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НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Ғылыми зерттеу негіздері
Осы курс қазіргі уақытты Қазақстанда және басқа елдерде қолданылатын
патенттану пәнінен оқылытын қолданбалы мінездің ғылыми зерттеу негіздерін
және индустриялық меншіктің объектілерің қорғайтын құжаттарының әдістерін
қарайды. «Ғылыми зерттеу негіздері және патенттану» тәртібінің оқығанда
ұстанымдар және эмпиризмдік
тәуелділіктің қағидасының әдістері,
өнертапқыштық мақсаттың шешімінің әдістері, патенттік ізденісті өткізу және
жасалымға ұсыным жасау.
Инженерлік жобалау
Пәнді оқудағы мақсаты – жобалау туралы ортақ мәліметтер, математикалық
модельдеу жобалау әдісінің бір бөлігі, есептеуші эксперимент және оның
жоспарлау және өңдеу, автоматталған жобалау жүйелер, ауыл шаруашылық
нысандардың жобалау ерекшеліктер.
Пәннің мақсаттары
Жоспарлау, математикалық эксперименттің нәтижесінің өңдеуі және жасау.
Білім алушы білуге тиісті:
- жобалау нысанының математикалық қалыбын таңдау;
- есептеуші экспериментті жоспарлау үйрену;
- есептеуші экспериментті жасау үйрену;
- есептеуші эксперименттің нәтижелер математикалық өңдеуге үйрену;
- алған нәтиженің өңдеуі үшін танымал жобалаудың автоматталған
жүйелер қолдануға үйрену;
- ғылыми-техникалық әдебиетпен жұмыс істеу, нормативтік-техникалық
құжаттаманы әзірлеу.
Жобалау туралы ортақ мәліметтер.
Жобалау ақиқаттықтың өзгерісінің әдісі сияқты. Техниканың және
жобалау әдісінің дамуының заңдылықтары. Жобалау нысандарға талаптар.
Ауыл шаруашылық мақсаттындағы нысанының жобалау ерекшеліктер.
Математикалық модельдеу жобалаудың әдісі сияқты.
Математикалық модельдеудің маңызы, математикалық қалыптың ұғымы.
Жобалау мақсатының математикалық тұжырымдау, техникалық нысанның
математикалық қалыбының
құралымы . Математикалық қалыптың
теңдеулердің пішіндері.
Есептеуші эксперимент.
Есептеуші эксперименттің ұғымы, оның жоспарлау. Көпфакторлық
эксперимент. Шешімнің сандық әдісінің талғамы. Елеуші эксперимент,
Стьюденттің өлшемі, фактордың реттеген қатарлары. Толық факторлық
эксперимент. Сызықтық және шаршылық қалыптардың есептеу, Кохрена
өлшемі. Мақсатты берненің оптимумының зонасының ізденісінің әдістері.
Модельдеу және есептеуші эксперименттің нәтижесінің өңдеуі.
Анализ және эксперименттің нәтижесінің өңдеуі үшін САПРдың қолданыс.
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Сызбалы тәуелділікінің, лебіздің бетінің, оның анализының құрылысы.
Регрессиянің теңдігі, оның шешімі, анализ. Есептеуші эксперименттің
нәтижелер бойынша жобалау нысанының параметрінің оңтайландыруы.
Ауыл шаруашылығында қазіргі технология және техникалық құралдар
«Ауыл шаруашылығында қазіргі технология және техникалық құралдар»
пәні қазіргі мал шаруашылықта өндірістік үдерістің механизациясының
сұрақтарын жүйелік көріністе қарайды және кәсіби білім және ұсталықтар
мамандықтың игерушілік барысында белгілі нысанға келтіреді.
Қоршаған ортаның сенімді қауыпсыздықпен қамсыздандыратын мал
шаруашылықта өндірістік үдерістің кешенді механизациясы үшін машинаның
және жабдықтың жүйесін меңгеру осы пән рұқсат береді.
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ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен
1. Қазіргі қоғамда ғылыми-техникалық шығармашылықтың мағынасы және
рөлі.
2. Қазақстанда соңғы 60 жылдың ішінде аграрлық техникада ғылымитехникалық табыстың айқындау пішіндері.
3. Ақиқаттықтың танымының эмпиризмдік деңгейінің әдістерін атау.
4. Ғылыми-зерттеу жұмыстың негізгі тараулары.
