатын жүктемеге
әсерін анықтау.
4. Кернеуді қарсылық реттеу
5. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
көлденең өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
6. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
бойлық өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
7. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелері
генерация
деңгейінің
тұрақты
тоқ
жүктемесіне қорек беру
сызбасындағы екі жартылай кезеңдегі бір жартылай
кезеңінің түзеткішін айырбастау жолымен төмендету.
8. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелерін
өтемдік
құрылығының
фильтрі
көмегімен өтеу.
Бастапқы кәсіптік, орта
кәсіптік және жоғары кәсіптік
білім беру мекемелерінде
негізгі және тереңдетілген
кәсіптік
білім
мен
дағдыларды меңгеру үшін
зертханалық - тәжірибелік
сабақтарды жүргізу үшін
арналған.
Электрмен
жабдықтау
жұмысының
бекітілген режимдері
1. Симметриялы жүктемедегі
электр жабдығы жұмысының
режимін зерттеу.
2.
Симметриялы
емес
жүктемедегі электр жабдығы
жұмысының режимін зерттеу.
3. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі электр энергиясын жоғалтуына жүктеменің
әсерін зерттеу.
4.
Жүктеме сипатының
электр жабдығы жұмысының
режиміне әсерін зерттеу.
5. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
өтемдік режимін зерттеу.
6. Конденсаторлы батареяны
қосу параметрлері мен

Электр энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет
көрсету

52 Э н е р г и я
үнемдегіш
т ех н ол о г и я лар. МПСО
НТЦ-10.49
электрмен
жабдықтау

С т е н д
кәсіпорынды
электрмен
ж а б д ы қ т а уд а
э н е р г и я
үнемдегіш
әдістерді зерттеу
бойынша
зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге
мүмкіндік
береді.

сызбаларының
электр
жабдығы
жұмысының
режиміне әсерін зерттеу.
Ауыспалы процесстер
1. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі
симметриялы қысқа тұйықталудың
электр магниттік ауыспалы
процесстері.
2. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі
симметриялы
емес қысқа тұйықталудың
электр магниттік ауыспалы
процесстері.
3. Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі қысқа тұйықталу
тоғының өлшемдеріне әсер
ететін факторларды зерттеу.
Релелік қорғаныс және автоматика
1. Электр берілісі желісінің
максималдық тоқ қорғауы.
2. Электр берілісі желісінің
дифференциалды қорғауы
3.
Трансформаторды
максималдық тоқ қорғауы.
4. Трансформатордың дифференциалды қорғауы.
5. ЭБЖ автоматты қайталама
қосу.
6. Трансформаторды автоматты қайталама қосу.
7. Қорек беретін жалғағыштар
резервін автоматты қосу.
АҚ энергетикалық сипаттамаларын зерттеу және жиілік
түрлендіргішін
қолдану
тиімділігінің негіздемесі.
Трансформатордың
энергет икалық сипаттамаларын зерттеу және жүктемені
қайта бөлу тиімділігінің
негіздемесі.
Электр энергиясын беру
кезінде реактивті қуаттың
мақсатты өтімдігінің негізде
месі.
Қорек беру трансформато рының баста пқы және
қайталама
жағындағы
реактивті қуаттың өтемдік
тиімділігін зерттеу.
Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті

Электр энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет
көрсету
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53 М П С О
НТЦ-10.67
электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің тарату желісі

Зертханалық
стенд
«Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
электрмен
ж а б д ы қ т а у,
« Э л е к т р
жүйелері және
желілері» және
т.б.
пәндер
б о й ы н ш а
зертханалықтәжірибелік
сабақтарды
жүргізу
үшін
оқу құралы
р е т і н д е
қолдануға
арналған

54

Габариттер
1400х1350х750
Салмағы, 50 кг
артық емес
Техникалық сипаттамалар
Қорек
беру
кернеуі 220 В
Қорек
беру
кернеуінің
жиілігі 50 Гц
Пайдалынатын
қуат, 250 ВА
артық емес

« Б а қ ы л ау өлшеу аспаптары және автоматика» оқу
жабдығының
ү л г і л і к
ж и н а ғ ы ,
о р ы н д ау
компьютерлік
стендтік,
БӨАжА-СК

55 « Т е х н о
логиялық
а қ п а р а
ттардың өнерк
әсіптік
датчи ктері» оқу
жабд ығының
ү л г і л і к
жинағы,
186

Электр
қуат
беру кернеуі 220 В.
Қорек беретін
кернеудің
жиілігі - 50 Гц.
Пайдалынатын
қуат, 250 ВА
артық емес.

1. Трансформатор жұмысы
ның қалыптасқан режимінің
параметрлерін өлшеу.
2. Электр берілісі желі
жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлерін
өлшеу.
3. Тұйықталмаған тарату
электр желісі жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлерін өлшеу.
4. Тұйықталмаған тарату
электр желісі жұмысының
қалыптасқан
режимінің
параметрлеріне
конденсаторлы батареяның көмегімен
реактивті қуаттың өтемдік
әсері.
5. Конденсаторлы батарея ның кернеуі бойынша
қуаттың статикалық сипаттамасын зерттеу.
1.
Бағдарламаланатын
логикалық
контроллерді
зерттеу.
2. Датчиктерді зерттеу.
3. Сигналдарды нормалау
құрылғыларын зерттеу.
4.
Датчиктер
сипаттамаларын
зерттеудің
автоматтандырылған
эксперименттері.

Өндірістік
процестерді автома ттандыру және
механик аландыру

Тоқ және кернеу датчиктерін
зерттеу (6 датчиктер: өлшеу
тұйықтары, тоқ трансформаторы, Холл әсері негізінде
тоқтың интегралды датчигі,
кернеуді бөлуші, кернеу
трансформаторы, Холл әсері
негізінде кернеудің интегралды датчигі): зерттелетін
датчиктердің статикалық

Өндірістік
процестерді автоматтандыру және
механикаландыру

Өндірістік
процестерді автоматтандыру және
механикаландыру

қолмен моноблокты орындау, ТА-ӨДҚМ

56 Оқу жинағы
ның үлгілік
ж и н а ғ ы
«Мини техно логиялық
а қ п а р
аттардың
өнеркәсіптік
датчи ктері»
оқу

Габариттер
400х200х250 мм
Стенд салмағы,
10 кг артық емес

сипаттамаларын зерттеу (6
эксперимент);
— зерттелетін датчиктердің
жиілік сипаттамаларын зерттеу (6 эксперимент).
2. Температура датчиктерін
зерттеу (6 датчиктер: термостат, термобу, кремний терморезисторы, платиналық терморезистор, температураның
интегралды датчигі , байланыссыз пирометр):
— зерттелетін датчиктердің
статикалық сипаттамаларын
зерттеу (6 эксперимент).
3. Магнит өрісінің датчиктерін
зерттеу (5 датчиктер: геркон,
дискреттік шығысы бар Холл
датчигі, ұқсас Холл датчигі,
дискреттік шығысы бар магнит резисторы, ұқсас шығысы
бар магнит резисторы):
—
геркон,
дискреттік
шығысы бар магнит резисторы және дискреттік шығысы
бар Холл датчигінің жұмыс
сипаттамалары
(3 эксперимент);
— ұқсас Холл датчигі және
ұқсас шығысы бар магнит
резисторының статикалық
сипаттамаларын зерттеу (2
эксперимент).
4. Жарықтандыру және түс
датчиктерін зерттеу (2 интегралды датчиктер):
— жарықтандыру датчигінің
статикалық сипаттамаларын
зерттеу;
—
Жарық
күші
мен
жарық фильтрі түрінің түс
датчигінің статикалық сипаттамаларына әсерін зерттеу (2
эксперимент)
Құрамы: 1. «Технологиялық
ақпараттар
датчиктері»
моноблогі , ол мыналардан
тұрады: қорек беру блогі,
тұрақты және ауыспалы кернеу генераторы; тоқ реттегіш,
цифрлік индикаторлар блогі;
цифрлік мульти метр 2. Мини
модульдер жинағы (11 дана):
тоқ және кернеу датчиктері,

Өндірістік процес
терді автома ттандыру және механика ландыру
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жабдығының
ү л г і л і к
ж и н а ғ ы ,
қолмен моноблокты орындау, МИНИТА-ӨД-ҚМ

57 «Кәсіпо рында
рдың және азама ттық құры
лыстардың
электр жабдық
тарын жөндеу
және монтажд
ау» оқу жабды
ғының үлгілік
жинағы

Электр
қуат
беру кернеуі, В
220
Қуат
беретін
кернеу жиілігі,
Гц 50
Пайдалынатын қуат, Вт 80
артық емес
Жұмыс темпе
ратура ларының
диапазоны, ?С
+10…+35
Ылғалдылық, %
80 дейін

58 «Электрмен жа
бдықтау жүйес
інде 1000 В
дейін электр
қонды рғыла
рын жөндеу

Габариттік
өлшемдер
900х600х1460
мм
(ДхШхВ);
салмағы 50 кг
артық емес
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3. Кабельдер мен жалғағыш
сымдардың жинағы.
4. Зертханалық жұмыстарды
жүргізу үшін керек-жарақтар
жинағы. 7. Мини модульдерді
сақтау
үшін
кейс.
8.
Зертханалық
стендтерді
техникалық сипаттау. 9.
Зертханалық
жұмыстарды
жүргізуге
әдістемелік
нұсқаулық.
1. Пәтерлерді электрмен
жарықтандыру монтажының
ережелерін зерттеу
2. Электрмен жарықтандыру
аспаптары
қосуларының
әртүрлі сызбаларын зерттеу
3. Жарықтандыру желісін
қорғауды зерттеу
4. Кернеу трансформаторларын тексеру
5. Белсенді энергияның бір
фазалы есептегішін қосу
сызбасын зерттеу
6. Белсенді энергияның бір
фазалы есептегішін тексеру
7. Конденсаторлардың көме
гімен электр жабдықта рының
қуат коэффициентін көтеру
8. Қорғаныш өшіру құрылғы
ларының (ҚӨҚ) жұмысын зерттеу
9. Ауыспалы тоқтың түйістір
гіштерін зерттеу
10. Ауыспалы тоқтың асинхронды электр қозғалтқышының
жылулық қорғанышы
11. Ауыспалы тоқтың асинхронды электр қозғалтқышының
үш фазалы конденсаторлы іске
қосу сызбасын зерттеу
12. Ауыспалы тоқтың асинхронды электр қозғалтқышының
ақауларын іздеу әдістері және
оларды жою
13. Магниттік реверсивтік емес
қосқыштың сызбасын зерттеу
14. Магниттік реверсивтік
қосқыштың сызбасын зерттеу
Жинақта өткізілетін демонстрациялар тізімі: 1 бөлім.
Электр
қондырғыларын
қабылдау – өткізу сынағы.
1.Өткізгіштің ақауын тексеру

Э л е к т р
қондырғыларын
және
автоматтан
дырылған
жүйелерді
монтаждау
және
техникалық
қызмет көрсету

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергия
сының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану

және
монта ждау» оқу
жабды ғының
үлгілік жинағы,
стендтік орындау

59 Оқу
жабды Электр
қуат
ғының үлгілік беру
кернеуі
жинағы
3x380 В
Қорек беретін
кернеу жиілігі
50 Гц
Пайдалынатын
қуат, 300 ВА
артық емес

2.
Электр
қондырғылары
изоляциясының кедергісін өлшеу
3.
Еден мен қабырғалар
кедергісін өлшеу
4. «Фаза-нөл» топсасының
толық кедергісін өлшеу
5. Жерлендіру кедергісін
өлшеу (екі сымды әдіс)
6. Жерлендіру кедергісін
өлшеу (үш сымды әдіс)
7. Жердің салыстырмалы
электр кедергісін өлшеу
8. Қорғағыштың істен шығу
уақытын өлшеу, АВ жылулық
қорғауды демонстрациялау
9. Дифференциалды ажы
ратқыштың қорғаныс құрыл
ғысының (АҚҚ) әрекетін демонстрациялау
10. Айыру кедергісін бақылау
құрылғысының жұмысын демонстрациялау
11. Қарама-қарсылықты тексеру
12. Тоқтың азаюын өлшеу
13. Фазалардың алмасуын
тексеру
14. Желілік кернеу және жанасу кернеуін өлшеу
2 бөлім. Электр қондырғы
ларының ақауларын іздеу
әдістері Өткізгіштер ақаула
рының бұзылған жерлерін іздеу
Өткізгіштердің
айыру
бұзылыстарын іздеу
Жерлендіру және қорғау
жүйесінің ақауларын іздеу
Электр
жабдықтары
тізбектеріндегі
қысқа
тұйықталуды,
«фаза-нөл»
топсасы өткізгішінің және
фазалар
алмасуының
бұзылған жерін анықтау.
"Релелік қорғаныс және автоматика негіздері", қолмен
стендтік орындау, РҚжАН-ҚС
Зертханалық
жұмыстар
тізімі:
«Электр энергиясы жүйесіндегі
реле қорғанысы» бөлімы:
1. Электр берілісі желісін
тоқтық ажырату.
: 2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар электр берілісі желісінің ең
жоғарғы тоқ қорғанысы.

