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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 
ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 
№425. 

 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 
образования от 30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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EUKZhEFT 7201 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ҚАЙТА 
ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ ФИЗИКАСЫ МЕН ТЕХНИКАСЫ 

 
(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 
Көлемі - 3 кредит  

  
 Авторлары: 

Такибаев Н.Ж. -  ҚР ҰҒА академигі, физика-математика ғылымдарының 
докторы,  физика-техникалық факультетінің теориялық және ядролық физика 

кафедрасының профессоры 
Құрманғалиева В.О. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,  

физика-техникалық факультетінің теориялық және ядролық физика 
кафедрасының доценті 

 
Пікір жазандар: 

Майлина Х.Р. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, 
Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 

доценті 
Абишев М.Е. - физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің  физика-техникалық факультетінің 
теориялық және ядролық физика кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
6D060400-Физика мамандығы бойынша докторанттарды дайындаудағы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқу 
жоспарының міндетті пәндерінің бірі «Энергия үнемдеу және қайта 
жаңартылатын энергия физикасы мен техникасы» пәні болып табылады. 

Пәнді оқыту мақсаты – энергияны үнемдеу және экологиялық 
бағдардағы энергияны өндірудің жаңа бағыттарына байланысты 
докторанттардың экология саласындағы білімі мен зерттеудің кешенділігін 
дамыту болып табылады. 

Ғылым мен экологияның заманауи мәселелерін зерттеу, Жер 
ғаламшарының өмір сүруі, болашақ ұрпақ пен ғаламшарымыздың өмір сүру 
жағдайларына экологиялық қамқорлық жасау және шығармашылық 
талпыныстарды тәрбиелеу - курстың маңызды құраушысы.  

Пәннің негізгі міндеттеріне докторанттарда құбылыстар мен олардың 
сандық сипаттамаларын сараптаудағы ғылыми дағдысын қалыптастыру мен 
бекіту; физика және техника, заманауи технология мен тәжірибелік әдістер, 
радиациялық және экологиялық қауіпсіздік бойынша білімнің заманауи 
базасын меңгеру; Қазақстандағы білім, техника мен технологияның деңгейін 
көтеру жұмыстарына белсенділік көрсету жатады.  
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Осыған байланысты бұл курс физика саласында докторанттарды 
жалпыкәсіптік дайындаудың маңызды бөлігі болып келеді. 

Көрсетілген пәнді оқып бітірген докторанттардың құзыретіне 
қойылатын талаптар мыналар: 

докторанттың  
- физиканың негізгі заңдарын білуі; 
- жер экосферасының даму мәселесін білуі;  
- шешімі қазіргі кезде халықаралық ғылыми аумақта талқыланып 

жатқан заманауи өзекті ғылыми және экологиялық мәселелерден хабардар 
болуы; 

- физикадағы ақпараттық және байланыстық технологияларды 
меңгеруі; 

- ғылыми мәселелерді сараптай алуы қажет. 
Пререквизиттер:  
«Математикалық талдау және сызықты алгебра», «Кешенді айнымалы 

функциялар теориясы», «Кванттық механика», «Статикалық физика және 
термодинамика», «Молекулалық физика», «Ядролық физика», «Зат 
құрылымының электронды теориясы». 

Постреквизиттер:  
«Физика мен экологияның өзекті мәселелері», «Техника мен 

экологиялық мәселелердің даму үрдісі», «Энергетика және нанотехнология 
мәселелері», «Ғарыштық экология мен физиканың заманауи мәселелері». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ 

р/н Тақырыптың атауы 

1 Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерінің күйі 
және оларды қолдану келешегі 

2 Күн энергиясын пайдалану 
3 Күн жылуымен қамтамасыздандыру жүйелері  
4 Энергияның жылулық шоғырлануы 
5 Жел энергиясы және оны қолданудың мүмкіндіктері  
6 Геотермалды энергетика 
7 Гидроресурстарды қолданудың негізгі принциптері 
8 Биоэнергетика 

9 Қалпына келетін қайнар көздердің энергиясын (ҚҚЭ) жинақтау 
және жіберу 

10 Екінші ретті энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) пайдалану 

11 Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерін 
пайдаланудағы экологиялық проблемалар  

12 Жаңа технологиялар – шындық және келешек 
13 Қазақстанның жасыл энергетикасы  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты - энергияны үнемдеу және экологиялық 

бағдардағы энергияны өндірудің жаңа бағыттарына байланысты 
докторанттардың экология саласындағы білімі мен зерттеудің кешенділігін 
дамыту. Ғылым мен экологияның заманауи мәселелерін зерттеу, Жер 
ғаламшарының өмір сүруі, болашақ ұрпақ пен ғаламшарымыздың өмір сүру 
жағдайларына экологиялық қамқорлық жасау және шығармашылық 
талпыныстарды тәрбиелеу - курстың маңызды құраушысы. 

Курстың мақсаты дәріс оқу және семинар сабақтарын жүргізу арқылы 
жүзеге асады. 

Дәрістерде негізгі түсініктер, оқытылатын пәннің іргелі заңдары, оның 
генезисі және негізгі теориялық аспектілері, сонымен қатар, пәннің 
физикалық мәселелерін зерттеуде қолданылатын математикалық аппараттың 
негізін құрайтын жалпы және арнайы математикалық әдістер оқытылады. 

Семинарлық сабақтарда пәндегі физикалық мәселелерді қою және 
құрастыру барысында туындаған сұрақтарды, оларды шешудегі негізгі 
математикалық әдістерді қолдануды тереңірек түсіну үшін, нақты есептерді 
шешуде қолданылатын математикалық әдістерді үйрену мен бекіту үшін 
стандартты есептер талқыланады.  

Пәнді оқытудың міндеттері  
Курсты оқу нәтижесінде докторанттар мыналарды білуі тиіс:  
- құбылыстар мен олардың сандық сипаттамаларын сараптаудағы 

ғылыми дағдыны қалыптастыру мен бекіту; 
- физика мен техника, заманауи технология мен тәжірибелік әдістер, 

радиациялық және экологиялық қауіпсіздік бойынша білімнің заманауи 
базасын меңгеру;  

- Қазақстандағы білім, техника мен технологияның деңгейін көтеру 
жұмыстарына белсенділік көрсету.  

Пәнді оқытудағы нысандар: дәстүрлі емес және қайта өңделген 
энергия көздері; дәстүрлі, қайта өңделген және дәстүрлі емес ресустарда 
жұмыс істейтін энергетикалық жүйелер. 

Пәнді оқытудағы әдістер: табиғи энергияны және екінші реттік қайнар 
көз энергиясын жылу және электр энергиясына түрлендіру әдістері; дәстүрлі 
емес және қайта өңделген энергия көздерінің энергетикалық әлеуетін есептеу 
әдістері. 

Пәннің рөлі мен ғылымдағы орны: Қайта өңделген энергияны 
пайдалану – дүниежүзілік энергетиканың дамуының басым бағыттарының 
бірі. Бұл жағдай қазып алынған отын бағасының өсуімен, энергияны жеткізу 
тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігімен, климаттың өзгеру 
проблемасының ушығуымен байланысты.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу: Энергия – ол 
өзінің негізгі физикалық мазмұнынан бөлек, қазіргі таңда кеңінен 
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талқыланып отырған жалғыз ұғым емес, ол көптеген экономикалық, 
техникалық, саяси және т.б. аспектілерге ие ұғым. 