5. Эксперименталді зерттеулер. Нәтиженің өңдеуінің және тәуелділіктің
негіздеудің әдістері
6. " Ғылым- техника- өндіріс - тұтынушылық" жүйесі.
Технополис және технопарк дегеніміз не?
7. Қазақстанда сақшы құжаттармен қорғайтын өнеркәсіптік меншіктің
нысандарын атау.
8. Альтшуллермен ұсынған өнертапқыштық мақсаттың шешімінің әдісі
9. ҚРнда өнеркәсіптік меншіктің патенттік қабілетің шарттары.
10. 20 жыл сақшы құжаттармен қорғайтын өнеркәсіптік меншіктің нысанының
белгілерін атау.
11.Зерде меншіктің нысандары. Өнеркәсіптік меншіктің иесінің авторлық
құқығы .
12.АРИЗ техникалық жүйесінің жасағанда қолданылатын шығармашылықтың
ғылыми-техникалық әдісі.
13. Қандай бөліктерден МКИ және УДК құралады ?
14. Инженерлік және өнертапқыштық мақсаттың шешімінің негізгі әдістерін
атандар.
15. Қостанай облысының АӨК кәсіпорнының инновациялық іс-әрікеті.
16. Патент ізденіс. Мақсат, көріністер, мерзім
17. Лицензиялық келісімнің көріністері. Арналу, әрекеттің мерзімдері .
18. Қазақстанның патенттік заң және патенттік бюллетені. Негізгі мазмұны.
19.Рационализаторлық ұсыныстың белгілері және нысандары . Сақшы
құжаттары, оның әрекетінің мерзімдері . Рационализаторлық ұсыныстың
және өнертабыстың белгілерін салыстыру .
20. Патенттің иесінің және өнертабыстың авторының құқықтары және
міндеттері
21. Өнертабыстың белгілері және нысандары . Сақшы құжаттары, оның
әрекетінің мерзімдері . Рационализаторлық ұсыныстың және өнертабыстың
белгілерін салыстыру .
22. Пайдалы қалыптың белгілері және нысандары . Сақшы құжаттары, оның
әрекетінің мерзімдері . Пайдалы қалыптың және өнертабыстың белгілерін
салыстыру .
23.Өнеркәсіптік үлгінің белгілері және нысандары . Сақшы құжаттары, оның
әрекетінің мерзімдері . Өнеркәсіптік үлгінің және өнертабыстың белгілерін
салыстыру .
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24. Қазақстанда Патент заңымен 3, 5, 10, 20 және 25 жыл ішінде қорғайтын
нысандарды атау.
25. Өнертабысқа жасайтын ұсынымның тәртібі
26.Вариациялық қатардың мінездемелері. Олардың анықталатын әдістері
27.ҚР туралы Заң. Қазақстанның аграрлық техникасында ғылыми зерттеудің
нысандар және нәрселер.
28.Қазақстанның Патент
заңы. ҚР Заңдармен қорғайтын өнеркәсіптік
меншіктің көріністері.
29.ҚР Патент заңының ССРО Патент заңынан айырмашылығы.
30.ҚР Патент заңының Кедендік одағының елдердің Патент заңдарынан
айырмашылығы .
Инженерлік жобалау пәнінен
1. Есептеуші эксперименттің нәтижелер бойынша нысанының параметрінің
оңтайландыруының жобалаудың мәні неде?
2. Көпфакторлық эксперимент: маңызы, кезеңдер, нәтижелер.
3. Сіз анализ және эксперименттің нәтижесінің өңдеуі үшін САПРдың қандай
түрлері білесіңдер ?
4. Сызбалы тәуелділікінің, лебіздің бетінің, оның анализының құрылысы.
5. Регрессиянің теңдігі ол не? Оның шешімі, анализ.
6. Сіз мақсатты берненің оптимумының зонасының ізденісінің қандай әдістерің
білесіңдер?
7. Сызықтық және шаршылық қалыптардың мәні неде?
8. Толық факторлық эксперимент: маңызы және нәтижелер.
9. Елеуші эксперимент: маңызы, кезеңдер, нәтижелер
10. Стьюденттің өлшемі не үшін керек?
11. Фактордың реттеген қатарлары:қалай салу,не үшін керек.
12. Математикалық модельдеудің маңызы, математикалық қалыптың ұғымы.
13. Кохрена өлшемі не үшін керек?
14. Елеуші эксперименттің жоспарлау тікшем қалай құрылады?
