Цифровые устройства и микропроцессоры/ Сандық

27.10-28.10.2021

автотест в офлайн

ст. преп., магистр Кубекова С.А.

құрылғылар және микропроцессорлар

9:00 – 17:00

Линии связи/ Байланыс желісі

29.10-30.10.2021

Цифровая телефония/ Сандық телефония

29.10-30.10.2021

формате
Аудитория 404
Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Кубекова С.А./
магистр Ибраева С.Е.

Онлайн
автотест

к. ф-м.н., ст. преп Изтелеу Н.Н/
магистр Ибраева С.Е.

6В07103 Электроэнергетика
3 курс с/с
19/151 қ/т, 19/152 о/т
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем/ Электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау
және автоматтандыру
Переходные процессы в линейных электрических цепях/
Желілік электр тізбектеріндегі өтпелі процестер

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

Промышленная электроника /Өнеркәсіптік электроника

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Рахметова И. А.

Электропривод и электрмеханические устройства
нефтегазовой отрасли/ Мұнай-газ саласының электр
жетегі және электромеханикалық құрылғылары

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Рахметова И. А.

29.10-30.10.2021

автотест в офлайн
формате
Аудитория 304
Онлайн
автотест

ст. преп. Биязбаев А.А.
ст. преп., магистр Рахметова И. А.

6В07103 Электроэнергетика 2 курс в/о
20/181 қ/т, 20/182 о/т

Практика устной и письменной речи английского языка/
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу
практикасы
Переходные процессы в электроэнергетике/ Электр
энергетикасындағы өтпелі процестер

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст.преп. Нурмуханова Г. А.

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

ст. преп. Биязбаев А.А.

Электрические станции и подстанции/ Электр
станциялары мен қосалқы станциялар

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
Аудитория 304
автотест в офлайн
формате
Аудитория 304
Онлайн
автотест

автотест в офлайн
формате
Аудитория 308
автотест в офлайн
формате

ст. преп., магистр Балапанова Ж.Т.
магистр Ихсан А.Е

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
29.10-30.10.2021
систем/ Электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау
және автоматтандыру
6В07101Автоматизация и управление 3-курс с/с
19/153 қ/т, 19/154 о/т
Современные IT-программы/ Заманауи IT-бағдарламалар

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

Проектирование систем автоматизации технологических
процессов/ Технологиялық процестерді автоматтандыру

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

ст. преп. Биязбаев А.А.
ст. преп. Биязбаев А.А.

ст. преп., магистр Ундасинова А

жүйелерін жобалау
Оптимальные и адаптивные системы/ Оңтайлы және
бейімделгіш жүйелер
Методы оптимизации и исследование операций/
Операцияларды оңтайландыру және зерттеу әдістері

Аудитория 404
Онлайн
автотест

29.10-30.10.2021
29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Дуйсенова Г
ст. преп., магистр Дуйсенова Г

6В07101Автоматизация и управление ВО 2-курс
20/183 қ/т, 20/184 о/т
Практика устной и письменной речи английского языка/
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу
практикасы

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Нурмуханова Г. А.

Компьютерная графика/ Компьютерлік графика

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

ст. преп., магистр Балапанова Ж.Т.

Основы информационной теории идентификации/
Сәйкестендірудің ақпараттық теориясының негіздері

29.10-30.10.2021

автотест в офлайн
формате
Аудитория 308
Онлайн
автотест

Проектирование автоматизированных систем/
Автоматтандырылған жүйелерді жобалау

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Ундасинова А

6В07102 Химическая инженерия и процессы
19/149 қ/т
Химия и технология мономеров/ Мономерлердің химиясы
және технологиясы

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

Современные системы управления химикотехнологических производств/ Химия-технологиялық
өндірістерді басқарудың заманауи жүйелері

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

Охрана труда, окружающей среды и ТБ на объектах
нефтехимии/ Мұнай-химия объектілеріндегі Еңбекті,
қоршаған ортаны және ТБ қорғау
Химия и технология полимеров/ Полимерлер химиясы
және технологиясы

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

Химия и технология нефтехимического синтеза/ Химия
және мұнай-химия синтезінің технологиясы