Бастапқы энергияның жаңа формаларының қатарына ең алдымен 
мыналар жатады: күн және геотермалдық энергия, судың көтерілу энергиясы, 
атом, жел энергиялары және толқындар энергиясы. Қазбалы жанармайларға 
қарағанда энергияның бұл түрлері жердің шикізат қорымен шектелмеген (тек 
атом энергиясын термоядролық энергиямен бірге қарастырған жағдайда). 
Яғни, бұл энергия түрлерін қолдану, шикізат қорының жойылып кетуіне 
алып келмейді дегенді білдіреді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерінің күйі және 

оларды қолдану келешегі 
Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Өнеркәсібі дамыған 

елдердің энергетикалық шаруашылығы. Әлем энергетикасының ресурстық 
қамсыздандырылғандығы және оның дамуының болашағы. Энергия 
ресурстарын пайдалану қорлары мен динамикасы, дәстүрлі емес және 
жаңарып отыратын энергия көздері аумағындағы Қазақстанның саясаты.  
Қазақстанның дәстүрлі емес энергетикасының негізгі нысандары. Дәстүрлі 
емес энергия көздерінің адамдардың энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз 
етудегі орны.  

 
Күн энергиясын пайдалану  
Күн сәулесінің қайнар көзі, оның қарқындылығы және пайдалану 

әлеуеті. Күн сәулеленуінің интенсивтілігі мен спектрі. Күн энергетикалық 
қондырғыларының классифиакциясы. Күн энергиясын түрлендіру 
процесстерінің физикалық негіздері. Күн колекторларының түрлері және 
олардың жұмыс істеу принциптері. Күн жылу электростанциялары. Күн 
фотоэлектр станциялары.  p–n  ауысудың фотоэлектрлік қасиеттері. Күн 
элементінің вольт-амперлік сипаттамасы. Күн элементінің құрылымы мен 
материалдары. Күн батареяларының түрлері.  

 
Күн жылуымен қамтамасыздандыру жүйелері 
Гелиожүйенің топталуы мен негізгі элементтері. Концентрлеуші 

гелиоқабылдағыштар. Күн коллекторлары. Жазық күн коллекторлары. 
Концентрлейтін гелиоқабылдағыштар. Күн абсорберлері. Бу турбиналық 
КЭЖ. Бу турбиналық КЭЖ-ң схемасы, жұмыс істеу принципі, 
артықшылықтары мен кемшіліктері. Күн энергиясын қолдану болашағы.  

 
Энергияның жылулық шоғырлануы 
Жылулық аккумулятордың энергетикалық балансы. Жылу 

аккумуляторларының топталуы. Аккумуляторларды қоректендіру және қайта 



8 
 

қоректендіру. Күн батареяларының параметрлерін есептеу. Жинақтау жүйесі. 
Күннің қызуы мен сууына арналған жылулық шоғырлану.  

 
Жел энергиясы және оны қолданудың мүмкіндіктері 
Желдің пайда болуы, Қазақстанның желді аймақтары. Жел энергиясын 

пайдалану болашағы. Желқозғалтқыштарын жұмыс істеу принципіне 
байланысты топтау. Жел энергетикалық қондырғыларының параметрлері. 
Жел күші әсер еткен кездегі беттің атқаратын жұмысы. Идеал 
желқозғалтқыш теориясы. Реал желқозғалтқыш теориясы. Жел соратын және 
желэлектрлі қондырғылар. Жел энергиясының қорлары және оны пайдалану 
мүмкіндіктері.  

 
Геотермалды энергетика 
Геотермалды жылу көздері. Геотермалдық жылуды пайдаланудың 

әдістері мен тәсілдері. Жер қабатының жылулық режимі. Геотермалдық 
энергия көздерінің түрлері мен қасиеттері. Геотермалды жылуды жылумен 
жабдықтау жүйелерінде пайдалану. Геотермалды энергияны электр 
энергиясын өндіруде пайдалану. Электр және жылу энергиясын біріктіріп 
өндіру.  

 
Гидроресурстарды қолданудың негізгі принциптері  
Судың энергиясын пайдалану. Өзендер энергиясы. Мұхиттың 

энергетикалық ресурстары. Мұхиттың жылулық энергиясы. Судың қайтуы 
мен көтерілу энергиясы. Теңіз ағыстарының энергиясы. Толқынның және 
судың көтерілу энергиясын пайдаланатын қондырғылар. Теңіз ағысы мен 
көтерілуінің энергиясын пайдалану. Мұхиттың жылулық энергиясын 
түрлендіру. Теңіз энергиясын пайдаланудағы энергетикалық қондырғылар.  

 
Биоэнергетика  
Жалпы мәліметтер. Био отынды топтау. Биомассаны рационалды 

пайдалану. Энергетикалық мақсатта биожанармайды пайдалану. 
Энергетикалық мақсатта биомасса өндіру.  Энергетикалық құрылғылардың 
фотосинтез және биоотын негізінде жұмыс істеу принципі, Күн энергиясын 
экзотикалық түрлендіру. Спирттік ферментация. Жанармай ретінде этанолды 
пайдалану. Отын алудың агрохимиялық тәсілдері.    

 
Қалпына келетін қайнар көздердің энергиясын (ҚҚЭ) жинақтау 

және жіберу.  
Әртүрлі ҚҚЭ пайдаланудағы айырықша мәселелер. Биоаккумуляторлар. 

Химиялық аккумуляторлар. Отын элементтері. Энергетикалық бағалы 
заттарды сақтау. Жинақтайтын электробатареялар.  Жылулық 
аккумуляторлар.  Гидростатикалық аккумуляторлар. Сығылған ауасы бар 
резервуарлар. Биомасса, жылу, химиялық белсенді заттар, электроэнергия 
ағынымен энергияны жіберу.  
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Екінші ретті энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) пайдалану  
Екінші ретті энергетикалық ресурстардың түрлері. Екінші реттік 

жылулық энергия ресурстарын пайдалану параметрлері мен мүмкіндіктері.  
Екінші реттік жылу энергоресурстарын пайдаланудың экономикалық 
тиімділігін бағалау. Оңтайлы нұсқаны таңдау. Екінші ретті энергия 
ресурстарының шығымы және отынды үнемдеу.  

 
Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерін 

пайдаланудағы экологиялық проблемалар 
Энергетика мен экологияның әрекеттесу проблемасы. Антропогендік 

әрекет және оның экологияға әсері. Зияндылықтар түрлері және олардың 
адамдарға әсері.  Күн энергетикасын дамытудың экологиялық зардабы. Жел 
энергетикасының табиғат ортасына әсері. Геотермалды энергетиканың 
мүмкін экологиялық көрінісі. Мұхит энергиясын қолданудың экологиялық 
зардабы. Биоэнергетикалық құрылғыларды қолданудың экологиялық 
сипаттамалары.  

 
Жаңа технологиялар – шындық және келешек 
Сұйық және газ тәрізді отынның жаңа түрлері. Сутектік энергетика. 

Термоядролық энергетика. Ғарыштық энергетика. Көмірден алынған 
синтетикалық отын. Жанатын тақтатастар. Битуминозды түрлер. Спирттік 
отын. Теңіз ағыстары. Газогидраттар. Отын элементтері.Дәстүрлі 
энергетиканың жақын болашағы.  

 
Қазақстанның жасыл энергетикасы 
Қазақстан Республикасындағы электр энергетикасының дамуы. 

