
8 СЕМЕСТР 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ 
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 

САБАҚ КЕСТЕСІ 
 

Күні Сағат АУ-19ко ИС-19ко ЭЭ-19ко ТМ-19ко 

Д
үй

се
нб

і 

9:00-9:50 
Еңбекті қорғау 

лаб.248 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

Көлік машиналары мен 
кешендері 
лек.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

10:00-10:50 
Еңбекті қорғау 

лаб.248 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

лек.1/312 
оқыт.Жусупов К.С. 

Көлік машиналары мен 
кешендері 
лек.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

11:00-11:50 
Еңбекті қорғау 

лаб.248 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

лек.1/312 
оқыт.Жусупов К.С. 

Көлік машиналары мен 
кешендері 
лек.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

12:20-13:10 
Еңбекті қорғау 

лаб.1/413 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

лек.1/312 
оқыт.Жусупов К.С. 

Көлік машиналары мен 
кешендері 
лек.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

13:20-14:10   

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

лек.1/312 
оқыт.Жусупов К.С. 

 

14:20-15:10     

15:20-16:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.1/428 

оқыт.Шинкевич С.А. 

  

 

16:20-17:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.1/428 

оқыт.Шинкевич С.А. 

  

 

17:20-18:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.1/428 

оқыт.Шинкевич С.А. 

  

 

18:20-19:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.1/428 

оқыт.Шинкевич С.А. 

  

 

С
ей

се
нб

і 
 

9:00-9:50     
10:00-10:50     
11:00-11:50     
12:20-13:10     

13:20-14:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

лек.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

пр.1/312 
оқыт.Жусупов К.С. 

 

14:20-15:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

лек.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

пр.1/309 
оқыт.Жусупов К.С. 

 

15:20-16:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/414 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

пр.1/309 
оқыт.Жусупов К.С. 

 

16:20-17:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/414 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
пр.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

Электр энергетикасындағы 
АЖЖ 

пр.1/309 
оқыт.Жусупов К.С. 

 

17:20-18:10  
Кәсіпорындардағы АЖ 

пр.131 
аға оқыт.Штыкова И.В. 

 
 

18:20-19:10  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 



С
әр

се
нб

і 

9:00-9:50    

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

лек.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

10:00-10:50 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

лек.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

лек.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

11:00-11:50 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

лек.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

лек.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

12:20-13:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

пр.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

лек.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

13:20-14:10 
Еңбекті қорғау 

лек.1/428 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

пр.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

14:20-15:10 
Еңбекті қорғау 

лек.1/428 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

пр.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

15:20-16:10 
Еңбекті қорғау 

лек.1/428 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

пр.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

16:20-17:10 
Еңбекті қорғау 

лек.1/428 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

АЖЖ бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

пр.1/309 
т.ғ.к.Айдархагов А.М. 

17:20-18:10  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 

18:20-19:10  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 

Бе
йс

ен
бі

 
 

9:00-9:50  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
лек.129 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

Көлік машиналары мен 
кешендері 
пр.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

10:00-10:50  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.129 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

Көлік машиналары мен 
кешендері 
пр.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

11:00-11:50 
Еңбекті қорғау 

лек.1/414 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

Көлік машиналары мен 
кешендері 
пр.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

12:20-13:10 
Еңбекті қорғау 

лек.1/414 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  

Көлік машиналары мен 
кешендері 
пр.1/322 

т.ғ.к.Айдарханов А.М. 

13:20-14:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/423 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  
 

14:20-15:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/423 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 . 
 

15:20-16:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/423 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  
 

16:20-17:10 
Еңбекті қорғау 

пр.1/423 
аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

  
 

17:20-18:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.1/414 

оқыт.Шинкевич С.А. 

  

 

18:20-19:10     



Ж
ұм

а 
9:00-9:50     

10:00-10:50     
11:00-11:50     

12:20-13:10  

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.129 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 

13:20-14:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

пр.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.129 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 

14:20-15:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

пр.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.129 

аға оқыт.Штыкова И.В. 