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергия
сының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану
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60 Оқу
жабды Электр
қорек
ғының үлгілік беру
кернеуіжинағы
220 В.
Қорек беретін
кернеу жиілігі 50 Гц.
Пайдалынатын
қуат, 500 ВА
артық емес
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3. Кернеу бойынша іске
қосуы бар электр берілісі
желісінің ең жоғарғы тоқ
қорғанысы.
4. Электр берілісі желісін көлденең
дифференциалды қорғау.
5. Трансформаторды дифференциалды қорғау.
«Электр энергиясы жүйесін
автоматтандыру» бөлімы:
1. Электр берілісі желісін автоматты түрде қайта қосу..
2. Трансформаторды автоматты түрде қайт қосу.
3. Қоректендіру жалғағышы
резервін автоматты қосу
"Релелік қорғаныс", стендтік
компьютерлік орындау, РҚ-СК
Зертханалық жұмыс тізімдері:
«Реле әрекетінің қағидаларын
және элементті базасын зерттеу» бөлімы:
1. Тоқ релесін сынау.
2. Кернеу релесін сынау.
3. Уақыт релесін сынау.
4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар тоқ релесін сынау
5. Қуат бағыты релесін сынау.
6. Тоқтың дифференциалды
релесін сынау.
7. Кедергі релесін сынау.
«Қорғаныс сызбасын және
қағидаларын зерттеу» бөлімы:
1. Электр берілісі желісінің
тоқтық ажырату.
2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар электр берілісі желісінің
ең жоғарғы тоқ қорғанысы.
3. Кернеу бойынша іске қосуы
бар электр берілісі желісінің
ең жоғарғы тоқ қорғанысы.
4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар электр берілісі
желісінің ең жоғарғы тоқ
қорғанысы.
5. Электр беріліс желілерін
тоқ бағытында қорғау.
6. Трансформаторларды дифференциалды қорғау.
7. Электр беріліс желілерін
қашықтан қорғау.
8. Трансформатордың тоқ
қорғанысы (ТҚ, МТЗ, қайта
жүктеуден қорғау).

Ауыл
шылы
электр
сының
емес
қолдану

шаруа
ғында
энергия
дәстүрлі
көздерін

61 Оқу
жабды Электр
қорек «Релелік қорғаныс, автоғының үлгілік беру
кернеуі матика және электр энержинағы
3х380 В
гиясы
жүйесінің
электр
Қорек беретін энергиясының сапасы», ноуткернеу жиілігі букпен үстел үстінде орындау,
50 Гц
РҚАжС-НҮ
Пайдалынатын
қуат, 300 ВА
артық емес

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергиясының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану

Зертханалық стенд электр
энергетикалық
жүйесінің
жұмысының апаттық және
бекітілген режимін релелік
қорғаныс мен автоматика
құрылғыларының әрекеттерін,
кернеуді реттеу құралдары
мен реактивті қуатын өтемдік
құрылғысының болуын, тарату желілеріндегі электр
энергиясының
сапасын
басқаруды, әртүрлі электр
жүктемесінің болуын ескерумен зерттеуді қамтамасыз етеді.
Габариттері
(ноутбуксыз)
2140х650х400 мм
Салмағы, 250 кг артық емес
Техникалық сипаттамалары:
Электр қорек беру кернеуі
3х380 В Қорек беретін кернеу жиілігі 50 Гц
Пайдалынатын қуат, 300 ВА
артық емес
Құрамы:
1.
Модульдер:
стендті
қоректендіру;
үш
фазалы желі; қуат өлшеуіші;
өлшегіш;
автотрансформатор; электр берілісінің
желілері (3 дана); ажыратқыш
(4дана);
көлденең
сыйымдылық өтемдік; бір
фазалы трансформаторлар
(2 дана); белсенді жүктеме;
сыйымдылық жүктемесі; бір
фазалы түзеткіш жүктемесі
және өтемдік құрылғысының
фильтрі;
қосу-шығару
тақтасы бар қосу-шығару.
2. Ноутбук.
3. Қаңқа (2 дана).
4. Жалғағыш өткізгіштердің
және кабель күшінің жинағы.
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5. Бағдарламалық жасақтама
(компакт-диск).
6.
Зертханалық
стендті
техникалық сипаттау.
7. Зертханалық жұмыстарды
жүргізуге әдістемелік нұсқа улық.
Зертханалық
жұмыстар
тізімі:
«Электр
энергиясы
жүйесіндегі
релелік
қорғаныс» бөлімы:
1. Тоқ ажырағышы.
2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар
ең
жоғарғы
тоқ
қорғанысы.
3. Кернеу бойынша іске
қосуы бар ең жоғарғы тоқ
қорғанысы.
4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар ең жоғарғы
тоқ қорғанысы.
5. Жерді бір фазалы қысқа
тұйықталудан қорғау,
6. ЭБЖ көлденең дифференциалды қорғау.
7. Трансформаторларды дифференциалды қорғау.
8. Шиналарды дифференциалды қорғау.
«Электр энергиясы жүйесін
автоматтандыру»:
1. Электр берілісі желісін автоматты түрде қайта қосу.
2. Шиналарды автоматты
түрде қайта қосу.
3. Тамақтандыру жалғағы
шының резервін автоматты
түрде қайта қосу.
4. Секциялық ажыратқыш
резервін автоматты түрде
қайта қосу.
«Электр энергиясының сапасы» бөлімы:
1. Электр энергиясы сапасы
ның көрсеткіштерін өлшеу.
2. Белсенді жүктемені пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
3. Индуктивтік жүктемені пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
4. Сыйымдылық жүктемесін
пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
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62 Зертханалық
стенд

5. Реактивті қуаттың бойлық
сыйымдылық өтемдік жолымен кернеуді реттеу.
6. Реактивті қуаттың көлденең
сыйымдылық өтемдік жолымен кернеуді реттеу.
7. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелері
генерация
деңгейінің
тұрақты
тоқ
жүктемесіне
қорек
беру
сызбасындағы екі жартылай кезеңдегі бір жартылай
кезеңінің түзеткішін айырбастау жолымен төмендету.
8. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелерін
өтемдік
құрылығының
фильтрі
көмегімен өтеу.
Кәсіпорындардың
және
азаматтық құрылыстардың
электр жабдықтарын жөндеу
және монтаждау
1. Электр жабдықтарын сынау.
1.1. Электр магнитті түйістір гішті
қайтару коэффициентін анықтау.
1.2. Трансформатор кернеуі
нің қателігін анықтау.
1.3. Белсенді энергияның
бір фазалы электр тоғының
есептегішін тексеру
2. Қысқа тұйықталу роторы бар үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды
басқарудың релелік-түйісті
ргіш сызбасын электр монтаждау және жөндеу.
2.1. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды басқарудың
релелік-түйістіргіш
сызбасын тікелей іске қосумен
қамтамасыз ету арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.2.
Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды
басқарудың
релеліктүйістіргіш сызбасын тікелей
іске қосумен қамтамасыз ету
және реверс арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.3. Электр жылулық релесін
қолдануға негізделген үш фазалы асинхронды қозғалтқышты
жылулық қорғау сызбасын
баптау және сынау.

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергия
сының
дәстүр лі емес
көздерін қолдану
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63 «Күн,
жел Күн
және
гидро
қондырғылар»
зертха насы
64 К ө р н е к і
құралдар

65 « Ж ы л у л ы қ Геотермальды
сорғы лары,
биогаз және
биоди зелдік
қондыр ғылар»
зертха насы
66 «Геотер мальды Геотермальды
төмен әлеуетті
энергияны
қолданумен
жылулық
сорғы» стендтренажері
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2.4. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды басқарудың
релелік-түйісті ргіш сызбасын бір фазалы желіден
қоректенетін тікелей конденсаторлы
іске қосумен
қамтамасыз ету арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.5. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды басқарудың
релелік-түйістіргіш сызбасын
тікелей іске қосумен қамтамасыз
ету
және
конденсаторды
қосумен қуат коэффициентін
жоғарлату арқылы электр монтаждау және жөндеу
3. Электрмен жарықтандыру
тізбектерін электр монтаждау
және жөндеу..
3.1. Электрмен жарықтандыру
аспаптарын қосу тізбектері.
3.2.
Жарықтандыруды бас
қару тізбектері.
3.3. Бір фазалы электр тоғы
ның белсенді энергиясы
есептегішінің тізбегі.
3.4. Жарықтандыру желісін
қорғау тізбегі.
3.5. Ажыратқыш қорғаныс
құрылғысы бар тізбек.
3.6. Пәтерді электрмен жары
қтандыру тізбегі..

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергиясының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану
графикалық
жұмыстарды Ауыл
шаруашы
орындау үшін геометриялық лығында электр
денелер үлгілері
энергия
сының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану
Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергия
сының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану
Ауыл шаруа шыл
ығында
электр
энергиясының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану

67 «Күн
фото Күн
электржүйесі»
оқу
жабды
ғының үлгілік
ж и н а ғ ы ,
қолмен үстел
үстінде орындау
68 « С и н х р о н - Ветроэнергетиды
генера- ка
тор негізінде
жел энергети
калық жүйе»
оқу
жабды
ғының үлгілік
жинағы, үстел
үстінде ноутбук пен орындау ,

1. Күн батареяларын зерттеу.
2. Автономды фотоэлектрлік
жүйе жұмысын зерттеу

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергиясының
дәстүрлі
емес
1.
Жел
генераторының көздерін қолдану
жылдамдығын өлшеу.
2. Желдің ең төмен жұмыс
жылдамдығын өлшеу
3.
Генератордың
бос
жүрісінің сипаттамасы.
4.
Жел
генераторының
сыртқы сипаттамасы.
5. Батарея және жүктемесі
бар автономды жел энергетикасы жүйесінің жұмысын
зерттеу..
69 «Турбина-ге- ГидроэнергетиАуыл
шаруашы
нера тордың ка
лығында электр
гидро энергеэнергиясының
тика - жүйесі»
дәстүрлі
емес
зертханалық
көздерін қолдану
кешен
1. Пелтон турбинасының
құрылысын зерттеу.
2. Радиал-осьтік турбина
құрылысын зерттеу.
3. Осьтік турбина құрылысын
зерттеу.
4. Генератор құрылысын
зерттеу.
5.
Пелтон турбинасы –
генератор-жүктеме жүйесінің
сипатамасын зерттеу.
6. Бір шүмекті аппаратымен
жұмыс істегенде Пелтон турбинасы – генератор-жүктеме
жүйесінің сипаттамасын зерттеу.
7. Радиал-осьтік турбина -генератор -жүктеме жүйесінің
сипаттамасын зерттеу.
8. Осьтік турбина - генераторжүктеме жүйесінің сипаттамасын зерттеу.
9. Шығу кезінде қуатты
жоғарлау үшін генераторларды қосу әдістерін зерттеу: екі
генераторды қатар қосу.
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70 «Биоди зельді Геотермальды
қ о н д ы р
ғының құрыл
ғысы» зертха
налық кешен
К ө р н е к і
құралдар

71 Matlab

Компьютерлік
бағдарлама

72 E l e c t r o n i c s Компьютерлік
W o r k b e n c h бағдарлама
(EWB)

73 Circuit.Magic.

Компьютерлік
бағдарлама

74 Mathcad

Компьютерлік
бағдарлама

75 Scilab

Компьютерлік
бағдарлама

76 GeoGebra

Компьютерлік
бағдарлама
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10. Шығу кезінде қуатты
жоғарлау үшін генераторларды қосу әдістерін зерттеу: екі
генераторды ретімен қосу