Қазақстанның отын-энергетикалық ресурстары шығынын үлестіру. Қазақстан 
Республикасында энергияны өндіру және тұтыну. Қазақстанның отын-
энергетикалық ресурстары құрылымының динамикасы. Қазақстандағы жасыл 
энергетика негізі. Күн энергетикасы. Жел энергетикасы. Су энергетикасы. 
Термалды энергетика. Биоэнергетика. Төменгі температуралы орталардың 
әлеуеті. Жасыл энергетиканың даму болашағы.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Дәстүрлі энергия көздерінің тиімділігін бағалау. 
2. Жылу тасымалдау жүйесін бағалау есептеулері. 
3. Жылу тізбегі әдісімен жылуоқшаулаушы жүйелерді есептеу. 
4. Тура сәулелерден күн жарықталуының мөлшерін есептеу. 
5. Жылуқабылдағыштардың жылулық балансы мен жылу 

энергиясының ашық, жабық, оқшауланған жинақтауыштарын есептеу. 
6. Күн сәулеленуінің коллекторын есептеу. 
7. Термоэлектрлі генераторлардың ПӘК-і. 
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8. Күн сәулеленуінің фотовольттік қабылдағышының электр тізбегін 
есептеу. 

9. Модулдің көлденең және тік орналасуына қарай Күн модулінің 
жылулық режимін есептеу.  

10.  Жаңарған көздердің энергияны тарату мен жинақтау тізбектерін 
есептеу. 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Материалдардағы күн сәулесін жұту процестері.  
2. Күннің жылулық энергиясын механикалық энергияға айналдыру. 
3. Күннің жылулық энергиясын электрлік энергияғ айналдыру.  
4. Күннің жылулық энергиясын химиялық энергияға айналдыру. 
5. Жылу энергиясының тура түрленуі. 
6. Жартылайөткізгіштердің сипаттамалары мен физикалық қасиеттері. 
7. Әлемде мұхит энергияларын пайдалану жағдайы.  
8. Өнеркәсіптік және ауылшаруашылық қалдықтарын, кішкентай 

өзендер мен жылу сорғыларының энергиясын пайдалану. 
9. Жылу сорғыларын қолдану. 
10. Жел энергиясының қоры және оны пайдалану мүмкіндіктері.  

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Энергияның геотермалды көздері. 
2. Күн сәулеленуінің энергетикалық құрылымы, күн экспозициясын 

бағалау. 
3. Күн сәулеленуінің спектрлік сипаттамалары.  
4. Жел энергиясы мен гидроресурстарды қолдану. 
5. Жер шарының әр түрлі аймағында әуе массасы энергиясын, карта 

және  жел күшін қолдану.   
6. Жылу аккумуляторларының топталуы. Жинақтаушы және 

жылуалмасушы орталар. 
7. Жылу аккумуляторларын топтау. Аккумуляциялайтын және 

жылуалмасу орталары. 
8. Келгінсу  электростанциялары.  
9. Геотермалды жылу көздері. Оны әлемде қолдану тәсілдері мен 

әдістері. 
10. Күн фотоэлектр станциялары. 
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доценті 
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атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 
теориялық және ядролық физика кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
6D060400-Физика мамандығы бойынша докторанттарды дайындаудағы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқу 
жоспарының міндетті пәндерінің бірі «Энергия үнемдеу және қайта 
жаңартылатын энергия физикасы мен техникасы» пәні болып табылады. 

Пәнді оқыту мақсаты – энергияны үнемдеу және экологиялық 
бағдардағы энергияны өндірудің жаңа бағыттарына байланысты 
докторанттардың экология саласындағы білімі мен зерттеудің кешенділігін 
дамыту болып табылады. 

Ғылым мен экологияның заманауи мәселелерін зерттеу, Жер 
ғаламшарының өмір сүруі, болашақ ұрпақ пен ғаламшарымыздың өмір сүру 
жағдайларына экологиялық қамқорлық жасау және шығармашылық 
талпыныстарды тәрбиелеу - курстың маңызды құраушысы.  

Пәннің негізгі міндеттеріне докторанттарда құбылыстар мен олардың 
сандық сипаттамаларын сараптаудағы ғылыми дағдысын қалыптастыру мен 
бекіту; физика және техника, заманауи технология мен тәжірибелік әдістер, 
радиациялық және экологиялық қауіпсіздік бойынша білімнің заманауи 
базасын меңгеру; Қазақстандағы білім, техника мен технологияның деңгейін 
көтеру жұмыстарына белсенділік көрсету жатады.  
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Осыған байланысты бұл курс физика саласында докторанттарды 
жалпыкәсіптік дайындаудың маңызды бөлігі болып келеді. 

Көрсетілген пәнді оқып бітірген докторанттардың құзыретіне 
қойылатын талаптар мыналар: 

докторанттың  
- физиканың негізгі заңдарын білуі; 
- жер экосферасының даму мәселесін білуі;  
- шешімі қазіргі кезде халықаралық ғылыми аумақта талқыланып 

жатқан заманауи өзекті ғылыми және экологиялық мәселелерден хабардар 
болуы; 

- физикадағы ақпараттық және байланыстық технологияларды 
меңгеруі; 

- ғылыми мәселелерді сараптай алуы қажет. 
Пререквизиттер:  
 «Математикалық талдау және сызықты алгебра», «Кешенді айнымалы 

функциялар теориясы», «Кванттық механика», «Статикалық физика және 
термодинамика», «Молекулалық физика», «Ядролық физика», «Зат 
құрылымының электронды теориясы». 

Постреквизиттер:  
«Физика мен экологияның өзекті мәселелері», «Техника мен 

экологиялық мәселелердің даму үрдісі», «Энергетика және нанотехнология 
мәселелері», «Ғарыштық экология мен физиканың заманауи мәселелері». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптың атауы 

1 Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерінің күйі 
және оларды қолдану келешегі 

2 Күн энергиясын пайдалану 
3 Күн жылуымен қамтамасыздандыру жүйелері  
4 Энергияның жылулық шоғырлануы 
5 Жел энергиясы және оны қолданудың мүмкіндіктері  
6 Геотермалды энергетика 
7 Гидроресурстарды қолданудың негізгі принциптері 
8 Биоэнергетика 

9 Қалпына келетін қайнар көздердің энергиясын (ҚҚЭ) жинақтау 
және жіберу 

10 Екінші ретті энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) пайдалану 

11 Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерін 
пайдаланудағы экологиялық проблемалар  

12 Жаңа технологиялар – шындық және келешек 
13 Қазақстанның жасыл энергетикасы  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
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Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты - энергияны үнемдеу және экологиялық 

бағдардағы энергияны өндірудің жаңа бағыттарына байланысты 
докторанттардың экология саласындағы білімі мен зерттеудің кешенділігін 
дамыту. Ғылым мен экологияның заманауи мәселелерін зерттеу, Жер 
ғаламшарының өмір сүруі, болашақ ұрпақ пен ғаламшарымыздың өмір сүру 
жағдайларына экологиялық қамқорлық жасау және шығармашылық 
талпыныстарды тәрбиелеу - курстың маңызды құраушысы. 

Курстың мақсаты дәріс оқу және семинар сабақтарын жүргізу арқылы 
жүзеге асады. 

Дәрістерде негізгі түсініктер, оқытылатын пәннің іргелі заңдары, оның 
генезисі және негізгі теориялық аспектілері, сонымен қатар, пәннің 
физикалық мәселелерін зерттеуде қолданылатын математикалық аппараттың 
негізін құрайтын жалпы және арнайы математикалық әдістер оқытылады. 

Семинарлық сабақтарда пәндегі физикалық мәселелерді қою және 
құрастыру барысында туындаған сұрақтарды, оларды шешудегі негізгі 
математикалық әдістерді қолдануды тереңірек түсіну үшін, нақты есептерді 
шешуде қолданылатын математикалық әдістерді үйрену мен бекіту үшін 
стандартты есептер талқыланады.  