15. Толық факторлық эксперименттің жоспарлау тікшемдер туралы әңгімелеу.
16. Толық факторлық эксперименттінде оңтайландырылған параметрлердің
есептелімі қалай болып жатады.
17. Лебіздің аппроксимация берне дегені не? Сіз оның қандай көріністерін
білесіңдер?
18.Математикалық эксперимент дегені не? Ол не үшін керек?
19. "Қара жәшіктің" теориясы туралы әңгімелеу.
20. Оңтайландырудың өлшемінің дегені не? Ол қалай сайлайды? Мысалдарды
келтіру.
21. Регрессиянің теңдігі: не үшін керек, қалай алуға болады?
22. Елеуші экспериментте нәтиженің елеулілігінің сарапшылығы қалай болып
жатады?
23. Елеуші экспериментте сызбалы әдісінің мәнді фактордың алдыналы
елендісінің туралы әңгімелеу.
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24. Елеуші эксперимент үшін фактордың және оның түрлендірунің деңгейінің
талғамы.
25.Реттеген қатарлардың бәсіре әсерінің құрылысының кезеңдері.
26.Көпфакторлық эксперимент үшін алғашқы фактордың талғамы қалай болып
жатады?
27.Ана немесе өзге фактордың елеулілігінің дәрежесінде туралы ненің
тұжырым бойынша болып жатады?
28. Эксперименттің нәтижелер бойынша аппроксимация қисықтың құрылысы.
Аппроксимацияның теңдігі дегеніміз не?
29.Аппроксимацияның теңдігі лебіздің аппроксимация берненен қандай
айырмашылығы?
30.Математикалық физикалық эксперименттен қандай айырмашылығы?
Ауыл шаруашылығында қазіргі технология және техникалық құралдар
пәнінен
1. Мал шаруашылығының механизациясында іргелі ғылымның табысының
игерушілігінің өзектілігі.
2. Ірі малдың фермасының кешенді механизациясының бағыттары.
3. Шошқа өсіретің ферманың кешенді механизациясының бағыттары.
4. Қой өсіретің ферманың кешенді механизациясының бағыттары.
5. Құс фермасы кешенді механизациясы едендік және торша өсіруде.
6.Аң өсіретің ферманың механизациясы.
7. Мал шаруашылығының механизациясының тиімділігінің сарапшылығы.
8. Мал шаруашылығында техникалық-экономикалық жобалардың негіздеуі.
9. Ферманың және жайылымның сумен қамтамасыздандыру.
10. Малдардың төлінің сумен және сүтімен суару.
11. Малдардың сумен қамтамасыздандыру есебінің ортақ әдістемесі.
12.Мал шаруашылығында жемшөптің дайындамасының әдіс-айласының
классификациясы.
13. Шырынды жемшөптің дайындаманың және сақтаудың механизациясы.
14. Сабақты жемшөптің дайындаманың, өңдеудің және сақтаудын
механизациясы .
15. Жемшөптің өңдеуінің әдіс-айлалары.
16. Жемшөптің дайындылатың кәсіпорындар.
17. Жемшөптің дайындаманың және өңдеуінің ортақ әдістемесі.
18. Жемшөптің үгуінің ортақ теориясы.
19. В.П. Горячкин теориясы бойынша жемшөптің кесуі.
20.Жемшөптің таратушылығының әдіс-айласының есебінің ортақ әдістемесі
және топтастыру.
21. Фермаларда жемшөптің үлестірушісінің шолу және анализы.
22. Халықтық шаруашылығында көңнің игерушілігінің бағыттары.
23. Көңнің жәнеқұс саңғырығының жинау және өңдеуінің әдіс-айлалары.
24. Фермаларда көң жинайтын құралдар.
25. Фермаларда өнімнің өңдеуінің өзектілігі.
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26. "Адам-машина-мал" деген жүйе сиырдың машиналы саууының мысалында.
27. Сиырдың машиналы саууының технология және физиологиялық негіздері.
28. Қазіргі фермалар үшін сауу қондырғылар.
29. Фермаларда сауудың және сүттің өңдеуінің есебінің ортақ әдістемесі.
30. Фермаларда сүттің алғашқы өңдеуінің механизациясы.
31. Қойлардан жүннің түсірудің қазіргі әдіс-айлалары.
32. Малдарды өсіретің жайлы шартының жасауы.
33. Зооветеринариялық жұмыстың механизациясы.
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