Ауыл
шаруашы
лығында электр
энергиясының
дәстүрлі
емес
көздерін қолдану

графикалық жұмыстар ды Электр энергетиорындау үшін геомет риялық ка сында математ
денелер үлгілері
икалық есептерді
шешу
үшін
бағдарламалық
жасақтарды
қолдану
Техникалық есептерді және Электр
энергети
тапсырмаларды шешу үшін касында
матемақолданбалы бағдарламалар ти калық есептерді
пакеті
шешу
үшін
бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Бағдарлама электр сызба- Электр
энергетиларын талдау және сызба ка сында математи
техникалық үлгілеу жүйесі калық
есептерді
болып табылады.
шешу
үшін
бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Б а ғ д а р л а м а н ы ң Электр
энертағайындалуы
–
электр г е т и к а с ы н д а
жалғауларының, тоқ, кернеу м ат е м ат и к а л ы қ
есептерінің, сызбасын құру, е с е п т е р д і
қуат балансын құру, тоқ пен шешу
үшін
кернеудің векторлы диа- б а ғ д а р л а м а л ы қ
граммасын (біріккен немесе ж а с а қ т а р д ы
бөлек) құру.
қолдану
Есептегіш және визуалды Электр
энерқолдауы бар интерактивті г е т и к а с ы н д а
құжаттарды
дайындауға м ат е м ат и к а л ы қ
бағытталған,
ұжыммен есептерді
шешу
жұмыс істеу үшін қолдануда үшін бағдарламалық
және пайдалануда оңайлы жасақтарды қолдану
ғымен ажыратылады
Инженерлік және ғылыми Электр
энересептер үшін ашық орта- г е т и к а с ы н д а
сын көрсететін қолданбалы м ат е м ат и к а л ы қ
математикалық бағдарлама есептерді
шешу
пакеті
үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Геометрияны,
алгебраны Применять
прожәне математикалық талда- граммное обеспечеуды біріктіретін математика ние при решении мабойынша БЖ
тематических задач в
электроэнергетике

77 «Кәсіпо рындар
дың
және азамат
тық құрылы
с т а р д ы ң
электр
жаб
дықта
рын
жөндеу және
монта ждау»
оқу
жабды
ғының үлгілік
жинағы

Электр
қуат
беру кернеуі, В
220
Қуат
беретін
кернеу жиілігі,
Гц 50
Пайдалынатын
қуат, Вт
80
артық емес
Жұмыс темпера
турала рының
диапазоны, ?С
+10…+35
Ылғал дылық, %
80 дейін

« Э л е к т рм е н
жабдық
тау
жүйесінде
1000 В дейін
электр қондыр
ғыларын
жөндеу және
монтаж дау»
оқу
жабды
ғының үлгілік
ж и н а ғ ы ,
стендтік орындау

Габариттік
өлшемдер
900х600х1460
мм
(ДхШхВ);
салмағы 50 кг
артық емес.

1. Пәтерлерді электрмен
жарықтандыру монтажының
ережелерін зерттеу
2. Электрмен жарықтандыру
аспаптары
қосуларының
әртүрлі сызбаларын зерттеу
3. Жарықтандыру желісін
қорғауды зерттеу
4. Кернеу трансформаторларын тексеру
5. Белсенді энергияның бір
фазалы есептегішін қосу
сызбасын зерттеу
6. Белсенді энергияның бір
фазалы есептегішін тексеру
7. Конденсаторлардың көме
гімен электр жабдықтарының
қуат коэффициентін көтеру
8.
Қорғаныш
ажырату
құрылғыларының
(ҚАҚ)
жұмысын зерттеу
9.
Ауыспалы
тоқтың
түйістіргіштерін зерттеу
10.
Ауыспалы
тоқтың
асинхронды
электр
қозғалтқышының жылулық
қорғанышы
11.
Ауыспалы
тоқтың
асинхронды
электр
қозғалтқышының үш фазалы
конденсаторлы іске қосу сызбасын зерттеу
12. Ауыспалы тоқтың асинхронды электр қозғалтқышының
ақауларын іздеу әдістері және
оларды жою
13. Магниттік реверсивтік емес
қосқыштың сызбасын зерттеу
14. Магниттік реверсивтік
қосқыштың сызбасын зерттеу
Жинақта өткізілетін демонстрациялар тізімі: 1 бөлім.
Электр
қондырғыларын
қабылдау – өткізу сынағы.
Өткізгіштің ақауын тексеру
Электр
қондырғылары
изоляциясының кедергісін өлшеу
Еден
мен
қабырғалар
кедергісін өлшеу
«Фаза-нөл»
топсасының
толық кедергісін өлшеу
Жерлендіру кедергісін өлшеу
(екі сымды әдіс)
Жерлендіру кедергісін өлшеу
(үш сымды әдіс)

Ауыл
шаруашы
лығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жасау

Ауыл
шаруашы
лығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жасау

197

78 Оқу
жабды Электр
қуат
ғының үлгілік беру
кернеуі
жинағы
3x380 В
Қорек беретін
кернеу жиілігі
50 Гц
Пайдалынатын
қуат, 300 ВА
артық емес
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Жердің салысырмалы электр
кедергісін өлшеу
Қорғағыштың істен шығу
уақытын өлшеу, АВ жылулық
қорғауды демонстрациялау
Дифференциалды
ажырат
қыштың
қорғаныс
құрылғысының
(АҚҚ)
әрекетін демонстрациялау
Айыру кедергісін бақылау
құрылғысының жұмысын демонстрациялау
Қарама-қарсылықты тексеру
Тоқтың азаюын өлшеу
Фазалардың алмасуын тексеру
Желілік кернеу және жанасу
кернеуін өлшеу
2 бөлім. Электр қондыр
ғыларының
ақауларын
іздеу әдістері Өткізгіштер
ақауларының
бұзылған
жерлерін іздеу
Өткізгіштердің
айыру
бұзылыстарын іздеу
Жерлендіру және қорғау
жүйесінің ақауларын іздеу
Электр жабдықтары тізбек
теріндегі қысқа тұйықталуды,
«фаза-нөл» топсасы өткізгішінің
және фазалар алмасуының
бұзылған жерін анықтау.
"Релелік қорғаныс және автоматика негіздері", қолмен
стендтік орындау, РҚжАН-ҚС
Зертханалық жұмыстар тізімі:
«Электр энергиясы жүйесіндегі
реле қорғанысы» бөлімы:
1. Электр берілісі желісін
тоқтық ажырату.
2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар электр берілісі желісінің
ең жоғарғы тоқ қорғанысы.
3. Кернеу бойынша іске қосуы
бар электр берілісі желісінің
ең жоғарғы тоқ қорғанысы.
4. Электр берілісі желісін көлденең
дифференциалды қорғау.
5. Трансформаторды дифференциалды қорғау.
«Электр энергиясы жүйесін
автоматтандыру» бөлімы:
1. Электр берілісі желісін автоматты түрде қайта қосу..
2. Трансформаторды автоматты түрде қайт қосу.

Ауыл
шаруашы
лығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жасау

79 Оқу
жабды Электр
қорек
ғының үлгілік беру
кернеуіжинағы
220 В.
Қорек беретін
кернеу жиілігі 50 Гц.
Пайдалынатын
қуат, 500 ВА
артық емес.
.

80 Оқу
жабды Электр
қорек
ғының үлгілік беру
кернеуі
жинағы
3х380 В
Қорек беретін
кернеу жиілігі
50 Гц
Пайдалынатын
қуат, 300 ВА
артық емес

3. Қоректендіру жалғағышы
резервін автоматты қосу
"Релелік қорғаныс", стендтік
компьютерлік орындау, РҚ-СК
Зертханалық
жұмыс
тізімдері:
«Реле әрекетінің қағидаларын
және элементті базасын зерттеу» бөлімы:
1. Тоқ релесін сынау.
2. Кернеу релесін сынау.
3. Уақыт релесін сынау.
4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар тоқ релесін сынау
5. Қуат бағыты релесін сынау.
6. Тоқтың дифференциалды
релесін сынау.
7. Кедергі релесін сынау.
«Қорғаныс сызбасын және
қағидаларын
зерттеу»
бөлімы:
1. Электр берілісі желісінің
тоқтық ажырату.
2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар электр берілісі желісінің
ең жоғарғы тоқ қорғанысы.
3. Кернеу бойынша іске
қосуы бар электр берілісі
желісінің ең жоғарғы тоқ
қорғанысы.
4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар электр берілісі
желісінің ең жоғарғы тоқ
қорғанысы.
5. Электр беріліс желілерін
тоқ бағытында қорғау.
6. Трансформаторларды дифференциалды қорғау.
7. Электр беріліс желілерін
қашықтан қорғау.
8. Трансформатордың тоқ
қорғанысы (ТО, МТЗ, қайта
жүктеуден қорғау).
«Релелік қорғаныс, автоматика және электр энергиясы жүйесінің электр
энергиясының сапасы», ноутбукпен үстел үстінде орындау, РҚАжС-НҮ

Ауыл
шаруа
шылығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жасау

Ауыл
шаруашы
лығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жаЗертханалық стенд электр сау
энергетикалық
жүйесінің
жұмысының апаттық
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және бекітілген режимін
релелік қорғаныс мен автоматика
құрылғыларының
әрекеттерін, кернеуді реттеу құралдары мен реактивті
қуатын өтемдік құрылғысының
болуын, тарату желілеріндегі
электр энергиясының сапасын басқаруды, әртүрлі электр
жүктемесінің болуын ескерумен зерттеуді қамтамасыз етеді.
Габариттері
(ноутбуксыз)
2140х650х400 мм
Салмағы, 250 кг артық емес
Техникалық сипаттамалары:
Электр қорек беру кернеуі
3х380 В Қорек беретін кернеу
жиілігі 50 Гц
Пайдалынатын қуат, 300 ВА
артық емес
Құрамы:
1. Модульдер: стендті қорек
тендіру; үш фазалы желі;
қуат өлшеуіші; өлшегіш; автотрансформатор;
электр
берілісінің желілері (3 дана);
ажыратқыш (4дана); көлденең
сыйымдылық өтемдік; бір
фазалы
трансформаторлар
(2 дана); белсенді жүктеме;
сыйымдылық жүктемесі; бір
фазалы түзеткіш жүктемесі
және өтемдік құрылғысының
фильтрі; қосу-шығару тақтасы
бар қосу-шығару.
2. Ноутбук.
3. Қаңқа (2 дана).
4. Жалғағыш өткізгіштердің
және кабель күшінің жинағы.
5. Бағдарламалық жасақтама
(компакт-диск).
6. Зертханалық стендті техни
калық сипаттау.
7. Зертханалық жұмыстарды
жүргізуге әдістемелік нұс қаулық.
Зертханалық жұмыстар тізімі:
«Электр энергиясы жүйесін
дегі
релелік
қорғаныс»
бөлімы:
1. Тоқ ажырағышы.
2. Тәуелсіз уақыт ұсталымы
бар ең жоғарғы тоқ қорғанысы
3. Кернеу бойынша іске қосуы
бар ең жоғарғы тоқ қорғанысы..
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4. Шектеулі-тәуелді уақыт
ұсталымы бар ең жоғарғы
тоқ қорғанысы.
5. Жерді бір фазалы қысқа
тұйықталудан қорғау,
6. ЭБЖ көлденең дифференциалды қорғау.
7. Трансформаторларды дифференциалды қорғау.
8. Шиналарды дифференциалды қорғау.
«Электр энергиясы жүйесін
автоматтандыру» бөлімы:
1. Электр берілісі желісін автоматты түрде қайта қосу.
2. Шиналарды автоматты
түрде қайта қосу.
3. Тамақтандыру жалғағышы
ның резервін
автоматты
түрде қайта қосу.
4. Секциялық ажыратқыш
резервін автоматты түрде
қайта қосу.
«Электр энергиясының сапасы» бөлімы:
1. Электр энергиясы сапасы
ның көрсеткіштерін өлшеу.
2. Белсенді жүктемені пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
3. Индуктивтік жүктемені пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
4. Сыйымдылық жүктемесін
пайдаланатын қуатқа кернеудің
ауытқу әсерін анықтау.
5. Реактивті қуаттың бойлық
сыйымдылық өтемдік жолымен кернеуді реттеу.
6. Реактивті қуаттың көлденең
сыйымдылық өтемдік жолымен кернеуді реттеу.
7. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелері
генерация
деңгейінің
тұрақты
тоқ
жүктемесіне қорек беру
сызбасындағы екі жартылай кезеңдегі бір жартылай кезңінің түзеткішін
айырбастау
жолымен
төмендету 8. Тоқтың жоғары
қатар бүкпелерін өтемдік
құрылығының
фильтрі
көмегімен өтеу
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81 Зертханалық
стенд
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Кәсіпорындардың
және
азаматтық құрылыстардың
электр жабдықтарын жөндеу
және монтаждау
1. Электр жабдықтарын сынау.
1.1.
Электр
магнитті
түйістіргішті
қайтару
коэффициентін анықтау.
1.2. Трансформатор керн
еуінің қателігін анықтау.
1.3. Белсенді энергияның
бір фазалы электр тоғының
есептегішін тексеру
2. Қысқа тұйықталу роторы бар үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды
басқарудың
релеліктүйістіргіш сызбасын электр
монтаждау және жөндеу.
2.1. Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштарды басқа
рудың
релелік-түйістіргіш
сызбасын тікелей іске қосумен
қамтамасыз ету арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.2.
Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды
басқарудың
релеліктүйістіргіш сызбасын тікелей
іске қосумен қамтамасыз ету
және реверс арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.3. Электр жылулық релесін
қолдануға негізделген үш фазалы асинхронды қозғалтқышты
жылулық қорғау сызбасын
баптау және сынау.
2.4. Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды басқарудың
релелік-түйістіргіш
сызбасын бір фазалы желіден
қоректенетін тікелей конденсаторлы
іске қосумен
қамтамасыз ету арқылы электр
монтаждау және жөндеу.
2.5.
Үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарды
басқарудың
релеліктүйістіргіш сызбасын тікелей
іске қосумен қамтамасыз
ету және конденсаторды
қосумен қуат коэффициентін
жоғарлату арқылы электр
монтаждау және жөндеу