Пәнді оқытудың міндеттері  
Курсты оқу нәтижесінде докторанттар мыналарды білуі тиіс:  
- құбылыстар мен олардың сандық сипаттамаларын сараптаудағы 

ғылыми дағдыны қалыптастыру мен бекіту; 
- физика мен техника, заманауи технология мен тәжірибелік әдістер, 

радиациялық және экологиялық қауіпсіздік бойынша білімнің заманауи 
базасын меңгеру;  

- Қазақстандағы білім, техника мен технологияның деңгейін көтеру 
жұмыстарына белсенділік көрсету.  

Пәнді оқытудағы нысандар: дәстүрлі емес және қайта өңделген 
энергия көздері; дәстүрлі, қайта өңделген және дәстүрлі емес ресустарда 
жұмыс істейтін энергетикалық жүйелер. 

Пәнді оқытудағы әдістер: табиғи энергияны және екінші реттік қайнар 
көз энергиясын жылу және электр энергиясына түрлендіру әдістері; дәстүрлі 
емес және қайта өңделген энергия көздерінің энергетикалық әлеуетін есептеу 
әдістері. 

Пәннің рөлі мен ғылымдағы орны: Қайта өңделген энергияны 
пайдалану – дүниежүзілік энергетиканың дамуының басым бағыттарының 
бірі. Бұл жағдай қазып алынған отын бағасының өсуімен, энергияны жеткізу 
тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігімен, климаттың өзгеру 
проблемасының ушығуымен байланысты.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу: Энергия – ол 
өзінің негізгі физикалық мазмұнынан бөлек, қазіргі таңда кеңінен 
талқыланып отырған жалғыз ұғым емес, ол көптеген экономикалық, 
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техникалық, саяси және т.б. аспектілерге ие ұғым. 
Бастапқы энергияның жаңа формаларының қатарына ең алдымен 

мыналар жатады: күн және геотермалдық энергия, судың көтерілу энергиясы, 
атом, жел энергиялары және толқындар энергиясы. Қазбалы жанармайларға 
қарағанда энергияның бұл түрлері жердің шикізат қорымен шектелмеген (тек 
атом энергиясын термоядролық энергиямен бірге қарастырған жағдайда). 
Яғни, бұл энергия түрлерін қолдану, шикізат қорының жойылып кетуіне 
алып келмейді дегенді білдіреді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерінің күйі және 

оларды қолдану келешегі 
Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Өнеркәсібі дамыған 

елдердің энергетикалық шаруашылығы. Әлем энергетикасының ресурстық 
қамсыздандырылғандығы және оның дамуының болашағы. Энергия 
ресурстарын пайдалану қорлары мен динамикасы, дәстүрлі емес және 
жаңарып отыратын энергия көздері аумағындағы Қазақстанның саясаты.  
Қазақстанның дәстүрлі емес энергетикасының негізгі нысандары. Дәстүрлі 
емес энергия көздерінің адамдардың энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз 
етудегі орны.  

 
Күн энергиясын пайдалану  
Күн сәулесінің қайнар көзі, оның қарқындылығы және пайдалану 

әлеуеті. Күн сәулеленуінің интенсивтілігі мен спектрі. Күн энергетикалық 
қондырғыларының классифиакциясы. Күн энергиясын түрлендіру 
процесстерінің физикалық негіздері. Күн колекторларының түрлері және 
олардың жұмыс істеу принциптері. Күн жылу электростанциялары. Күн 
фотоэлектр станциялары.  p–n  ауысудың фотоэлектрлік қасиеттері. Күн 
элементінің вольт-амперлік сипаттамасы. Күн элементінің құрылымы мен 
материалдары. Күн батареяларының түрлері.  

 
Күн жылуымен қамтамасыздандыру жүйелері 
Гелиожүйенің топталуы мен негізгі элементтері. Концентрлеуші 

гелиоқабылдағыштар. Күн коллекторлары. Жазық күн коллекторлары. 
Концентрлейтін гелиоқабылдағыштар. Күн абсорберлері. Бу турбиналық 
КЭЖ. Бу турбиналық КЭЖ-ң схемасы, жұмыс істеу принципі, 
артықшылықтары мен кемшіліктері. Күн энергиясын қолдану болашағы.  

 
Энергияның жылулық шоғырлануы 
Жылулық аккумулятордың энергетикалық балансы. Жылу 

аккумуляторларының топталуы. Аккумуляторларды қоректендіру және қайта 
қоректендіру. Күн батареяларының параметрлерін есептеу. Жинақтау жүйесі. 
Күннің қызуы мен сууына арналған жылулық шоғырлану.  
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Жел энергиясы және оны қолданудың мүмкіндіктері 
Желдің пайда болуы, Қазақстанның желді аймақтары. Жел энергиясын 

пайдалану болашағы. Желқозғалтқыштарын жұмыс істеу принципіне 
байланысты топтау. Жел энергетикалық қондырғыларының параметрлері. 
Жел күші әсер еткен кездегі беттің атқаратын жұмысы. Идеал 
желқозғалтқыш теориясы. Реал желқозғалтқыш теориясы. Жел соратын және 
желэлектрлі қондырғылар. Жел энергиясының қорлары және оны пайдалану 
мүмкіндіктері.  

 
Геотермалды энергетика 
Геотермалды жылу көздері. Геотермалдық жылуды пайдаланудың 

әдістері мен тәсілдері. Жер қабатының жылулық режимі. Геотермалдық 
энергия көздерінің түрлері мен қасиеттері. Геотермалды жылуды жылумен 
жабдықтау жүйелерінде пайдалану. Геотермалды энергияны электр 
энергиясын өндіруде пайдалану. Электр және жылу энергиясын біріктіріп 
өндіру.  

 
Гидроресурстарды қолданудың негізгі принциптері  
Судың энергиясын пайдалану. Өзендер энергиясы. Мұхиттың 

энергетикалық ресурстары. Мұхиттың жылулық энергиясы. Судың қайтуы 
мен көтерілу энергиясы. Теңіз ағыстарының энергиясы. Толқынның және 
судың көтерілу энергиясын пайдаланатын қондырғылар. Теңіз ағысы мен 
көтерілуінің энергиясын пайдалану. Мұхиттың жылулық энергиясын 
түрлендіру. Теңіз энергиясын пайдаланудағы энергетикалық қондырғылар.  

 
Биоэнергетика  
Жалпы мәліметтер. Био отынды топтау. Биомассаны рационалды 

пайдалану. Энергетикалық мақсатта биожанармайды пайдалану. 
Энергетикалық мақсатта биомасса өндіру.  Энергетикалық құрылғылардың 
фотосинтез және биоотын негізінде жұмыс істеу принципі, Күн энергиясын 
экзотикалық түрлендіру. Спирттік ферментация. Жанармай ретінде этанолды 
пайдалану. Отын алудың агрохимиялық тәсілдері.    

 
Қалпына келетін қайнар көздердің энергиясын (ҚҚЭ) жинақтау 

және жіберу.  
Әртүрлі ҚҚЭ пайдаланудағы айырықша мәселелер. Биоаккумуляторлар. 

Химиялық аккумуляторлар. Отын элементтері. Энегетикалық бағалы 
заттарды сақтау. Жинақтайтын электробатареялар.  Жылулық 
аккумуляторлар.  Гидростатикалық аккумуляторлар. Сығылған ауасы бар 
резервуарлар. Биомасса, жылу, химиялық белсенді заттар, электроэнергия 
ағынымен энергияны жіберу.  

