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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Электрэнергетиканың қазіргі кезеңгі мәселелер
Пән вуздық компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 1 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиториялық сабақтардың саны – 15 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 15 сағат
МӨЖ - 30 сағат
Сол ішінде МОӨЖ - 7,5 сағат
Жалпы саны – 45 сағат
Тексеру түрі
Емтихан – 1 семестр
2. Пререквизиттер:
 электротехниканың теория негіздері;
 өлшеуіштік-бағдарлама техникасы ;
 электрлік машиналар;
 электрэнергетикадағы математикалық есептер және компьютерлік
моделдеу;
 электрлік станциялар мен ұқосалқы станциялар;
 энергетикасындағы өтпелі процесстер ;
 кәсиби өнеркәсіптін электрменжабдықтау .
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
магистрантар шығару жұмысын орындау кезінде қажетті болып табылады.
3. Зат, мақсаттар мен міндеттер
Пәннің заты
Электртехникалық кешендер мен жүйелер жағдайы мен жетілуі, қазіргі
кезінде электрэнергия өндіру, және тұтынышы мәселел.
Пәннің мақсаты
Электрэнергетика және энергетика барлығында құрам бөлімінде спецификалық
мәселерде мамандықтарды орнату, жұрт өсуімен байланысты, өнеркәсін
жетілуімен және қоршаған орта жағдайымен, мәселер шешу әдістемелер мен

құралдар, электрэнергияда қоғамның қажеттiлiгi қанағаттандыру кезінде
электроэнергетика және қоршаған орта арасындағы болғаны жанжалдарды
жеңу қажеттiлiктi.
Пәннің міндеттері
Электрэнергетика мәселелердің негізгі есебін көрсету, қоршаған
ортағатжәне экономикаға олардың мәселелері, мамандықтын тәжирибелік
қайраткер оларды жеңу мүмкіндік жолдарын анықтау .
4. Бiлуіне,
қолдан келуіне, дағды алуына және компитенцияларға
қойылатын талаптар
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрантқа керек:
ой өрісі:
– бейбетшілік энергетикалық ресурстар және энергосақтау бағдарламма
пайдалану туралы ;
білуі:
– электртехникалық кешендер мен жүйелер эффекты ұқамтамасыз ету
барлық сұрақтар тізімін;
қолдан келуі:
– электрменжабдықтау
жүйе элементтерде электрэнергия шығын
кемітуімен байланысты тәжирибелік есептерін және ғылыми – зерттеу
жұмыстарын өткізу;
- кернеу көрсеткіш сапасына әр түрлі бағаларын беру
және
электртехникалық құралдар жұмысына әсер ету.
тәжирибелік дағдын алу:
– электрэнергетика жүйелер эффектігін көтеруіне бағытталған жолдарын
анықтау.
компитенті болу:
- қазіргі кезінде электрэнергетикалық жүйелер жағдай мен өсу
облысында;
- электрэнергия өндіру, беру және қоректендіру кезінде бар есп және
мәселелерде және оларды шешу жолдары.

5. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақтар түрі бойынша академиялық сабақтардың тарауы
р/б
№
1

2

3

Тақырыптарының атаулары

1 Тақырып. Кіріспе. Қазіргі
кезінде
бейбитшілік
электрэнергетиканың
жалпы
мәселелер .
2
Тақырып.
Электрэнергия
өнлдіру
стадиясында
электротехникалық кешендер мен
жүйелер
эффектигін
көтеру
мәселелері .
3 Тақырып. Электрэнергия беру
және қоректендіру стадиясында
электртехникалық кешендер мен
жүйелер
эффектігін
көтеру
мәселелері .

ЖИЫНЫ

Сабақтар түрі бойынша МӨЖ
аудиториялық
сағаттардың
саны
Дәрістер Тәжирибелік зертхана барлығы МОӨЖ
лық
ішінде
1,5

3

3

7,5

3,5

1

3

7,5

5

1,5

10

3

15

3

30

7,5

-

-
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