Ауыл
шаруашы
лығында
релелік қорғаныс
құрылғысын
және электрмен
ж а бд ы қ т ау
жүйесінің автоматикасын жөндеу
және монтаж жасау
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3. Электрмен жарықтандыру
тізбектерін электр монтаждау
және жөндеу..
3.1. Электрмен жарықтандыру
аспаптарын қосу тізбектері.
3.2. Жарықтандыруды басқару
тізбектері.
3.3. Бір фазалы электр
тоғының белсенді энергиясы
есептегішінің тізбегі.
3.4. Жарықтандыру желісін
қорғау тізбегі.
3.5. Ажыратқыш қорғаныс
құрылғысы бар тізбек.
3.6.Пәтерді электрмен жарық
тандыру тізбегі.
МПСО НТЦ-10.65 электрмен жабдықтау жүйесіндегі
электр энергиясының сапасы
1. Дербес компьютердің көмегімен
электр энергиясы сапасының
көрсеткіштерін өлшеу.
2. Кернеу ауытқуының қуатқа,
пайдаланылатын жүктемеге
әсерін анықтау.
3. Кернеуді қарсылық реттеу
4. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
көлденең өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
5. Конденсаторлы батареяның
көмегімен реактивті қуаттың
бойлық өтемдік жолымен
кернеуді реттеу.
6. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелері
генерация
деңгейінің
тұрақты
тоқ
жүктемесіне қорек беру
сызбасындағы екі жартылай кезеңдегі бір жартылай
кезеңінің түзеткішін айырбастау жолымен төмендету.
8. Тоқтың жоғары қатар
бүкпелерін
өтемдік
құрылығының
фильтрі
көмегімен өтеу.
«Электр слесарі»

Э л е кт рм е н
ж а бд ы қ т ау
жүйесінде электр
энергиясының
сапасы
мен
с енімділік
көрсеткіштерін
анықтау

Э л е к т р
қондырғыларын
және
автомат
тандырылған
жүйелерді
монтаждау
және
Орташа күрделі тораптар т е х н и к а л ы қ
мен аппараттарды, электрмен қызмет көрсету
жарықтандыру арматурасын
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бөлшектеу, жөндеу және
құрастыру. Орташа күрделілік
сызбасы бойынша электр
машиналардың,
электр
аппараттардың және электр
аспаптардың бұйымдары мен
тораптарын жалғау.
Электр
сымдары
мен
кабельдерін
қалайылау,
дәнекерлеу және тұтастыру.
Көтергіш-көлік
механизм
дерін, жүктердің ілуін басқару
технологиясы мен әдістері
«Тұрмыстық
және
кеңсе
бөлмелерінде электр монтаждау»,
ТжКБЭМ-СР стендік орындау

Екі сымды электр желісі
және ажырату қорғанысының
құрылғысы бар пәтердің тарату
қалқандарының тізбектері
TN-C-S жерлендіру жүйесі
бар үлгілік пәтердің тарату
қалқандарының тізбектері
Жоғары жайлы пәтердің тарату
қалқандарының тізбектері
Кеңсенің тарату қалқандарының
тізбектері
Қыздыру шамдарын қосу
тізбектері
Люминесцентті шамдарды қосу
тізбектері
Жарықтандыру
басқару
тізбектері
Ажыратқыш
қорғаныс
құрылғысы бар екі сымды
топтық желі
TN-C-S жерлендіру жүйесі бар
үлгілік пәтердегі ванна және
дәретхана бөлмелерінің электр
топтық желісі
TN-C-S жерлендіру жүйесі бар
үлгілік пәтердегі кіре беріс және ас
бөлмелерінің электр топтық желісі
TN-C-S жерлендіру жүйесі бар
жоғары жайлы пәтердегі ванна
және дәретхана бөлмелерінің
электр топтық желісі
TN-C-S жерлендіру жүйесі бар
жоғары жайлы пәтердегі кіре
беріс және ас бөлмелерінің
электр топтық желісі
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"Электр монтаждау үстелі/380В''
1 тақырып. Электр монтаждау
жұмыстарының технологиясы
(Н1-ТЭмР жинағы)

Электр қондырғы
ларын және автомат тандырылған
жүйелерді
монтаждау
және
техникалық
қызмет көрсету

1. Электр сымы.
2. Сымдар мен кабельдерді
жалғау.
3.
Электр
бекіту
қондырғылары..
2 тақырып. Тұрмыстағы және
өндірістегі электр тізбектері
(Н2-ЭЦБП/380 жинағы)
1. TN-C, TN-S, TT, IT жүйесінің
тұрмыстағы, кеңседегі және
өндірістік ғимараттағы электрмен жабдықтау сызбасын
электр монтаждау.
2. Электрмен жарықтандыру
топтық желілері, электр розеткасы және басқа электр аспаптары.
3
тақырып.
Электр
қозғалтқыштарын басқару
сызбасын пайдалану және
жөндеу (Н6-ЭНСЭдЧП/380,
Н7-ЭНСЭд/380 жинақтары)
1.
Асинхронды
электр
қозғалтқышының іске қосу
сызбасын электр монтаждау.
2.
Реверсивті
және
реверсивті емес магниттік
қосқыштардың
сызбасын
электр монтаждау.
3. Электр қозғалтқышының
жылулық қорғанысын электр
монтаждау.
4. Жиілік түрлендіргіштің
көмегімен асинхронды электр
қозғалтқышын басқару сызбасын электр монтаждау.
4 тақырып. Дабыл сигнал
беру тізбегін монтаждау
және жөндеу (Н10-МНЦТС
жинағы)
1. Өрт сигнал беру тізбегін
монтаждау және жөндеу
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2. Қорғаныс сигнал беру
тізбегін монтаждау және
жөндеу
5 тақырып. Басқарудың
және автоматиканың электр
тізбектерін монтаждау және
жөндеу.
Өнеркәсіптік жабдықтарды
басқару сызбалары (Н11МНЭЦА жинағы)
1. Аралық релені қолданумен
электр монтаждау сызбаларын басқару
2. Уақыт релесін қолданумен
электр монтаждау сызбаларын басқару
3. Тоқ және кернеу релесін
қолданумен электр монтаждау сызбаларын басқару
4. Командалық аппараттар
мен датчиктерді қолданумен
электр монтаждау сызбаларын басқару
5. Тоқ және кернеу трансформаторын қолданумен электр
монтаждау
сызбаларын
басқару
6. Пневматикалық – гидроклапанды
қолданумен
электр монтаждау сызбаларын басқару
6 тақырып. Жарықтандыру
техникасындағы
энергия
үнемдегіш
технологиялар
(Н5-ЭсТС жинағы)
1.
Қозғалыс
датчигін
қолданумен жарықтан дырудың
электр монтаждау сызбасы
2. Фоторелені қолданумен
жарықтандырудың
электр
монтаждау сызбасы
3. Жарық реттеушілерді
қолданумен
жарықтанды
рудың электр монтаждау
сызбасы
4. Таймерлерді қолданумен
жарықтандырудың
электр
монтаждау сызбасы
7 тақырып. Электр өлшеу
аспаптарының тізбегі (Н4ЦЭиП жинағы)
1.Электр өлшеу аспаптарын
қолданумен электр монтаждау сызбасы
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2. Ваттметрді қолданумен
электр монтаждау сызбасы.
3. Белсенді энергияның
бір
фазалы
есептегішін
қолданумен электр монтаждау сызбасы.
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''Баспа тақтасының монжаты'' ВЛС-МПП
87 Зертханалық
стенд

Электр
қозғалтқыштар
ақауларының еліктегіші

88 Зертхана

Электр
қондыр
ғ ы л а р ы н
және
автоматтан
дырылған
жүйелерді
монтаждау
және
техникалық
қызмет көрсету
Электр
қондыр
ғыларын және автомата ндырылған
жүйелерді
монтаждау
және
техникалық
қызмет көрсету
Электр
қондыр
ғ ы л а р ы н
және
автоматтан
дырылған
жүйелерді
монтаждау
және
техникалық
қызмет көрсету

"Электр тізбектерін, электр
жабдықтарын, сымдарын монтаждау, жөндеу және жөнге
келтіру және автоматика"
Қағидалар
және
про- Қ ұ р ы л ы м д ы қ
цесстер: «Ұйым дамуын б ө л і м ш е л е р д і
басқару» менеджерлері үшін басқару
модульдік бағдарлама

89 Ұйымды жалпы
басқару
Румянцева
З.П.ИНФРА-М,
2000

10.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
№
1

2
3
4

Басылымның атауы мен
нөмір
ЖОО-да үш өлшемді
компьютерлік модельдеу // Білім берудегі
компьютерлік
геометрия мен графика
Инженерлік графика:
практикум

Автор

Баспа Жылы* және
басылым орны
Рогоза Ю.А. К р а с н о я р с к :
КМТУ баспасы,
2000

Мына
модульдерде
қолданылады
Бағдарламалық
жасақта
маны қолдану арқылы
электр жүйелерін модельдеу

М и х а й л о в Тамбов,
Г.М.
2010

ТМТУ Бағдарламалық
жасақта
маны
қолдану
арқылы
электр жүйелерін модельдеу
Инженерлік графика
Б р о д с к и й Академия
М., Бағдарламалық жасақ тамаА.М.
2013
ны қолдану арқылы электр
жүйелерін модельдеу
Инженерлік
графика Б р о д с к и й Академия
М., Бағдарламалық жасақтама
бойынша практикум
А.М.
2013
ны қолдану арқылы электр
жүйелерін модельдеу
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5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

208

Инженерлік графика бойынша сызбаларға арналған
жаттығулар жинағы
Электротехника және
электроника негіздері 7
–басылым
Эл е кт р от ех н и ка л ы қ
мамандықтарға
арналған электротехника 2-басылым
Электротехника,
электроника,
электр
жабдығы
Электротехника
және
электроника:
Жабдықтардағы электротехника Lucas-Nulle.
Зертханалық практикум
Электротехника және
электроника
Э л е к т р о н и к а
негіздерімен электротехника: кәсіп. училищ, лицей оқушыларына және
студ. арналған оқулық.
Электротехника:
оқу
құралы
Электротехника және
электроника негіздері 7
–басылым
Эл е кт р от ех н и ка л ы қ
мамандықтарға
арналған
электротехника
Тұрақты токты электр
машиналары