 
Екінші ретті энергетикалық ресурстарды (ЕЭР) пайдалану  
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Екінші ретті энергетикалық ресурстардың түрлері. Екінші реттік 
жылулық энергия ресурстарын пайдалану параметрлері мен мүмкіндіктері.  
Екінші реттік жылу энергоресурстарын пайдаланудың экономикалық 
тиімділігін бағалау. Оңтайлы нұсқаны таңдау. Екінші ретті энергия 
ресурстарының шығымы және отынды үнемдеу.  

 
Дәстүрлі емес және жаңарып тұратын энергия көздерін 

пайдаланудағы экологиялық проблемалар 
Энергетика мен экологияның әрекеттесу проблемасы. Антропогендік 

әрекет және оның экологияға әсері. Зияндылықтар түрлері және олардың 
адамдарға әсері.  Күн энергетикасын дамытудың экологиялық зардабы. Жел 
энергетикасының табиғат ортасына әсері. Геотермалды энергетиканың 
мүмкін экологиялық көрінісі. Мұхит энергиясын қолданудың экологиялық 
зардабы. Биоэнергетикалық құрылғыларды қолданудың экологиялық 
сипаттамалары.  

 
Жаңа технологиялар – шындық және келешек 
Сұйық және газ тәрізді отынның жаңа түрлері. Сутектік энергетика. 

Термоядролық энергетика. Ғарыштық энергетика. Көмірден алынған 
синтетикалық отын. Жанатын тақтатастар. Битуминозды түрлер. Спирттік 
отын. Теңіз ағыстары. Газогидраттар. Отын элементтері.Дәстүрлі 
энергетиканың жақын болашағы.  

 
Қазақстанның жасыл энергетикасы 
Қазақстан Республикасындағы электр энергетикасының дамуы. 

Қазақстанның отын-энергетикалық ресурстары шығынын үлестіру. Қазақстан 
Республикасында энергияны өндіру және тұтыну. Қазақстанның отын-
энергетикалық ресурстары құрылымының динамикасы. Қазақстандағы жасыл 
энергетика негізі. Күн энергетикасы. Жел энергетикасы. Су энергетикасы. 
Термалды энергетика. Биоэнергетика. Төменгі температуралы орталардың 
әлеуеті. Жасыл энергетиканың даму болашағы.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Дәстүрлі энергия көздерінің тиімділігін бағалау. 
2. Жылу тасымалдау жүйесін бағалау есептеулері. 
3. Жылу тізбегі әдісімен жылуоқшаулаушы жүйелерді есептеу. 
4. Тура сәулелерден күн жарықталуының мөлшерін есептеу. 
5. Жылуқабылдағыштардың жылулық балансы мен жылу 

энергиясының ашық, жабық, оқшауланған жинақтауыштарын есептеу. 
6. Күн сәулеленуінің коллекторын есептеу. 
7. Термоэлектрлі генераторлардың ПӘК-і. 



18 
 

8. Күн сәулеленуінің фотовольттік қабылдағышының электр тізбегін 
есептеу. 

9. Модулдің көлденең және тік орналасуына қарай Күн модулінің 
жылулық режимін есептеу.  

10. Жаңарған көздердің энергияны тарату мен жинақтау тізбектерін 
есептеу. 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Материалдардағы күн сәулесін жұту процестері.  
2. Күннің жылулық энергиясын механикалық энергияға айналдыру. 
3. Күннің жылулық энергиясын электрлік энергияғ айналдыру.  
4. Күннің жылулық энергиясын химиялық энергияға айналдыру. 
5. Жылу энергиясының тура түрленуі. 
6. Жартылайөткізгіштердің сипаттамалары мен физикалық қасиеттері. 
7. Әлемде мұхит энергияларын пайдалану жағдайы.  
8. Өнеркәсіптік және ауылшаруашылық қалдықтарын, кішкентай 

өзендер мен жылу сорғыларының энергиясын пайдалану. 
9. Жылу сорғыларын қолдану. 
10. Жел энергиясының қоры және оны пайдалану мүмкіндіктері.  

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Энергияның геотермалды көздері. 
2. Күн сәулеленуінің энергетикалық құрылымы, күн экспозициясын 

бағалау. 
3. Күн сәулеленуінің спектрлік сипаттамалары.  
4. Жел энергиясы мен гидроресурстарды қолдану. 
5. Жер шарының әр түрлі аймағында әуе массасы энергиясын, карта 

және  жел күшін қолдану.   
6. Жылу аккумуляторларының топталуы. Жинақтаушы және 

жылуалмасушы орталар. 
7. Жылу аккумуляторларын топтау. Аккумуляциялайтын және 

жылуалмасу орталары. 
8. Келгінсу электростанциялары.  
9. Геотермалды жылу көздері. Оны әлемде қолдану тәсілдері мен 

әдістері. 
10. Күн фотоэлектр станциялары. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одной из обязательных дисциплин учебного плана подготовки 
докторантов по специальности «6D060400 – Физика», рекомендованного  
Министерством образования и науки Республики Казахстан, является 
«Физика и техника энергосбережения и возобновляемой энергетики».   

Целью преподавания дисциплины состоит в развитии у докторантов 
экологических знаний и комплексности исследований, связанных с новыми 
направлениями энергосбережения и производства энергии экологической 
направленности.  

Важной компонентой курса является изучение современных проблем 
науки и экологии, воспитание творческих устремлений и экологического 
заботы о жизни планеты Земля, заботы о жизненных условиях будущих 
поколений и самой нашей планеты.   

Основными задачами дисциплины является развитие и закрепление у 
докторантов научных навыков  анализа явлений, их количественного 
описания; овладение современной базой знаний по физике и технике, 
современным технологиям и экспериментальным методам, радиационной и 
экологической  безопасности; активной позиции в деле повышения уровня 
науки, техники  и технологий в Казахстане. 

В связи с этим, настоящий курс является важной частью 
общепрофессиональной подготовки докторантов в области физики. 
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Требования к ключевым компетенциям докторанта, завершившего 
изучение данной дисциплины. Докторант должен: 

-  знать основные законы физики; 
-  знать проблемы развития экосферы Земли; 
-  знать современные научные и экологические проблемы, решение 

которых сейчас актуально и широко обсуждается в международной научной 
среде; 

- владеть информационными и коммуникационными технологиями в 
физике;  

- уметь анализировать научные проблемы.  
Пререквизиты: 
«Математический анализ и линейная алгебра», «Теория функций 

комплексной переменной», «Квантовая механика», «Статистическая физика 
и термодинамика», «Молекулярная физика», «Ядерная физика», 
«Электронная теория строения вещества». 

Постреквизиты: «Актуальные проблемы физики и экологии», 
«Тенденции развития техники и экологических проблем», «Проблемы 
энергетики и нанотехнологий», «Современные проблемы космической 
экологии и физики». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  Название темы 

1 Состояние и перспективы использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии 

2 Использование энергии солнца 
3 Системы солнечного теплоснабжения 
4 Тепловое аккумулирование энергии 
5 Энергия ветра и возможности ее использования   
6 Геотермальная энергетика 
7 Основные принципы использования гидроресурсов 
8 Биоэнергетика 

9 Аккумулирование  и  передача  энергии  возобновляемых  
источников 

10 Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 

11 Экологические проблемы использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии 

12 Новые технологии – реальность и перспективы 
13 Зеленая энергетика Казахстана  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
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Цель преподавания дисциплины - развитие у докторантов 
экологических знаний и комплексности исследований, связанных с новыми 
направлениями энергосбережения и производства энергии экологической 
направленности. Важной компонентой курса является изучение современных 
проблем науки и экологии, воспитание творческих устремлений и 
экологического заботы о жизни планеты Земля, заботы о жизненных 
условиях будущих поколений и самой нашей планеты. 

Цель курса достигается путем чтения лекций, проведения семинарских 
занятий. 