 

 

15:20-16:10 

Экономика және өндірісті 
ұйымдастыру 

пр.404 
аға оқыт.Акмалова О.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 
 

 

16:20-17:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.1/414 

оқыт.Шинкевич С.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
лек.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 
 

 

17:20-18:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.1/414 

оқыт.Шинкевич С.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
пр.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 
 

 

18:20-19:10 

Ғылыми зерттеулердің 
негіздері 
пр.1/414 

оқыт.Шинкевич С.А. 

Кәсіпорындардағы АЖ 
пр.131 

аға оқыт.Штыкова И.В. 
 

 

С
ен

бі
 

9:00-9:50   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

лек.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

10:00-10:50   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

лек.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

11:00-11:50   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

лек.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

12:20-13:10   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

лек.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

13:20-14:10   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

пр.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

14:20-15:10   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

пр.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

15:20-16:10   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

пр.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

16:20-17:10   

Жаңартылатын энергия 
көздері 

пр.1/312 
оқыт.Скобелева О.С. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 СЕМЕСТР 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ 
МЕТАЛЛУРГИЯЖӘНЕ ТАУ-КЕН ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ  

САБАҚ КЕСТЕСІ 
 

Күні Сағат ГД-19ко ТТ-19ко 

Д
үй

се
нб

і 

9:00-9:50 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

лек.1/407 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

 

10:00-10:50 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

лек.1/407 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

 

11:00-11:50 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

лек.1/407 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

 

12:20-13:10 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

лек.1/407 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

 

13:20-14:10   

С
ей

се
нб

і 

9:00-9:50  

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 

лек.1/324 
оқыт.Вуейкова О.Н. 

10:00-10:50 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

пр.1/402 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 

лек.1/324 
оқыт.Вуейкова О.Н. 

11:00-11:50 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

пр.1/402 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 

лек.1/324 
оқыт.Вуейкова О.Н. 

12:20-13:10 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

пр.1/402 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 

лек.1/324 
оқыт.Вуейкова О.Н. 

13:20-14:10 
Еңбекті қорғау және ТЖ жұмыстарындағы ҚТ  

пр.1/402 
оқыт.Мальдина О.Ю. 

 

14:20-15:10   

С
әр

се
нб

і 

9:00-9:50   
10:00-10:50   
11:00-11:50   
12:20-13:10   

13:20-14:10 

Маркшейдерлік жұмыстарды 
жобалау 

лек.1/419 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
лек.1/423 

т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

14:20-15:10 

Маркшейдерлік жұмыстарды 
жобалау 

лек.1/419 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
лек.1/423 

т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

15:20-16:10 

Маркшейдерлік жұмыстарды 
жобалау 

лек.1/419 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
лек.1/423 

т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

16:20-17:10 

Маркшейдерлік жұмыстарды 
жобалау 

лек.1/419 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
лек.1/423 

т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

17:20-18:10   
18:20-19:10   

Бе
йс

ен
бі

 

9:00-9:50   
10:00-10:50   
11:00-11:50   
12:20-13:10   

13:20-14:10 
Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау 

пр.1/425 
оқыт.Щукина Т.Н. 

 

14:20-15:10 
Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау 

пр.1/425 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 
пр.1/312 

оқыт.Вуейкова О.Н. 

15:20-16:10 Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау 
пр.1/425 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 



оқыт.Щукина Т.Н. пр.1/312 
оқыт.Вуейкова О.Н. 

16:20-17:10 
Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау 

пр.1/425 
оқыт.Щукина Т.Н. 

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 
пр.1/312 

оқыт.Вуейкова О.Н. 

17:20-18:10  

Көлік техникасын монтаждау, баптау және сынау 
әдістері 
пр.1/312 

оқыт.Вуейкова О.Н. 
18:20-19:10   

Ж
ұм

а 

9:00-9:50   
10:00-10:50   
11:00-11:50   
12:20-13:10   

13:20-14:10  
 

14:20-15:10 
Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

пр.1/409 
т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

15:20-16:10 
Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

пр.1/409 
т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

0 

16:20-17:10 
Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

пр.1/409 
т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

17:20-18:10 
Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

пр.1/409 
т.ғ.к.Кузьмин С.Л. 