М и р о н о в А к а д е м и я М . , Бағдарламалық жасақтама
Б.Г.
2013
ны қолдану арқылы электр
жүйелерін модельдеу
Иванов И.И., «Лань» баспасы Электрлік
жүйелерді,
С о л о в ь е в 2012 жыл (736б). электрондық
техникаГ.И., Фролов
ны талдау және олардың
В.Я.
қызметін бақылау
П р о ш и н 2016 жыл
Электрлік
жүйелерді,
В.М.
электрондық
техниканы талдау және олардың
қызметін бақылау
Г.А. Фарна- М.: Баспа үйі Электрлік
жүйелерді,
сов
МИСиС 2012 г электрондық
техниканы талдау және олардың
қызметін бақылау
М.В.
Ко- М.: Баспа үйі Электрлік
жүйелерді,
л и с т р ат о в , МИСиС 2012
электрондық
техникаЛ.А.
Шаны талдау және олардың
пошникова,
қызметін бақылау
М.А. Огнев
В о р о н и н Н о в о с и б и р с к Электрлік
жүйелерді,
М.Я., Горба- СМГА 2013 ж.
электрондық
техникачев А.П
ны талдау және олардың
қызметін бақылау
Федорченко Дашков и К°, Электрлік
жүйелерді,
А. А. / А. А. 2010
электрондық
техникаФедорченко,
ны талдау және олардың
Ю. Г. Синқызметін бақылау
деев
Катаенко Ю. Ростов н/Д: Ака- Электрлік
жүйелерді,
К. / Ю. К. Ка- демцентр, 2010. электрондық
техникатаенко. - М.:
ны талдау және олардың
Дашков и К
қызметін бақылау
Иванов И.И., «Лань» баспасы Электрлік
жүйелерді,
С о л о в ь е в 2012 жыл (736б). электрондық
техникаГ.И., Фролов
ны талдау және олардың
В.Я.
қызметін бақылау
П р о ш и н 2016 год
Электрлік
жүйелерді,
В.М.
электрондық
техниканы талдау және олардың
қызметін бақылау
В о д е л с к ПИТЕР 2010 ж
Электр машиналарын және
А.И, Попов
трансформаторларды диаВ, В
гностикалау

Электр
машинала- Алиев И.И
ры. Оқу-анықтамалық
құралы
Электротехника және Мальцев Э.Л
электр машиналары
Электр
машинала- Алиев И.И
ры. Оқу-анықтамалық
құралы

ЖК
Радио Электр машиналарын
Софт», 2011
трансформаторларды
гностикалау
«Корона Век», Электр машиналарын
2010
трансформаторларды
гностикалау
«Радио Софт», Электр машиналарын
2011
трансформаторларды
гностикалау

және
диажәне
диажәне
диа-

18
19

20

21

22

23

24

25
26

27

28
29

Электротехника және Мальцев Э. « К о р о н а Электр машиналарын және
электр машиналары
Л.
Век»,2010
трансформаторларды диагностикалау
MATLAB
ортасында Сагитов П.И., Алматы, АУЭС, Электр машиналарын және
электр
машиналарын Ш а д х и н 2014.
трансформаторларды диамодельдеу
Ю.И., Тойгогностикалау
жинова Ж. Ж.
Қысқа тұйықталған ро- Ш и д е р о в а Алматы: АУЭС, Электр машиналарын және
торы бар асинхронды Р.М., Бесте- 2014
трансформаторларды диақозғалтқыш. Курстық рекова А.Н
гностикалау
жұмысқа
арналған
әдістемелік нұсқаулық
Электр
машинала- Р . М . Ш и Алматы: АУЭС, Электр машиналарын және
ры. Фазалық рото- д е р о в а , 2011
трансформаторларды диары
бар
асинхрон- А . Н . Б е с т е
гностикалау
ды
қозғалтқыштар рекова
( Ге ом е т р и я л ы қ
өлшемдер мен орамдарды есептеу). Курстық
жұмысқа
арналған
әдістемелік нұсқаулық
Электр
машинала- С а г и т о в Алматы, АЭБУ, Электр машиналарын және
ры.
Зертханалық П.И., Ши- 2013
трансформаторларды диажұмыстарға арналған дерова Р.М.,
гностикалау
әдістемелік нұсқаулық. Алмуратов
Электр
машиналары. С а г и т о в Алматы, АЭБУ, Электр машиналарын және
Зертханалық жұмыстарға П.И., Ши- 2013
трансформаторларды диаарналған
әдістемелік дерова Р.М.,
гностикалау
нұсқаулық. 2. Бөлім
Алмуратова
Синхрондық
маши- С а г и т о в Алматы, АЭБУ, Электр машиналарын және
налар.
Зертханалық П.И., Ши- 2012
трансформаторларды диажұмыстарға арналған дерова Р.М.,
гностикалау
әдістемелік нұсқаулық. Алмуратова
Қысқа тұйықталған ро- Ш и д е р о в а Алматы: АЭБУ, Электр машиналарын және
торы бар асинхронды Р.М., Бесте- 2014
трансформаторларды диақозғалтқыш.
рекова А.Н.
гностикалау
Электр
машиналары. Р. М . Ш и д е Алматы: АЭБУ, Электр машиналарын және
Фазалық роторы бар асин- р о в а , 2011
трансформаторларды диахронды қозғалтқыштар А . Н . Б е с т е
гностикалау
(Геометриялық өлшемдер рекова
мен орамдарды есептеу).
Электр
машинала- Сагитов П.И., Алматы, АЭБУ, Электр машиналарын және
ры.
Зертханалық Ш и д е р о в а 2013
трансформаторларды диажұмыстарға арналған Р.М., Алмурагностикалау
әдістемелік нұсқаулық. това. 1 Бөлім
Электр машиналары.
Б е с п а л о в «Академия»
, Электр машиналарын және
В.Я
2010.
трансформаторларды диагностикалау
"Энергия үнемдеу - Қ а з а қ с т а н 2013 жылғы 29 Ауылшаруашылық электр
2020" бағдарламасын Р е с п у - тамыздағы
№ қондырғыларына
және
бекіту туралы 6. «Энер- б л и к а с ы 904 (10.07.2012 агрегаттарға қызмет көрсету
гия үнемдеу және энер- Ү к і м е т і н і ң ж. өзгертулермен
гия тиімділігін артты- қаулысы
бірге)
ру» туралы ҚР Заңы
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33

34

35

36

Қазақстан
Респуб
ликасының
президенті
Н.Ә.Назарбаевтың
«Болашақтың
іргесін
бірге қалаймыз» Атты
Қазақстан
халқына
жолдауының
негізгі
ережелерін
түсіндіруге
арналған әдістемелік құрал
Жасыл құрылыс.
Абылкаирова
Б., Есенгабулов С., Мендыбаева С
Электр жарығы және Бабко А.Н
сәулелендіру.
Оқуәдістемелік кешені
Разрядтық шамдарды К л ы к о в
электронды іске қосуды М.Е. (Айзен
реттеуші
аппараттар бергтің жалмен жарықты автомат- пы редакция
ты басқару жүйесі
сымен)
Энергия тиімділігімен С.М. Гвозэлектрлік
жарықтан дев
және
дыру
басқалар;
А.П. Варфоломеева редакциясымен
Ғимараттарды, құрылыс Бабко А.Н.,
тарды және көшелерді Инютин С.П
ж а р ы қ т а н д ы р уд а ғ ы
энергетикалық
және
жарық аудиті
Қарапайым жарық тех- Вырфоломеникасы
ев Л.П

Астана, 2011

Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету

Астана, 2011

Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету

Астана: Каз АТУ, Ауылшаруашылық электр
2011
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
Мәскеу жарық Ауылшаруашылық электр
үйі. 2011
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
М.: МЭИ баспа Ауылшаруашылық электр
үйі, 2013
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету

А с т а н а : Ауылшаруашылық электр
« 1 С - С е р в и с » қондырғыларына
және
ЖШС, 2014.
агрегаттарға қызмет көрсету
Мәскеу 2013

Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
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Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету

37

Электр жетегі теориясы Ключев В.И. М.: Энергоатомиздат, 2001

38

Электр жетегі

39

Электр жетегін автомат- П а н к р а т о в Н о в о с и б и р с к
ты басқару 1 бөлім
В.В
НГТУ,2013

40

Автоматтандырылған П а в л о в и ч Минск,
электр жетегі
С.Н.
2012

41

Фирманың шам каталогы.

PHILIPS. 372014

42

Өнім каталогы

ЛидерЛайт.2014 Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
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К о з ы р е в а Баспа МЭС 2015
С.К
ж.

БНТУ

43

Жа р ы қ д и од т ы
жарықтандыру

Оптимум 2013

44

Қазақстанда энерготи
імділік Орталығын құру
концепциясы
Электрлік аппараттар
(5-басылым, стер.) оқу
құралы
Электр жетегі (7-басылым., түзет.) оқулық

Астана, 2011.

45
46
47

Электр
машиналары
(15-басыл.,) оқулық

48

Электр машиналары және
электр жетегі бойынша
зертханалық жұмыстар
(9-басыл.,) оқу құралы
Электр машиналары бойынша есептер жинағы
(7-басыл.) оқу құралы
Электр жетегі (7-басыл., стер.) оқулық

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Д е в о ч к и н «Академия» БаО.В.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2015
Москаленко «Академия» БаВ.В.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2014
К а ц м а н «Академия» Баспа
М.М.
орталығы, .Алматы қ., 2016 ж.
К а ц м а н «Академия» БаМ.М.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2016
ж.
К а ц м а н «Академия» БаМ.М.
спа орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
К а ц м а н «Академия» БаМ.М.
спа орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
Лобзин С.А. «Академия» Баспа орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
Н о в и к о в «Академия» БаВ.А.
спа орталығы, Алматы қ., 2014 ж.
О н и щ е н к о «Академия» Баспа
Г.Б.
орталығы, Алматы қ., 2013 ж.
Е п и ф а н о в «ЛАНЬ» Баспасы
А.П.
Санкт-Петербург
қ., 2016
Епифанов А. «ЛАНЬ» Баспасы
Санкт-Петербург
қ., 2016
Ф р о л о в «ЛАНЬ» Баспасы
Ю.М., Ше- Санкт-Петербург
лякин В.П. қ., 2016
Оптимум 2013.

Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
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және
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Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету

Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
Ауылшаруашылық электр
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
Электр
машиналары
Ауылшаруашылық электр
(2-басыл., стер.) оқулық
қондырғыларына
және
агрегаттарға қызмет көрсету
Қазіргі
технология
Ауылшаруашылық электр
лардағы электр жетегі
қондырғыларына
және
(1-баспа.) оқулық
агрегаттарға қызмет көрсету
Электр жетегі (3-баАуылшаруашылық электр
сыл., түзет. және толық.)
қондырғыларына
және
оқулық
агрегаттарға қызмет көрсету
Электр
жетегінің
Ауылшаруашылық электр
негіздері: оқу құралы.
қондырғыларына
және
2-бсыл.*2016 ж.
агрегаттарға қызмет көрсету
Энергияны
электроАуылшаруашылық электр
ме ханикалық өңдегіш:
қондырғыларына
және
Оқу құралы 2016 ж.
агрегаттарға қызмет көрсету
Өнеркәсіптік
механизм
Ауылшаруашылық электр
індегі электр жетегін жобақондырғыларына
және
лау. Оқу құралы, 1-басыл.
агрегаттарға қызмет көрсету
Өнім
каталоАуылшаруашылық электр
гы
Жарықдиодты
қондырғыларына
және
жарықтандыру
агрегаттарға қызмет көрсету
Тұрақты токты электр Воделск А.И ПИТЕР 2010 ж Электр машиналарын және
машиналары
Попов В. В
аппараттарды диагностикалау
Электр машиналары. Оқу- Алиев И.И «Радио
Софт» Электр машиналарын және
анықтамалық құралы
ЖК, 2011
аппараттарды диагностикалау
Эл е кт р от ех н и ка л ы қ Мальцев Э.Л «Корона Век», Электр машиналарын және
және электр машинала2010
аппараттарды диагностикары
лау
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Электр
машиналары.
Оқу-анықтамалық құралы
Электротехникалық және
электр машиналары
MATLAB
ортасында
электр
машиналарын
модельдеу

Радио
Софт»,
2011
Мальцев « К о р о н а
Э.Л.
Век»,2010
С а г и т о в Алматы, АУЭС,
П.И., Шад- 2014.
хин Ю.И.,
Тойгожинова Ж.Ж.
Қысқа тұйықталған ро- Ш и д е р о в а Алматы: АУЭС,
торы бар асинхронды Р.М., Бесте- 2014
қозғалтқыш. Курстық рекова А.Н
жұмысқа
арналған
әдістемелік нұсқаулық
Электр
машиналары. Р. М . Ш и д е Алматы: АУЭС,
Фазалық роторы бар асин- р о в а , 2011
хронды қозғалтқыштар А.Н.Бестере
(Геометриялық өлшем кова
дер мен орамдарды есептеу). Курстық жұмысқа
арналған
әдістемелік
нұсқаулық
Электр
машинала- С а г и т о в Алматы, АУЭС,
ры.
Зертханалық П.И., Ши- 2013
жұмыстарға арналған дерова Р.М.,
әдістемелік нұсқаулық Алмуратов
Электр
машиналары. С а г и т о в Алматы, АУЭС,
Зертханалық жұмыстарға П.И., Ши- 2013
арналған
әдістемелік дерова Р.М.,
нұсқаулық. 2 Бөлім.
Алмуратова
Синхрондық
маши- С а г и т о в Алматы, АУЭС,
налар.
Зертханалық П.И., Ши- 2012
жұмыстарға арналған дерова Р.М.,
әдістемелік нұсқаулық. Алмуратова
Қысқа тұйықталған ро- Ш и д е р о в а Алматы: АУЭС,
торы бар асинхронды Р.М., Бесте- 2014
қозғалтқыш.
рекова А.Н.
Электр
машиналары. Р. М . Ш и д е Алматы: АУЭС,
Фазалық роторы бар асин- р о в а , 2011
хронды қозғалтқыштар А . Н . Б е с т е
(Геометриялық өлшем дер рекова
мен орамдарды есептеу).
Электр
машинала- Сагитов П.И., Алматы, АУЭС,
ры.
Зертханалық Ш и д е р о в а 2013
жұмыстарға арналған Р.М., Алмураәдістемелік нұсқаулық. това. Часть 1
Электр машиналары.