На лекциях излагаются основные понятия, фундаментальные 
закономерности изучаемой дисциплины, ее генезис и главные теоретические 
аспекты, включая общие и специальные математические методы, 
составляющие основы математического аппарата, применяемого для 
исследования физических проблем (как теоретических, так и прикладных) 
дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются ключевые задачи по дисциплине 
для более подробного изучения вопросов формулирования и постановки 
физических проблем, и применения основных математических методов при 
их решении, и стандартные задачи – с целью приобретения и закрепления 
навыков применения  математических методов для решения конкретных  
задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
В результате изучения курса докторанты должны: 
- развить и закрепить научные навыки анализа физических явлений, их 

количественного описания; 
- овладеть современной базой знаний по физике и технике, современным 

технологиям и экспериментальным методам, радиационной и экологической  
безопасности;  

- овладеть активной позиции в деле повышения уровня науки, техники  и 
технологий в Казахстане. 

Объектами изучения данной дисциплины являются нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии; энергетические системы, работающие 
на традиционных, возобновляемых и нетрадиционных ресурсах. 

Методы изучения данной дисциплины: методы преобразования 
природной энергии и энергии вторичных источников в тепловую и 
электрическую энергию; методы расчета энергетических потенциалов 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Роль и место науки данной дисциплины: Использование энергии 
возобновляемых источников – одно из приоритетных направлений развития 
мировой энергетики. Это обусловлено растущими ценами на ископаемое 
топливо, необходимостью обеспечения стабильности поставок энергии, 
обострением проблемы изменения климата.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины: Одной из 
обсуждаемых сегодня понятий является энергия; кроме своего основного 
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физического содержания, это понятие имеет многочисленные 
экономические, технические, политические и иные аспекты. 

В первую очередь к новым формам первичной энергии относятся: 
солнечная и геотермальная энергия, приливная, атомная, энергия ветра и 
энергия волн. Эти формы энергии, в отличие от ископаемых топлив, не 
ограничены уже накопленными на Земле запасами сырья (если атомную 
энергию рассматривать вместе с термоядерной). Это означает, что их 
использование и потребление не ведет к неизбежному исчерпанию этих 
запасов.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Состояние и перспективы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии 
Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Энергетическое 

хозяйство промышленно развитых стран. Ресурсная обеспеченность мировой 
энергетики и перспективы ее развития. Запасы и динамика потребления 
энергоресурсов, политика Казахстана в области нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. Основные объекты нетрадиционной 
энергетики Казахстана. Место нетрадиционных источников в 
удовлетворении энергетических потребностей человека. Стратегия развития 
отечественной энергетики.  

 
Использование энергии солнца 
Источник солнечного излучения, его интенсивность и определение 

потенциала использования. Интенсивность и спектр солнечного излучения. 
Классификация солнечных энергетических установок. Физические основы 
процессов преобразования солнечной энергии. Типы солнечных коллекторов 
и принципы их действия. Солнечные тепловые электростанции. Солнечные 
фотоэлектрические станции. Фотоэлектрические свойства p–n перехода. 
Вольт-амперная характеристика солнечного элемента. Конструкции и 
материалы солнечных элементов. Типы солнечных батарей.  

 
Системы солнечного теплоснабжения 
Классификация и основные элементы гелиосистем. Концентрирующие 

гелиоприемники. Солнечные коллекторы. Плоские солнечные коллекторы. 
Концентрирующие гелиоприемники. Солнечные абсорберы. Паротурбинные 
СЭС. Схема, принцип действия, достоинства и недостатки паротурбинной 
СЭС. Система отопления с солнечными коллекторами. Перспективы 
использования энергии Солнца.  

 
Тепловое аккумулирование энергии.  
Энергетический баланс теплового аккумулятора.  Классификация 

аккумуляторов тепла. Зарядка и подзарядка аккумуляторов. Расчет 
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параметров солнечной батареи. Системы аккумулирования. Тепловое 
аккумулирование для солнечного обогрева и охлаждения. 

 
Энергия ветра и возможности ее использования   
Происхождение ветра, ветровые зоны Казахстана. Перспективы 

использования энергии ветра. Классификация ветродвигателей по принципу 
работы. Параметры ветроэнергетических установок. Работа поверхности при 
действии на нее силы ветра. Теория идеального ветряка. Теория реального 
ветряка.  Ветронасосные и ветроэлектрические установки. Запасы энергии 
ветра и возможности ее использования. 

 
Геотермальная энергетика 
Источники  геотермального тепла.  Способы  и методы его  

использования  в  мире. Тепловой режим земной коры. Источники 
геотермального тепла. Виды и свойства геотермальных источников энергии. 
Методы и способы использования геотермального тепла. Использование 
геотермального тепла в системах теплоснабжения. Использование 
геотермального тепла для выработки электроэнергии. Комбинированное 
производство электрической и  тепловой энергии.  

 
Основные принципы использования гидроресурсов  
Использование энергии воды. Энергия рек. Энергетические ресурсы 

океана. Тепловая энергия океана. Энергия приливов и отливов. Энергия 
морских течений. Установки, использующие энергию волн и приливов. 
Использование энергии приливов и морских течений. Преобразование 
тепловой энергии океана. Энергетические установки по использованию 
энергии океана. 

 
Биоэнергетика  
Общие сведения. Классификация биотоплива. Рациональное  

использование  биомасс. Использование биотоплива для энергетических 
целей. Производство биомассы для энергетических целей. Принципы 
энергетических устройств на основе фотосинтеза и биотоплива, экзотические 
преобразователи солнечной энергии. Спиртовая ферментация. 
Использование этанола в качестве топлива. Агрохимические способы 
получения топлива. 

 
Аккумулирование  и передача энергии возобновляемых  

источников.  
Специфические проблемы аккумулирования и передачи энергии при 

использовании различных ВИЭ. Биоаккумуляторы. Химические 
аккумуляторы. Топливные элементы. Хранение энергетически ценных 
веществ. Аккумуляторные  электробатареи.  Тепловые  аккумуляторы.  
Гидростатические  аккумуляторы.  Резервуары  со  сжатым  воздухом.  
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Передача  энергии  потоками биомассы, тепла, химически активных веществ, 
электроэнергии. 

 
Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 
Виды вторичных энергетических ресурсов. Параметры и возможности 

использования вторичных  тепловых  энергетических  ресурсов.  Оценка  
экономической  эффективности использования вторичных тепловых 
энергоресурсов. Выбор оптимального варианта. Выход ВЭР и экономия 
топлива. 

 
Экологические проблемы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии 
Проблема взаимодействия энергетики и экологии. Антропогенная 

деятельность  и  ее  влияние на экологию. Виды  вредностей и их воздействие 
на человека. Экологические последствия развития солнечной энергетики. 
Влияние ветроэнергетики на природную среду. Возможные экологические 
проявления геотермальной  энергетики. Экологические последствия 
использования энергии океана. Экологическая характеристика использования  
биоэнергетических установок. 

 
Новые технологии – реальность и перспективы 
Новые  виды жидкого  и  газообразного топлива. Водородная 

энергетика. Термоядерная энергетика. Космическая энергетика. 
Синтетическое топливо  из  углей. Горючие  сланцы. Битуминозные  породы. 
Спиртовые  топлива. Морские течения. Газогидраты. Топливные элементы. 
Ближайшее будущее традиционной энергетики.  

