
 

 

Құмаш Нұргалиев атындағы колледжінің

2022-2023 оқу жылының I  семестріне арналған 

күндізгі оқу бөлімінің

Сабақ кестесі

Дата Время
21-ТХказ-1 

 ауд.424

19-ТХказ-12 

 ауд. 313

20-ТХказ-1

ауд.424

Өндірістік қызметте технологиялық 

процестерді механикаландыру және Жабдықтар

автоматтандыру құралдарын пайдалану Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

 Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру Арнайы технология

Нұрболатов А.Н. Мұқият А. 

ауд. 312

 Кинематикалық схемаларды оқи білу, конструкциялық 

элементтердегі кернеулерді анықтау, механикалық Арнайы технология

берілістер мен қарапайым құрастырылған құрылымдарды есептей білу Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

Шикізатқа қарапайым микробиологиялық Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінің

 зерттеулер жүргізу және алынған  технологиялық жабдықтары мен автоматтандырылған

нәтижелерге баға беру  технологиялық желілерінің қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етт

Мұқият А. Зикенова А.Н., ауд. 312

Дене қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру

Байкенов Е.К.

Факультатив: Кәсіптік шетел тілі 

Әсембаева М.М.

Дене қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру Жабдықтар

Урозаев Ф.О. Мұқият А. 

Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінің технологиялық

 жабдықтары мен автоматтандырылған технологиялық желілерінің Арнайы технология

қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етті Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

Факультатив:  Кинематикалық схемаларды оқи білу, конструкциялық 

Кәсіптік орыс тілі элементтердегі кернеулерді анықтау, механикалық Шикізат және материалдар 

Меирбаева Г.А. берілістер мен қарапайым құрастырылған құрылымдарды есептей білу Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

 Қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғау,

 өндірістік санитария және өртке қарсы

 қауіпсіздік ережелері мен нормаларын білу

Мұқият А. 

 Технологиялық жабдықтарды, 

бақылау-өлшеу аспаптары мен мүкәммалдарды 

қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету

Мұқият А. 

Әр түрлі ассортименттегі піспенандар 

мен прәндіктерді дайындау және әрлеу

Мұқият А. 

Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінің шикізаты

 мен дайын өнімінің сапасын бақылауды жүзеге асырды Жабдықтар

Зикенова А.Н. Мұқият А. 

ауд. 408

Кәсіби қызметте стандарттау,

 сертификаттау және метрологияның негізгі ережелерін қолданды Арнайы технология

Зикенова А.Н. Мұқият А. 

ауд. 408

Дене қасиеттерін дамыту Өндірістік қызметте технологиялық 

және жетілдіру процестерді механикаландыру және Арнайы технология

Байкенов Е.К. автоматтандыру құралдарын пайдалану Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

Әр түрлі ассортименттегі вафляларды дайындау

Мукият А.

Факультатив: Кәсіптік шетел тілі 

Әсембаева М.М.

 Кинематикалық схемаларды оқи білу, конструкциялық 

элементтердегі кернеулерді анықтау, механикалық Оборудование

берілістер мен қарапайым құрастырылған құрылымдарды есептей білу Мұқият А. 

Зикенова А.Н.

Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінің шикізаты

 мен дайын өнімінің сапасын бақылауды жүзеге асырды Шикізат және материалдар 

Зикенова А.Н. Мұқият А. 

ауд. 312

Факультатив: Дене қасиеттерін дамыту 

Кәсіптік орыс тілі және жетілдіру Арнайы технология

Меирбаева Г.А. Урозаев Ф.О. Мұқият А. 

ауд. 512

Әр түрлі ассортименттегі кекстер

 мен рулеттерді дайындау және әрлеу

Мукият А.

Шикізатқа қарапайым микробиологиялық

 зерттеулер жүргізу және алынған 

нәтижелерге баға беру

Мұқият А. 

Арнайы технология

Мұқият А. 

Кәсіби қызметте стандарттау,

 сертификаттау және метрологияның негізгі ережелерін қолданды Шикізат және материалдар 

Зикенова А.Н. Мұқият А. 

ауд. 312

 Қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғау,  Кинематикалық схемаларды оқи білу, конструкциялық 

 өндірістік санитария және өртке қарсы элементтердегі кернеулерді анықтау, механикалық Мемлекеттік тілде іс жүргізу 

 қауіпсіздік ережелері мен нормаларын білу берілістер мен қарапайым құрастырылған құрылымдарды есептей білу Татаева Б.Д.

Мұқият А. Зикенова А.Н.

Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінің шикізаты

Әр түрлі ассортименттегі вафляларды дайындау  мен дайын өнімінің сапасын бақылауды жүзеге асырды Дене тәрбиесі 

Мукият А. Зикенова А.Н. Байкенов Е.К.

ауд. 312

Әр түрлі ассортименттегі кекстер

 мен рулеттерді дайындау және әрлеу

Мукият А.

Мамандық бейіні бойынша сызбаларды орындау, оқу және ресімдеу Арнайы технология

Кокченов А.К. Мұқият А. 

Электротехниканың негізгі заңдары мен принциптерің

 жұмыс бабында пайдалану, электр тізбектерін оқу және жинау Арнайы технология

Кокченов А.К. Мұқият А. 

Әр түрлі ассортименттегі піспенандар  Кинематикалық схемаларды оқи білу, конструкциялық 

мен прәндіктерді дайындау және әрлеу элементтердегі кернеулерді анықтау, механикалық 

Мұқият А. берілістер мен қарапайым құрастырылған құрылымдарды есептей білу

Зикенова А.Н.

Шикізатқа қарапайым микробиологиялық

 зерттеулер жүргізу және алынған 

нәтижелерге баға беру

Мұқият А. 

Әр түрлі ассортименттегі вафляларды дайындау

Мукият А.
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