Алиев И.И

Электр машиналарын және
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Б е с п а л о в « А к а д е м и я » , Электр машиналарын және
В.Я
2010.
аппараттарды диагностикалау
Э н е р г о ж ү й е д е г і Ж. Аманжо- Фолиант баспа- Ауыл
шаруашылығын
«Еңбекті қорғау»
лов
сы. Астана 2010 электр
энергиясымен
г.
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
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Қазақстан
Республика2013 ж.,
Ауыл
шаруашылығын
сында еңбекті қорғау
электр
энергиясымен
және қауіпсіздік бойынша
қамтамасыз
ету
және
нұсқаулық және жұмысты
қызмет көрсету
ұйымдастыру +CD
Энергожүйедегі еңбекті Аманжолов Астана: Фоли- Ауыл
шаруашылығын
қорғау. Оқу құралы
Ж.К.
ант, 2007.
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын Т. Б. Лещин- Клос:2008.
Ауыл
шаруашылығын
электрмен жабдықтау
ская, И. В.
электр
энергиясымен
Наумов
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Электрмен жабдықтау Куско, А. / М. : Додэка-ХХІ, Ауыл
шаруашылығын
желілері. энергия са- А. Куско, М. 2011.
электр
энергиясымен
пасын
қамтамасыз Т о м п с о н ,
қамтамасыз
ету
және
дандыру әдістері мен Ағылш. аудар.
қызмет көрсету
құралдары
Рабодзея А.Н. Өнеркәсіптік
кәсі Л. Я. Патри- С е в а с т о п о л ь : Ауыл
шаруашылығын
порындарды
және кеев, О. М. СНУЯЭиП, 2012. электр
энергиясымен
коммуналдық
ны- Крастелев.
қамтамасыз
ету
және
сандарды
элекқызмет көрсету
трмен
жабдықтау:
зертханалық жұмыстар
жинағы
Тұтынушыларды элек- Б. И. Кудрин М.: МЭИ баспа Ауыл
шаруашылығын
трмен
жабдықтау Б. В. Жилин, үйі, 2013.
электр
энергиясымен
және режимдер: ЖОО Ю. В. Матюқамтамасыз
ету
және
арналған
оқулық нина
қызмет көрсету
140400 «Электроэнергетика және электротехника» даярлау бағ. оқу
құралы
«Өнеркәсіптік
С е в а с т о п о л ь : Ауыл
шаруашылығын
кәсіпорындарды және
СНУЯЭиП, 2008 электр
энергиясымен
коммуналдық
нықамтамасыз
ету
және
сандарды
электрмен
қызмет көрсету
жабдықтау»
пәні
бойынша
тестілеу
материалдарының тест
тапсырмалар жинағы
Ауыл шаруашылығын Г.И.
Яну- ИНФРА-М, 2014 Ауыл
шаруашылығын
электрмен жабдықтау. кович И.В. ж. –
электр
энергиясымен
Практикум.
Протосовицқамтамасыз
ету
және
кий А.И. Зеқызмет көрсету
ленькевич
«Энергияны үнемдеу Қ а з а қ с т а н 2013 жылғы 29 Ауыл
шаруашылығын
-2020» бағдарламасын Р е с п у - тамыздағы
№ электр
энергиясымен
бекіту туралы. Энер- б л и к а с ы 904
қаулысы. қамтамасыз
ету
және
гия үнемдеу және энер- Ү к і м е т і н і ң ( 1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 қызмет көрсету
гия тиімділігін артты- Қаулысы
ж.өзгертулермен
ру туралы Қазақстан
бірге)
Ре спубликасының
Заңы.
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88
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90
91
92
93
94
95
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ҚР
президенті
Н.А.
Назарбаевтың
«Болашақтың
іргесін
бірге
қалаймыз»
Халыққа Жолдауының
негізгі
қағидаларын
түсіндіру
бойынша
әдістемелік құрал
Жасыл құрылыс.
Абылкаирова
Б., Есенгабулов С., Мендыбаева С
Электрлік
жарықтан Бабко А.Н
дыру және сәулелендіру.
Оқу-әдістемелік кешені.
Разрядтық шамдарды
электронды іске қосуды
реттеуші
аппараттар
мен жарықты автоматты басқару жүйесі
Энергия тиімділігімен
электрлік жарықта ндыру

Клыков М.Е.
(Айзенбер
гтің жалпы
редакция
сымен)
С.М. Гвоздев и др.;
под
ред.
А.П. Варфоломеева.
Ғимараттарды, құрылыс Бабко А.Н.,
тарды және көшелерді Инютин С.П
ж а р ы қ т а н д ы р уд а ғ ы
энергетикалық
және
жарық аудиті
Қарапайым жарық тех- Вырфоломеникасы
ев Л.П

Астана, 2011

Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

Астана, 2011

Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Астана: Каз АТУ, Ауыл
шаруашылығын
2011
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Мәскеу жарық Ауыл
шаруашылығын
үйі. 2011
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
.: МЭИ баспа үйі, Ауыл
шаруашылығын
2013
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
А с т а н а : Ауыл
шаруашылығын
« 1 С - С е р в и с » электр
энергиясымен
ЖШС, 2014.
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Мәскеу 2013

Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамта масыз
ету және қызмет көрсету

Электр жетегі теориясы Ключев В.И. М.: Энергоато- Ауыл шаруашылығын электр
миздат, 2001
энергиясымен қамта масыз
ету және қызмет көрсету
Электр жетегі
К о з ы р е в а И д а т е л ь с т в о Ауыл шаруашылығын электр
С.К
МЭС 2015 г.
энергиясымен қамта масыз
ету және қызмет көрсету
Электр жетегін автомат- П а н к р а т о в Н о в о с и б и р с к Ауыл шаруашылығын электр
ты басқару 1 бөлім
В.В
НГТУ,2013
энергиясымен қамта масыз
ету және қызмет көрсету
Автоматтандырылған П а в л о в и ч Минск,
БНТУ Ауыл шаруашылығын электр
электр жетегі
С.Н.
2012
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Фирманың шам каталоPHILIPS. 372014 Ауыл шаруашылығын электр
гы.
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Өнім каталогы
ЛидерЛайт.2014 Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

96

Жа р ы қ д и од т ы
жарықтандыру

Қазақстанда энерготи
імділік Орталығын құру
концепциясы.
98 Өнім
каталогы
Жарықдиодты
жарықтандыру
99 Электрлік аппараттар
(5-басылым, стер.) оқу
құралы
100 Электр жетегі (7-басылым., түзет.) оқулық

Оптимум 2013

97

101 Электр
машиналары
(15-басыл.,) оқулық
102 Электр машиналары және
электр жетегі бойынша
зертханалық жұмыстар
(9-басыл.,) оқу құралы
103 Электр машиналары бойынша есептер жинағы
(7-басыл.) оқу құралы
104 Электр жетегі (7-басыл., стер.) оқулық
105 Электр
машиналары
(2-басыл., стер.) оқулық
106 Қазіргі
технологи
ялардағы электр жетегі
(1-баспа.) оқулық
107 Электр жетегі (3-басыл., түзет. және толық.)
оқулық

Астана, 2011.
Оптимум 2013.
Д е в о ч к и н «Академия» БаО.В.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2015
Москаленко «Академия» БаВ.В.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2014
К а ц м а н «Академия» Баспа
М.М.
орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
К а ц м а н «Академия» БаМ.М.
спа
орталығы,
Алматы қ., 2016
ж.
К а ц м а н «Академия» БаМ.М.
спа орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
К а ц м а н Академия"Баспа
М.М.
үйі, Алматы қ.,
2016 ж.
Лобзин С.А. «Академия» Баспа
орталығы, Алматы қ., 2016 ж.
Н о в и к о в «Академия» Баспа
В.А.
орталығы, Алматы қ., 2014 ж.
О н и щ е н к о «Академия» Баспа
Г.Б.
орталығы, Алматы қ., 2013 ж.

Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету

108 Электр
жетегінің Е п и ф а н о в «ЛАНЬ» Баспасы Ауыл шаруашылығын электр
негіздері: оқу құралы. А.П.
Санкт-Петербург энергиясымен қамтамасыз
2-бсыл.*2016 ж.
қ., 2016
ету және қызмет көрсету
109 Энергияны
электро- Епифанов А. «ЛАНЬ» Баспасы Ауыл шаруашылығын электр
ме ханикалық өңдегіш:
Санкт-Петербург энергиясымен қамтамасыз
Оқу құралы 2016 ж.
қ., 2016
ету және қызмет көрсету
110 Ө н е р к ә с і п т і к Ф р о л о в
механизміндегі электр Ю.М., Шежетегін жобалау. Оқу лякин В.П.
құралы, 1-басыл.

«ЛАНЬ»
Баспасы
СанктПетербург
қ.,
2016

Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

111 Энергетикадағы метро- Зайцев С.А.
логия, стандарттау және
сертификаттау
(6-басыл., түзет.) оқу құралы

«Академия» Баспа
орталығы,
Алматы қ., 2016
ж.

Ауылшаруашылық өндіріс
процесінде стандартизация
және метрология нормаларын енгізу
215

112 Техникалық өлшемдер
мен аспаптар (2-е басыл., түзет.) оқулық
113 Өлшеу құралдарының
сапасы және сенімділігі
(7-басыл., қайта өңд..
және толық.)
114 Ақпараттық өлшеуіш техника және элекроника /
Раннева Г.Г. редациясымен
(3-басыл., стер.) оқулық
115 Агрономия негіздері:
Бастапқы кәсіп. білім
беруге арналған оқулық.
.Н.Н. Третьякова редакциясымен, 4-басыл.,
116 Топырақтанумен егін
шаруашылығы: оқулық

Ш и ш ма р ё в «Академия» БаВ.Ю.
спа орталығы, Алматы қ., 2012 ж.
Раннев Г.Г. "Академия" Баспа
орталығы
Алматы қ., 2012
ж.
Раннев Г.Г. "Академия" Баспа
орталығы
Алматы қ., 2009
ж.
Третьякова М. : ИПРО :
Н.Н.
"Академия" баспа үйі, 2009 .

117 Мал
шаруашылығы.
Орта арнайы білім мекеме лерінің студенттеріне
арналған оқу құралдары
мен оқулықтар сериясы
118 Мал шаруашылығы. Серия: Кәсіптік білім беру.

Костомахин М.:
Н.М., Бакай 2006.
А.В., Потокин В.П.

119 Зауралье мен Батыс
Сібірдегі өнім өндіру және
өсімдік шаруашылығы
технологиясы бойынша
практикум
120 Э н е р г о ж ү й е д е г і
«Еңбекті қорғау»

Глухих
А.

Лыков А М. М. Колос, 2000.