 
Зеленая энергетика Казахстана  
Развитие электроэнергетики в Республике Казахстан. Распределение 

расхода топливно-энергетических ресурсов  Казахстана. Динамика 
производства и потребления энергии в Республике Казахстан. Динамика 
структуры топливно-энергетических ресурсов Казахстана. Основы зеленой 
энергетики в Казахстане. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. 
Гидроэнергетика. Термальная энергетика. Биоэнергетика. Потенциал 
низкотемпературных сред. Перспективы развития зеленой энергетики.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Оценка эффективности традиционных источников энергии. 
2. Оценочный расчет систем теплопереноса. 
3. Расчет теплоизолирующих систем по методу тепловой цепи. 
4. Расчёт солнечной экспозиции от прямых лучей.  
5. Расчёт теплового баланса  теплоприемников и открытых, закрытых, 

изолированных накопителей тепловой энергии. 
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6. Расчет коллекторов солнечного излучения. 
7. Расчет  КПД термоэлектрических генераторов. 
8. Расчет электрических цепей фотовольтаического приемника 

солнечного излучения 
9. Расчёт теплового режима солнечного модуля при горизонтальном и 

вертикальном расположении модуля. 
10. Расчет цепей распределения и аккумулирования энергии 

возобновляемых источников. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 
1. Процессы поглощения солнечных лучей в материалах  
2. Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую 

энергию. 
3. Преобразование тепловой солнечной энергии в электроэнергию. 
4. Преобразование тепловой солнечной энергии в химическую 

энергию. 
5. Прямое преобразование тепловой энергии.  
6. Физические свойства и характеристики полупроводников. 
7. Состояние использования  энергии  океанов  в  мире. 
8. Использование  производственных  и  сельскохозяйственных 

отходов, энергии  малых  рек  и тепловых  насосов. 
9. Использование  тепловых  насосов. 
10. Запасы энергии  ветра и  возможности ее  использования. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Геотермальные источники энергии 
2. Энергетические составляющие солнечного излучения, оценка 

солнечной экспозиции. 
3. Спектральные характеристики солнечного излучения. 
4. Спектральные характеристики солнечного излучения. 
5. Использования гидроресурсов и энергии ветра. 
6. Использование энергии воздушных масс, карта и силы ветров в 

различных областях земного шара. 
7. Классификация аккумуляторов тепла. Аккумулирующая и 

теплообменная среды. 
8. Приливные  электростанции.  
9. Источники  геотермального тепла.  Способы  и методы его  

использования  в  мире. 
10.  Солнечные  фотоэлектрические  станции. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одной из обязательных дисциплин учебного плана подготовки 
докторантов по специальности «6D060400 – Физика», рекомендованного  
Министерством образования и науки Республики Казахстан, является 
«Физика и техника энергосбережения и возобновляемой энергетики».   

Целью преподавания дисциплины состоит в развитии у докторантов 
экологических знаний и комплексности исследований, связанных с новыми 
направлениями энергосбережения и производства энергии экологической 
направленности.  

Важной компонентой курса является изучение современных проблем 
науки и экологии, воспитание творческих устремлений и экологического 
заботы о жизни планеты Земля, заботы о жизненных условиях будущих 
поколений и самой нашей планеты.   

Основными задачами дисциплины является развитие и закрепление у 
докторантов научных навыков  анализа явлений, их количественного 
описания; овладение современной базой знаний по физике и технике, 
современным технологиям и экспериментальным методам, радиационной и 
экологической  безопасности; активной позиции в деле повышения уровня 
науки, техники  и технологий в Казахстане. 

В связи с этим, настоящий курс является важной частью 
общепрофессиональной подготовки докторантов в области физики. 
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Требования к ключевым компетенциям докторанта, завершившего 
изучение данной дисциплины. Докторант должен: 

-  знать основные законы физики; 
-  знать проблемы развития экосферы Земли; 
-  знать современные научные и экологические проблемы, решение 

которых сейчас актуально и широко обсуждается в международной научной 
среде; 

- владеть информационными и коммуникационными технологиями в 
физике;  

- уметь анализировать научные проблемы.  
Пререквизиты: 
«Математический анализ и линейная алгебра», «Теория функций 

комплексной переменной», «Квантовая механика», «Статистическая физика 
и термодинамика», «Молекулярная физика», «Ядерная физика», 
«Электронная теория строения вещества». 

Постреквизиты: «Актуальные проблемы физики и экологии», 
«Тенденции развития техники и экологических проблем», «Проблемы 
энергетики и нанотехнологий», «Современные проблемы космической 
экологии и физики». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п Название темы 

1 Состояние и перспективы использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии 

2 Использование энергии солнца 
3 Системы солнечного теплоснабжения 
4 Тепловое аккумулирование энергии 
5 Энергия ветра и возможности ее использования   
6 Геотермальная энергетика 
7 Основные принципы использования гидроресурсов 
8 Биоэнергетика 

9 Аккумулирование  и  передача  энергии  возобновляемых  
источников 

10 Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 

11 Экологические проблемы использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии 

12 Новые технологии – реальность и перспективы 
13 Зеленая энергетика Казахстана  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
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Цель преподавания дисциплины - развитие у докторантов 
экологических знаний и комплексности исследований, связанных с новыми 
направлениями энергосбережения и производства энергии экологической 
направленности. Важной компонентой курса является изучение современных 
проблем науки и экологии, воспитание творческих устремлений и 
экологического заботы о жизни планеты Земля, заботы о жизненных 
условиях будущих поколений и самой нашей планеты. 

Цель курса достигается путем чтения лекций, проведения семинарских 
занятий. 

На лекциях излагаются основные понятия, фундаментальные 
закономерности изучаемой дисциплины, ее генезис и главные теоретические 
аспекты, включая общие и специальные математические методы, 
составляющие основы математического аппарата, применяемого для 
исследования физических проблем (как теоретических, так и прикладных) 
дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются ключевые задачи по дисциплине 
для более подробного изучения вопросов формулирования и постановки 
физических проблем, и применения основных математических методов при 
их решении, и стандартные задачи – с целью приобретения и закрепления 
навыков применения  математических методов для решения конкретных  
задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
В результате изучения курса докторанты должны: 
- развить и закрепить научные навыки анализа физических явлений, их 

количественного описания; 
- овладеть современной базой знаний по физике и технике, современным 

технологиям и экспериментальным методам, радиационной и экологической  
безопасности;  

- овладеть активной позиции в деле повышения уровня науки, техники  и 
технологий в Казахстане. 

Объектами изучения данной дисциплины являются нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии; энергетические системы, работающие 
на традиционных, возобновляемых и нетрадиционных ресурсах. 

Методы изучения данной дисциплины: методы преобразования 
природной энергии и энергии вторичных источников в тепловую и 
электрическую энергию; методы расчета энергетических потенциалов 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Роль и место науки данной дисциплины: Использование энергии 
возобновляемых источников – одно из приоритетных направлений развития 
мировой энергетики. Это обусловлено растущими ценами на ископаемое 
топливо, необходимостью обеспечения стабильности поставок энергии, 
обострением проблемы изменения климата.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины: Одной из 
обсуждаемых сегодня понятий является энергия; кроме своего основного 
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физического содержания, это понятие имеет многочисленные 
экономические, технические, политические и иные аспекты. 

В первую очередь к новым формам первичной энергии относятся: 
солнечная и геотермальная энергия, приливная, атомная, энергия ветра и 
энергия волн. Эти формы энергии, в отличие от ископаемых топлив, не 
ограничены уже накопленными на Земле запасами сырья (если атомную 
энергию рассматривать вместе с термоядерной). Это означает, что их 
использование и потребление не ведет к неизбежному исчерпанию этих 
запасов.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Состояние и перспективы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии 
Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Энергетическое 

хозяйство промышленно развитых стран. Ресурсная обеспеченность мировой 
энергетики и перспективы ее развития. Запасы и динамика потребления 
энергоресурсов, политика Казахстана в области нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. Основные объекты нетрадиционной 
энергетики Казахстана. Место нетрадиционных источников в 
удовлетворении энергетических потребностей человека. Стратегия развития 
отечественной энергетики.  