 

 
8 СЕМЕСТР 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫ 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 
САБАҚ КЕСТЕСІ 

Күні Сағат Ст-19ко ПСМ-19ко ТКИЛП-19ко 

Д
үй

се
нб

і 

9:00-9:50 
Сметалық құнын есептеу 

лек.326 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

10:00-10:50 
Сметалық құнын есептеу 

лек.326 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

11:00-11:50 
Сметалық құнын есептеу 

лек.326 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

12:20-13:10 
Сметалық құнын есептеу 

лек.326 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

13:20-14:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

14:20-15:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

15:20-16:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

16:20-17:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

17:20-18:10    
18:20-19:10    



С
ей

се
нб

і 
09:00-09:50    

10:00-10:50 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

11:00-11:50 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

12:20-13:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

13:20-14:10 

Еңбекті қорғау және құрылыстағы 
қауіпсіздік техникасы 

лек.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

Құрылыс материалдарын өндірудегі 
еңбек қауіпсіздігі 

пр.109 
аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

14:20-15:10 
Сметалық құнын есептеу 

пр.326 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

15:20-16:10 
Сметалық құнын есептеу 

пр.401 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

 Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

16:20-17:10 
Сметалық құнын есептеу 

пр.401 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

17:20-18:10 
Сметалық құнын есептеу 

пр.401 
оқыт.Грабовец Т.Н. 

 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін жобалау 
және дизайны 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

18:20-19:10    

С
әр

се
нб

і 

9:00-9:50  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лек.109 

аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

10:00-10:50  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лек.109 

аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

11:00-11:50  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лек.109 

аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

12:20-13:10  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лек.109 

аға оқыт.Смагина Д.М. 

 

13:20-14:10    

14:20-15:10    

15:20-16:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

16:20-17:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

17:20-18:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

18:20-19:10    



Бе
йс

ен
бі

 
9:00-9:50    

10:00-10:50    
11:00-11:50    

12:20-13:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

лек.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

13:20-14:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

14:20-15:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

15:20-16:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

16:20-17:10   
Жеңіл өнеркәсіптегі еңбекті қорғау 

пр.1/305 
т.ғ.к.Кадникова О.Ю. 

Ж
ұм

а 

9:00-9:50    

10:00-10:50  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лаб.1/309 

аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

11:00-11:50  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лаб.1/309 

аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

12:20-13:10  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лаб.1/309 

аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

13:20-14:10  

Құрылыс материалдарын өндіруді 
басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері 
лаб.1/309 

аға оқыт.Шинкевич Т.А. 

 

15:20-16:10    
 

Күні Сағат Мн-19ко 

Д
үй

се
нб

і 

9:00-9:50 
Халықаралық қаржы нарықтары 

лек.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

10:00-10:50 
Халықаралық қаржы нарықтары 

лек.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

11:00-11:50 
Халықаралық қаржы нарықтары 

лек.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

12:20-13:10 
Халықаралық қаржы нарықтары 

лек.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

13:20-14:10 
Халықаралық қаржы нарықтары 

пр.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

14:20-15:10 
Халықаралық қаржы нарықтары 

пр.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

15:20-16:10 
Халықаралық қаржы нарықтары 

пр.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

16:20-17:10 
Халықаралық қаржы нарықтары 

пр.433 
оқыт.Кажикова Ж.Н. 

17:20-18:10  



С
ей

се
нб

і 
09:00-09:50 

Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 
лек.435 

оқыт.Олейник Л.В. 

10:00-10:50 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

лек.435 
оқыт.Олейник Л.В. 

11:00-11:50 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

лек.435 
оқыт.Олейник Л.В. 

12:20-13:10 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

лек.435 
оқыт.Олейник Л.В. 

13:20-14:10  
14:20-15:10  

С
әр

се
нб

і 

9:00-9:50  
10:00-10:50  
11:00-11:50  
12:20-13:10  
13:20-14:10  
14:20-15:10  
15:20-16:10  
16:20-17:10  
17:20-18:10  
18:20-19:10  

Бе
йс

ен
бі

 

9:00-9:50  

10:00-10:50 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

пр.404 
оқыт.Олейник Л.В. 

11:00-11:50 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

пр.404 
оқыт.Олейник Л.В. 

12:20-13:10 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

пр.404 
оқыт.Олейник Л.В. 

13:20-14:10 
Іскерлік этика және коммерциялық қызмет мәдениеті 

пр.404 
оқыт.Олейник Л.В. 

14:20-15:10  
15:20-16:10  

 