Агрономия
және
мал
шаруашылығы негіздерін
меңгеру
КолосС, Агрономия
және
мал
шаруашылығы негіздерін
меңгеру

В.Н. Легеза

М.: ИРПО, Про- Агрономия
және
мал
фОбрИздат, 2001 шаруашылығы негіздерін
меңгеру
М. Д и р е кт - Мед и а Агрономия
және
мал
2015
шаруашылығы негіздерін
меңгеру

Ж. Аманжо- Фолиант баспалов
сы. Астана 2010
г.
121 Қазақстан Республика2013 г.,
сында еңбекті қорғау
және қауіпсіздік бойынша
нұсқаулық және жұмысты
ұйымдастыру +CD
122 Энергожүйедегі еңбекті Аманжолов Астана: Фолиқорғау. Оқу құралы
Ж.К.
ант, 2007.
123 Ауыл шаруашылығын Т. Б. Лещинэлектрмен жабдықтау
ская, И. В.
Наумов
124 Электрмен жабдықтау
желілері.
энергия
сапасын
қ а м т а ма с ы зд а н д ы ру
әдістері мен құралдары
216

Ауылшаруашылық
өндіріс
процесінде стандартизация және
метрология нормаларын енгізу
Ауылшаруашылық өндіріс
процесінде стандартизация
және метрология нормаларын енгізу
Ауылшаруашылық өндіріс
процесінде стандартизация
және метрология нормаларын енгізу
Агрономия
және
мал
шаруашылығы негіздерін
меңгеру

Куско, А. /
А.
Куско,
М. Томпсон,
Пер. с англ.
Рабодзея
А.Н. -

Ауыл шаруашылығын электр
энергиясымен қамтамасыз
ету және қызмет көрсету
Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Клос:2008.
Ауыл
шаруашылығын
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
М.: Додэка-ХХІ, Ауыл
шаруашылығын
2011.
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

125 Өнеркәсіптік
кәсіпо
рындарды
және
коммуналдық
нысандарды
электрмен
жабдықтау: зертханалық
жұмыстар жинағы
126 Тұтынушыларды электрмен
жабдықтау
және режимдер: ЖОО
арналған оқулық 140400
«Элект ро энергетика
және электротехника»
даярлау бағ. оқу құралы
127 « Ө н е р к ә с і п т і к
кәсіпорын
дарды
және
коммуналдық
нысандарды
электрмен
жабдықтау»
пәні бойынша тестілеу
материалдарының тест
тапсырмалар жинағы
128 Ауыл
шаруашылығын
электрмен
жабдықтау.
Практикум.
129
130
131
132

133

134

Л. Я. Патри- С е в а с т о п о л ь : Ауыл
шаруашылығын
кеев, О. М. СНУЯЭиП, 2012. электр
энергиясымен
Крастелев.
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Б. И. Кудрин М.: МЭИ баспа Ауыл
шаруашылығын
Б. В. Жилин, үйі, 2013.
электр
энергиясымен
Ю. В. Матюқамтамасыз
ету
және
нина
қызмет көрсету

Г.И.
Янукович И.В.
Протосовицкий А.И. Зеленькевич
Автоматтандырылған А.А. Жолоөндіріс технологиясы бов
ЖОО арналған оқулық
Т е х н о л о г и я л ы қ И.Ф. Боропроцестерді
автомат- дин, Ю.А.
тандыру
Судник
Т е х н о л о г и я л ы қ В.Ю. Шишпроцестерді
автомат- марев
тандыру
Дән
сегментінің У. К. Сабиев,
қозғалысының жемшөп В. В. Фомин
дәнін центрден тепкiш роторлы ұсақтағыштағы
математикалық моделі
Дәнекерлеу процестерін В.В. Овчинжабдықтау,
механи- ников. каландыру және автоматтандыру
Практикум: Орта кәсіптік
білім
мекемелерінің
студенттеріне арналған
оқу құралы
Өндірісті
автомат- Пантелеев,
тандыру
негіздері. В.Н., В.М.
Зертханалық жұмыстар: Прошин
Бастапқы кәсіптік білім
беруге арналған оқу
құралы

С е в а с т о п о л ь : Ауыл
шаруашылығын
СНУЯЭиП, 2008 электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету

ИНФРА-М, 2014 Ауыл
шаруашылығын
ж. –
электр
энергиясымен
қамтамасыз
ету
және
қызмет көрсету
Дизайн
2000

ПРО Өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру
Колос 2004
Өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру
М.: «Академия» Өндірістік процестерді авбаспа орталығы томаттандыру және механи2013
каландыру
АӨК
ғылым Өндірістік процестерді авжәне
техника томаттандыру және механижетістігі. - 2010. каландыру
- № 2. . 62-66 -б.
М.: ИЦ Акаде- Өндірістік процестерді авмия, 2012
томаттандыру және механикаландыру

М.: ИЦ Акаде- Өндірістік процестерді авмия, 2012
томаттандыру және механикаландыру
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135 « Ау ы л ш а р у а ш ы л ы қ
өндірісін механикаландыру,
электрлендіру
және автоматтандыру»
пәнінен жемді жинау
машиналарын
оқыту
бойынша әдістемелік
нұсқаулық.
136 Ауылшаруашылық машиналары

В.И.
Горшенинмен,
д о ц е н т
Ю.А.Тара
Букинмен,
доцент Соловьевпен
С.В.
Халанский
В.М., Горбачев И.В.
137 Өндірісті
автомат- Пантелеев,
тандыру
негіздері. В.Н., В.М.
Бастапқы
кәсіптік Прошин
білім беру мекемесіне
арналған оқу құралы

Мичуринск На- Өндірістік процестерді авукоград 2008
томаттандыру және механикаландыру

М.:
КолосС, Өндірістік процестерді ав2004. 624 с.
томаттандыру және механикаландыру
М.: ИЦ Акаде- Өндірістік процестерді авмия, 2013
томаттандыру және механикаландыру

138 А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ
өндірісін механикаландыру және автоматтандыру: Оқулық
139 Электрмен жабдықтау
желісіндегі автоматика және коммуникация
жүйесі:
тәжірибелік
нұсқаулық

В о р о б ь е в КолосС 2006
С.А. и др.

140 Электрлік
және
электромеханикалық
жабдықты монтаждау,
техникалық пайдалану
және жөндеу
141 0,4-35 кВ және 1101150 кВ электр желілері
бойынша анықтамалық
құрал, 4-том, 10-35 және
110-500 кВ. Қос/ст және
БҚ 6-10 кВ, ТҚ 6-110/04
кВ кабельдерінің сипаттамасы, құрылымы
және қызмет көрсету

А к и м о в а Academa,
М.А. и др
2004

К. Страусc. - М.:
Ағылш. ауд. ИДТ"
2007.

Өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру

"Группа Электр
қондырғыларын
ЖШҚ, және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
М., Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

М а к а р о в "Папирус ПРО", Электр
қондырғыларын
Е.Ф.
М., 2005.
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

142 Электр қондырғыларын Куценко Г.Ф. Д и з а й н - П Р О , Электр
қондырғыларын
монтаждау, пайдалану
Минск, 2006.
және автоматтандырылған
және жөндеу
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
143 Э л е к т р о м о н т а ж д ау Нестеренко М.,
2007. Электр
қондырғыларын
жұмыстарының техно- В.М., Мы- ( 6 2 1 . 3 1 ( 0 7 5 . 8 ) және автоматтандырылған
логиясы, Академа,
сьянов А.М. Н561).
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
144 Электр қондырғыларын Варварин В. М., 2006.
Электр
қондырғыларын
таңдау және жөндеу. К.
және автоматтандырылған
Анықтамалық құрал.
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
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145 Электр машиналарын Каминский М.,
«Энертексеру және сынау
М. Л.
гия», 1977. 404
(Электр монтері
кітапханасы. 462
бас).
146 0,4-35 кВ және 110- М а к а р о в "Папирус ПРО",
1150 кВ электр желілері Е.Ф.
М., 2004.
бойынша анықтамалық
құрал, 3-том, 1-35 кВ
кабельдерінің сипаттамасы, құрылымы және
қызмет көрсету
147 Электр жабдық тарын К о л о м и е ц 2007 КолосС
және автомат тандыру А.П. және
құралдарын монтаждау: басқалар.
Оқулық
148 Э л е к т р о м о н С и б и к и н 2008 Академия
таждаушының анықта Ю.Д.
малығы: Оқу құралы
149 0,4-35 кВ және 110-1150
кВ электр желілері бойынша анықтама құралы,
2 том,
150 Жарылыс қаупі бар
аймақтардағы
электр
қондырғыларын
жабдықтау
151 Автоматика: Оқулық

152 Автоматика
Оқулық

М а к а р о в "Папирус ПРО",
Е.Ф.
М., 2003. ЛЭП
0,4-35 кВ).
П и р о г о в ЭнергоатомизЕ.В., Зевин дат, М., 1987.
М.Б.,
Ш и ш ма р е в 2010 Академия
В.Ю.

негіздері: Загинайлов 2001 КолосС
В.И., Шеповалова Л.Н.

153 Дәрістер.
Электр
қондырғыларын монтаждауды ұйымдастыру

w w w. t w i r p x .
com/files/tek/ees/
lectures/

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

154 Электр қондырғыларын
жөндеу
бойынша
дәрістер

w w w . t w i r p x . Электр
қондырғыларын
com/files/tek/ees/ және автоматтандырылған
lectures/
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
155 ГЭС
электр Алексеев В. www.twirpx.com/ Электр
қондырғыларын
жабдықтарын монтаж- А.
files/
және автоматтандырылған
дау, пайдалану және
жүйелерді монтаждау және
жөндеу . 100400, 2006
техникалық қызмет көрсету
мамандықтары бойынша дәрістер жинағы Иркутск қ., Мемлекеттік
Т е х н и к а л ы қ
Университеті
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156 Электрмен жабдықтау
желісіндегі автоматика және коммуникация
жүйесі:
тәжірибелік
нұсқаулық
157 Жаңартылатын энергетика: кеше, бүгін, ертең

К. Страусc. М.: ООО "Груп- Электр
қондырғыларын
Ағылш. па ИДТ", 2007. және автоматтандырылған
аударылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

158 Ауыл
үйіндегі
жаңартылатын энергия
көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

159 Э н е р г е т и к а д а ғ ы
күн
сәулесінің
шоғырлауыштары

160 Дәстүрлі емес энергия
тасымалдаушы - көмір
метаны

161 Күн
жылу
акккумуляторларында
қозғалмалы-энергети
калық орнату

162 Энергетика, экология
және энергияның баламалы көздері

163 Күн электростанциялары бүгін және ертең
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Б е з р у к и х Электр
станП.П.
циялары:
Ай
сайынғы өндір.техн.
Журнал.2005
Заддэ В.В.
Энергия: экономика, техника,
экология:
Ай
сайынғы ғылыми
танымал
және
жалпы
саяси
журнал 2005
М а л ь ц е в а Энергия: эконоА.В.
мика, техника,
экология:
Ай
сайынғы ғылыми
танымал
және
жалпы
саяси
журнал 2005
Сильверстов Энергия: экономиЛ.К
ка, техника, экология: Ай сайынғы
ғылыми танымал
және жалпы саяси
журнал - М.: Наука, 2005
Федик И.И. Энергия: экономика, техника, экология: Ай сайынғы
ғылыми танымал
және жалпы саяси
журнал - М.: Наука, 2005
Лисов О.М. Ө н е р ә с і п т і к
өндіріс экологиясы : Отандық
және шетел матер.
бойынша
салаар. ғылымитәжір. журн. М.: ВИМИ, 2006
Наумов А.В. Энергия: экономика, техника,
экология:
Ай
сайынғы ғылыми
танымал
және
жалпы
саяси
журнал - М.: Наука, 2005

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

164 Жаңартылатын энерге- Т и х о н о в Ө н е р ә с і п т і к
тика: қажеттілік және М.Н
өндіріс экологиөзектілік
ясы : Отандық
және шетел матер.
бойынша
салаар. ғылымитәжір. журн. М.: ВИМИ, 2006
165 Электро-энергетикалық Бернар С.,
Энергоизжүйе
элементтерінің Цёк З.
дат,1982.
Поматематикалық
ляк
тілінен
модельдері
аударылған
166 Күшпен кернеуді реттеу Б е л я к о в ПЭИ пк Баспасы,
және олардың есебінен Ю.С.
2002.
КЗ
тоғын
есептеу
ерекшеліктері арқылы
трансформаторларды
және автотрансформаторларды
алмастыру
сұлбасын есептеу
167 Мысалдар мен олардың Азаров В.С. Москва: МГОУ,
шешімдерінде электр
2005.
энергиясын тарату және
бөлу
168 Ө н е р к ә с і п т і к Артемов А. Смоленск, 2000.
кәсіпорындарды элек- И. / Минчентрмен жабдықтау, мы- кова В.И. ресалдар мен есептерде
дакциясымен
169 Электр
желілерін Файбисович 1999-2007 "Беложобалау
бойынша Д.Л.
русская цифроанықтамалық құрал
вая библиотека"
170 Шешімі бар есептер мен А в е р б у х Л.:
мысалдардағы релелік А.М.
1975.
қорғаныс

Электр
энергиясының
дәстүрлі емес көздері

Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану

Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану
Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану

Энергия, Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану

171 Электрмен жабдықтау А н д р е е в Учебное посожүйесіндегі
релелік В.А.
бие. – М.: Высқорғаныс,
мысалдар
шая школа, 2008.
мен есептер

Электр
энергетикасында
математикалық есептерді
шешу үшін бағдарламалық
жасақтарды қолдану

172 Қ а з а қ с т а н Культелеев HAS. баспасы- А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң С.Т.
2005.
өндіріспроцесінде аграрлық
аграрлық құқығы құқық нормаларын енгізу
ЖОО арналған оқулық
173 Аграрлық
құқық И.П.Кузмич 1999-2007 "Бело- А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ
(И.П.Кузмич,
БГУ
русская цифро- өндіріспроцесінде аграрлық
оқытушысының
вая библиотека" құқық нормаларын енгізу
дәрістері)
174 Аграрлық құқық. – М.: В е д е н и н 2000
Құқықтану
Н.Н.