 
Использование энергии солнца 
Источник солнечного излучения, его интенсивность и определение 

потенциала использования. Интенсивность и спектр солнечного излучения. 
Классификация солнечных энергетических установок. Физические основы 
процессов преобразования солнечной энергии. Типы солнечных коллекторов 
и принципы их действия. Солнечные тепловые электростанции. Солнечные 
фотоэлектрические станции. Фотоэлектрические свойства p–n перехода. 
Вольт-амперная характеристика солнечного элемента. Конструкции и 
материалы солнечных элементов. Типы солнечных батарей.  

 
Системы солнечного теплоснабжения 
Классификация и основные элементы гелиосистем. Концентрирующие 

гелиоприемники. Солнечные коллекторы. Плоские солнечные коллекторы. 
Концентрирующие гелиоприемники. Солнечные абсорберы. Паротурбинные 
СЭС. Схема, принцип действия, достоинства и недостатки паротурбинной 
СЭС. Система отопления с солнечными коллекторами. Перспективы 
использования энергии Солнца.  

 
Тепловое аккумулирование энергии.  
Энергетический баланс теплового аккумулятора.  Классификация 

аккумуляторов тепла. Зарядка и подзарядка аккумуляторов. Расчет 



32 
 

параметров солнечной батареи. Системы аккумулирования. Тепловое 
аккумулирование для солнечного обогрева и охлаждения. 

 
Энергия ветра и возможности ее использования   
Происхождение ветра, ветровые зоны Казахстана. Перспективы 

использования энергии ветра. Классификация ветродвигателей по принципу 
работы. Параметры ветроэнергетических установок. Работа поверхности при 
действии на нее силы ветра. Теория идеального ветряка. Теория реального 
ветряка.  Ветронасосные и ветроэлектрические установки. Запасы энергии 
ветра и возможности ее использования. 

 
Геотермальная энергетика 
Источники  геотермального тепла.  Способы  и методы его  

использования  в  мире. Тепловой режим земной коры. Источники 
геотермального тепла. Виды и свойства геотермальных источников энергии. 
Методы и способы использования геотермального тепла. Использование 
геотермального тепла в системах теплоснабжения. Использование 
геотермального тепла для выработки электроэнергии. Комбинированное 
производство электрической и  тепловой энергии.  

 
Основные принципы использования гидроресурсов  
Использование энергии воды. Энергия рек. Энергетические ресурсы 

океана. Тепловая энергия океана. Энергия приливов и отливов. Энергия 
морских течений. Установки, использующие энергию волн и приливов. 
Использование энергии приливов и морских течений. Преобразование 
тепловой энергии океана. Энергетические установки по использованию 
энергии океана. 

 
Биоэнергетика  
Общие сведения. Классификация биотоплива. Рациональное  

использование  биомасс. Использование биотоплива для энергетических 
целей. Производство биомассы для энергетических целей. Принципы 
энергетических устройств на основе фотосинтеза и биотоплива, экзотические 
преобразователи солнечной энергии. Спиртовая ферментация. 
Использование этанола в качестве топлива. Агрохимические способы 
получения топлива. 

 
Аккумулирование  и  передача  энергии  возобновляемых  

источников. Специфические проблемы аккумулирования и передачи 
энергии при использовании различных ВИЭ. Биоаккумуляторы. Химические 
аккумуляторы. Топливные элементы. Хранение энергетически ценных 
веществ. Аккумуляторные  электробатареи.  Тепловые  аккумуляторы.  
Гидростатические  аккумуляторы.  Резервуары  со  сжатым  воздухом.  
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Передача  энергии  потоками биомассы, тепла, химически активных веществ, 
электроэнергии. 

 
Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) 
Виды вторичных энергетических ресурсов. Параметры и возможности 

использования вторичных  тепловых  энергетических  ресурсов.  Оценка  
экономической  эффективности использования вторичных тепловых 
энергоресурсов. Выбор оптимального варианта. Выход ВЭР и экономия 
топлива. 

 
Экологические проблемы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии 
Проблема взаимодействия энергетики и экологии. Антропогенная 

деятельность  и  ее  влияние на экологию. Виды  вредностей и их воздействие 
на человека. Экологические последствия развития солнечной энергетики. 
Влияние ветроэнергетики на природную среду. Возможные экологические 
проявления геотермальной  энергетики. Экологические последствия 
использования энергии океана. Экологическая характеристика использования  
биоэнергетических установок. 

 
Новые технологии – реальность и перспективы 
Новые  виды жидкого  и  газообразного топлива. Водородная 

энергетика. Термоядерная энергетика. Космическая энергетика. 
Синтетическое топливо  из  углей. Горючие  сланцы. Битуминозные  породы. 
Спиртовые  топлива. Морские течения. Газогидраты. Топливные элементы. 
Ближайшее будущее традиционной энергетики.  

 
Зеленая энергетика Казахстана  
Развитие электроэнергетики в Республике Казахстан. Распределение 

расхода топливно-энергетических ресурсов  Казахстана. Динамика 
производства и потребления энергии в Республике Казахстан. Динамика 
структуры топливно-энергетических ресурсов Казахстана. Основы зеленой 
энергетики в Казахстане. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. 
Гидроэнергетика. Термальная энергетика. Биоэнергетика. Потенциал 
низкотемпературных сред. Перспективы развития зеленой энергетики.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Оценка эффективности традиционных источников энергии. 
2. Оценочный расчет систем теплопереноса. 
3. Расчет теплоизолирующих систем по методу тепловой цепи. 
4. Расчёт солнечной экспозиции от прямых лучей.  
5. Расчёт теплового баланса  теплоприемников и открытых, 

закрытых, изолированных накопителей тепловой энергии. 
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6. Расчет коллекторов солнечного излучения. 
7. Расчет  КПД термоэлектрических генераторов. 
8. Расчет электрических цепей фотовольтаического приемника 

солнечного излучения 
9. Расчёт теплового режима солнечного модуля при горизонтальном 

и вертикальном расположении модуля. 
10. Расчет цепей распределения и аккумулирования энергии 

возобновляемых источников. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 
1. Процессы поглощения солнечных лучей в материалах  
2. Преобразование тепловой солнечной энергии в механическую 

энергию. 
3. Преобразование тепловой солнечной энергии в электроэнергию. 
4. Преобразование тепловой солнечной энергии в химическую 

энергию. 
5. Прямое преобразование тепловой энергии.  
6. Физические свойства и характеристики полупроводников. 
7. Состояние использования  энергии  океанов  в  мире. 
8. Использование  производственных  и  сельскохозяйственных 

отходов, энергии  малых  рек  и тепловых  насосов. 
9. Использование  тепловых  насосов. 
10. Запасы энергии  ветра и  возможности ее  использования. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Геотермальные источники энергии 
2. Энергетические составляющие солнечного излучения, оценка 

солнечной экспозиции. 
3. Спектральные характеристики солнечного излучения. 
4. Спектральные характеристики солнечного излучения. 
5. Использования гидроресурсов и энергии ветра. 
6. Использование энергии воздушных масс, карта и силы ветров в 

различных областях земного шара. 
7. Классификация аккумуляторов тепла. Аккумулирующая и 

теплообменная среды. 
8. Приливные  электростанции.  
9. Источники  геотермального тепла.  Способы  и методы его  

использования  в  мире. 
10. Солнечные  фотоэлектрические  станции. 
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