Ауылшаруашылық
өндіріспроцесінде аграрлық
құқық нормаларын енгізу
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175 Астық туралы Қазақстан
Республикасының 2001
жылғы 19 қаңтардағы N
143-II Заңы
176 Ресей
энергетика
сындағы құрылымдық
өзгертулер оларды есепке алу мәселелері
177 Көтерме
және
бөлшек нарығындағы
электр
энергияларын
коммерциялық
және
техникалық есепке алу
Теория
тәжірибелік
ұсыныстар
178 Есепке алу құралдары
бар жағдайда электр
энергиясын
есепсіз
қолдануды
анықтау
әдістері мен құралдары
179 Электр желілеріндегі
электр
энергиясын
жоғалту. Талдау және
азайтудың
шетел
тәжірибесі
180 Электр
энергиясын
тұтынуды
басқару
және есепке алудың
автоматтандырылған
жүйесін жасау
181 Шетелдік
энергия
біріктірулер

Қ а з а қ с т а н Ка з а хс т а н с ка я А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ
Республика- правда. 2001.
өндіріспроцесінде аграрлық
сы.
құқық нормаларын енгізу

182 Электрмен жабдықтау
желісіндегі автоматика және коммуникация
жүйесі:
тәжірибелік
нұсқаулық
183 Электрлік
және
электромеханикалық
жабдықты монтаждау,
техникалық пайдалану
және жөндеу
184 0,4-35 кВ және 1101150 кВ электр желілері
бойынша анықтамалық
құрал, 4-том, 10-35 және
110-500 кВ. Қос/ст және
БҚ 6-10 кВ, ТҚ 6-110/04
кВ кабельдерінің сипаттамасы, құрылымы
және қызмет көрсету

К. Страусc. - М.: ООО "Груп- Релелік
қорғаныс
Ағылш. ауд. па ИДТ", 2007. құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
А к и м о в а Academa,
М., Релелік
қорғаныс
М.А. және 2004
құрылғысын және элекбасқалар
трмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
М а к а р о в "Папирус ПРО", Релелік
қорғаныс
Е.Ф.
М., 2005.
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау

222

Тубинис
В.

В. Электро. № 1. Экономикалық менеджмент
2003.
негізінде электр энергиясын
есепке алу жүйесін енгізу

Осика Л. К.

СПб.: Политех- Экономикалық менеджмент
ника, 2006.
негізінде электр энергиясын
есепке алу жүйесін енгізу

В о р о т н и ц - М.: ДиалогЭлек- Экономикалық менеджмент
кий В. Э.
тро, 2006.
негізінде электр энергиясын
есепке алу жүйесін енгізу
В о р о т н и ц - М.: Диалог Элек- Экономикалық менеджмент
кий В. Э
тро, 2006.
негізінде электр энергиясын
есепке алу жүйесін енгізу
Тубинис
В.

В. Электро. № 4. Экономикалық менеджмент
2004.
негізінде электр энергиясын
есепке алу жүйесін енгізу

Бондаренко М.: НЦ ЭНАС Экономикалық менеджмент
А. Ф., Лиси- баспасы, 2001.
негізінде электр энергиясын
цын Н. В.
есепке алу жүйесін енгізу

185 Электр қондырғыларын Куценко Г.Ф. Д и з а й н - П Р О , Релелік
қорғаныс
монтаждау, пайдалану
Минск, 2006.
құрылғысын және элекжәне жөндеу
трмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
186 Э л е к т р о м о н т а ж д ау Нестеренко М.,
2007. Релелік
қорғаныс
жұмыстарының техно- В.М., Мы- ( 6 2 1 . 3 1 ( 0 7 5 . 8 ) құрылғысын және элеклогиясы, Академа,
сьянов А.М. Н561).
трмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
187 Электр қондырғыларын Варварин В. М., 2006.
Релелік
қорғаныс
таңдау және жөндеу. К.
құрылғысын және элекАнықтамалық құрал.
трмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
188 Электр машиналарын Каминский М.,
«Энер- Релелік
қорғаныс
тексеру және сынау
М. Л.
гия», 1977. 404 құрылғысын және элек(Электр монтері трмен жабдықтау жүйесінің
кітапханасы. 462 автоматикасын
жөндеу
бас).
және монтаж жасау
189 0,4-35 кВ және 110- М а к а р о в "Папирус ПРО", Релелік
қорғаныс
1150 кВ электр желілері Е.Ф.
М., 2004.
құрылғысын және элекбойынша анықтамалық
трмен жабдықтау жүйесінің
құрал, 3-том, 1-35 кВ
автоматикасын
жөндеу
кабельдерінің сипаттажәне монтаж жасау
масы, құрылымы
190 Электр жабдықтарын К о л о м и е ц 2007 КолосС
және автоматтандыру А.П. және
құралдарын монтаждау: басқалар.
Оқулық

Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау

191 Э л е к т р о м о н - С и б и к и н 2008 Академия
таж
даушының Ю.Д.
анықтамалығы:
Оқу
құралы

Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау

192 0,4-35 кВ және 110-1150 М а к а р о в "Папирус ПРО",
кВ электр желілері бой- Е.Ф.
М., 2003. Возд.
ынша анықтама құралы,
ЛЭП 0,4-35 кВ).
2 том,

Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау

193 Жарылыс қаупі бар П и р о г о в Энергоатомиз- Релелік
қорғаныс
аймақтардағы
электр Е.В., Зевин дат, М., 1987.
құрылғысын және элекқ о н д ы р ғ ы л а р ы н М.Б.,
трмен жабдықтау жүйесінің
жабдықтау
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
194 Автоматика: Оқулық
Ш и ш ма р е в 2010 Академия Релелік
қорғаныс
В.Ю.
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
223

195 Автоматика
Оқулық

негіздері: Загинайлов 2001 КолосС
В.И., Шеповалова Л.Н.

196 Дәрістер.
Электр
қондырғыларын монтаждауды ұйымдастыру

w w w. t w i r p x .
com/files/tek/ees/
lectures/

197 Электр қондырғыларын
жөндеу
бойынша
дәрістер

w w w. t w i r p x .
com/files/tek/ees/
lectures/

198 ГЭС электр жабдық та- Алексеев В. www.twirpx.com/
рын монтаждау, пайдала- А.
files/
ну және жөндеу . 100400,
2006 мамандықтары бойынша дәрістер жинағы
Иркутск қ., Мемлекеттік
Техникалық Универси теті
200 Электр желілеріндегі М и н т о п э - М.:2005
электр энергиясының нерго
нормативтік жоғалтуды
есептеу әдістемесі
201 Электр желілері мен
станцияларының технологияларын жетілдіру,
жөндеу және пайдалану
бойынша инженердің
анықтамалық құралы
202 0,4-35 кВ және 110-1150
кВ. 9-11 электр желілері
бойынша анықтамалық
құрал

Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
Релелік
қорғаныс
құрылғысын және электрмен жабдықтау жүйесінің
автоматикасын
жөндеу
және монтаж жасау
Электрмен
жабдықтау
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау

А.Н. Наза- Инфра-Инжене- Электрмен
жабдықтау
рычев, Д.А. рия, 2006 г
жүйесінде
электр
Андреев,
энегриясының сапасы мен
А.И. Таджисенімділік көрсеткіштерін
баев
анықтау

Москва, Энер- Электрмен
жабдықтау
гия, 2009 ж
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
203 Ө н е р к ә с і п т і к Б. И. Кудрин Интермет Инжи- Электрмен
жабдықтау
кәсіпорындарды элекниринг, 2005.
жүйесінде
электр
трмен жабдықтау
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
204 Э н е р г е т и - К и т у ш к и н Н о в о с и б и р с к Электрмен
жабдықтау
ка
жүйелеріндегі В.Г.
2002 ж
жүйесінде
электр
сенімділік Оқу құралы:
энегриясының сапасы мен
2 Б НГТУ,
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
205 Электрмен жабдықтау А н и ш е н к о «Технопринт», Электрмен
жабдықтау
ж ү й е л е р і н д е г і В.А.
2001ж.
жүйесінде
электр
сенімділік Мн: УП
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
224

206 Э л е к т р о э н е р г и я н ы
жоғалту.
Реактивті
қуаттылық
Электроэнергия
сапасы.:
тәжірибелік
сабаққа
нұсқаулық
207 Электрмен жабдықтау
жүйесіндегі
электроэнергия сапасы

Ж е л е з к о М.:
Ю.С.
2009ж.

ЭНАС Электрмен
жабдықтау
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау

А . Н . Ч е р Тольятти:
ненко
2011

208 Электр энергиясының И.И. Картасапасын басқару
шов (Ю.В.
Шарова редакциясымен)
209 Электр
жабдығын В.И. Григодиагностикалау және рьева редакэлектрмен жабдықтау циясымен
жүйесінде өлшеу аспаптары мен құралдары
210 Электр желілеріндегі М и н т о п э электр энергиясының нерго
нормативтік жоғалтуды
есептеу әдістемесі

ТГУ Электрмен
жабдықтау
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
М.:
Дом:МЭИ Электрмен
жабдықтау
баспасы,2006
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
М. : Колос, 2006. Электрмен
жабдықтау
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау
М.:2005
Электрмен
жабдықтау
жүйесінде
электр
энегриясының сапасы мен
сенімділік көрсеткіштерін
анықтау

211 Техникалық пайдалану
ережесі

2012

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

212 ҚР электр қондырғы
құрылғысының ережесі

2012

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

213 Қауіпсіздік
техника
сының ережесі

2012

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

214 Жерге
қосу
желі Карякин Р.Н. М., Энергосер- Электр
қондырғыларын
құрылғысының нормавис, 2000.
және автоматтандырылған
лары
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
215 Павлович,
Электр Кисаримов,
жабдығын жөндеу және
қызмет көрсету, ВШ,

Минск, 2003

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

216 Электр
жабдығын
жөндеу, Анықтамалық
құрал,

2003

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
225

217 ГЭС электр жабдық тарын монтаждау, пайдалану және жөндеу . 100400,
2006 мамандықтары бойынша дәрістер жинағы
Иркутск қ., Мемлекеттік
Техникалық Универси
теті
218 Электр қондырғыларын
таңдау және жөндеу.
Анықтамалық құрал.
219

Алексеев В. 2006 г. www. Электр
қондырғыларын
А.
twirpx.com/files/ және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету

Варварин В. М., 2006.
К.

Электромонтаждау Нестеренко
жұмыстарының техно- В.М., Мылогиясы
сьянов А.М.

220 Электр қондырғыларын Куценко Г.Ф.
монтаждау, пайдалану
және жөндеу
221 М е н е д ж м е н т :
адам,
стратегия,
ұйымдастыру, процесс
222 Менеджмент негіздері:
Оқу құралы
223 Ұйымды басқару

224

225

226
227

226

В и ха н с к и й
О.С. Наумов
А.И.
Ка бу ш к и н
Н.И
Поршнев
А.Г., Румянцева
З.П.,
Саломатина
Н.А.
Ұйым эволюциясы және Панин Г.С.,
маркетингтік басқару
Х ач а т у р о в
А.Е., Белковский А.Н.
Бірігу, жұтылу және Радыгин А.
қайта құру процестері: Шмелева Н.
кейбір жаңа тенденциялар.
Персоналды басқару: Зайцева Т.В.,
Оқулық
Зуб А.Т.
Бизнес-процестердің Штайнле К.,
реинжинирингі: Енгізу Круммакер
сабақтары. Басқару тео- Ш., Глашак
риясы мен тәжірибесінің Ш.
мәселелері

Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Академа,
М., Электр
қондырғыларын
2007.
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Минск, 2006.
Электр
қондырғыларын
және автоматтандырылған
жүйелерді монтаждау және
техникалық қызмет көрсету
Гардирики, 2011 Құрылымдық бөлімшелерді
басқару
Новое
знание, Құрылымдық бөлімшелерді
2009.
басқару
ИНФРА, 2010.
Құрылымдық бөлімшелерді
басқару
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