29.10-30.10.2021

29.10-30.10.2021

ст. преп., магистр Дуйсенова Г

3 курс с/с

автотест в офлайн
формате
Аудитория 404
автотест в офлайн
формате
Аудитория 404

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

автотест в офлайн
формате
Аудитория 404
Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

6В07102 Химическая инженерия и процессы 2 курс в/о
20/179 қ/т, 20/180
Основы проектирования и оборудование производства
полимерных материалов/ Полимерлік материалдар
өндірісінің жобалау негіздері және жабдықтары

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
аудитория 404

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

Перспективные технологии углубленной переработки
нефти, газа и технико-экономических показателей/
Мұнай, газ және техникалық-экономикалық
көрсеткіштерді тереңдете өңдеудің перспективалық
технологиялары
Системы управления химико-технологическими
процессами/ Химиялық-технологиялық процестерді
басқару жүйелері
Химическая технология производства смазочных
материалов / Майлау материалдарын өндірудің
химиялық технологиясы

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
аудитория 404

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

6В07201 Нефтегазовое дело
3 курс с/с
19/155 қ/т, 19/156 о/т
Теоретические основы и технология глубокой
переработки нефти/ Мұнайды терең өңдеудің теориялық
негіздері мен технологиясы
Техника и технология методов повышение нефтеотдачи
пластов/ Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістерінің
техникасы мен технологиясы

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00
27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
аудитория404
автотест в офлайн
формате
аудитория404

Автоматизированные системы управления
29.10-30.10.2021
технологических процессов/ Технологиялық процестерді
басқарудың автоматтандырылған жүйелері
Противокоррозионная защита нефтепромыслового
29.10-30.10.2021
оборудования/ Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын
коррозияға қарсы қорғау
6В07201 Нефтегазовое дело 2-курс в/о
20/185 қ/т, 20/186 о/т
Практика устной и письменной речи английского языка/
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу
практикасы
Противокоррозионная защита нефтепромыслового
оборудования/ Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын
коррозияға қарсы қорғау
Разработка нефтяных и газовых месторождений/ Мұнай
және газ кен орындарын игеру
Технология подготовки нефти на промыслах/
Кәсіпшілікте мұнай дайындау технологиясы

ст. преп., магистр Касанова А.Г.
ст. преп., магистр Касанова А.Г.

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Ундасинова А

Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Нурмуханова Г. А.

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
аудитория304
Онлайн
автотест

к.х.н. Мурзабаева Ж.К.

Онлайн
автотест

к.т.н Сарсембаев У.И.

29.10-30.10.2021
29.10-30.10.2021

6В07302 Строительство 3 курс с/с
19/157 қ/т, 19/158 о/т

магистр Жайлиев А.О.

Практика устной и письменной речи английского языка/
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу
практикасы
Исследование состояния сооружений/ Құрылыстардың
жай-күйін зерттеу

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Нурмуханова Г. А.

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

автотест в офлайн
формате
аудитория304
Онлайн
автотест

ст. преп. Биязбаев А.А.

Технология строительного производства / Құрылыс
өндірісінің технологиясы

29.10-30.10.2021

Нефтехранилища/ Мұнай қоймалары

29.10-30.10.2021

Онлайн
автотест

профессор, к.т.н. Умаров Б.Д.
ст. преп., магистр Кадырова А.С.

6В07302 Строительство ДО ВПО 3-год 1-квартал 3-курс
19/157 қ/т, 19/158 о/т
Нефтехранилища/ Мұнай қоймалары

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Кадырова А.С.

Основания и фундаменты/ Негіздер мен іргетастар

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

ст. преп. Биязбаев А.А.

Технология строительного производства / Құрылыс
өндірісінің технологиясы

29.10-30.10.2021

автотест в офлайн
формате
аудитория304
Онлайн
автотест

Газохранилища/ Газ қоймасы

29.10-30.10.2021

профессор, к.т.н. Умаров Б.Д.

Онлайн
автотест

ст. преп., магистр Кадырова А.С.

6В07302Строительство в/о2-курс
19/187 қ/т, 19/188 о/т
Нефтехранилища/ Мұнай қоймалары

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Кадырова А.С.

Практика устной и письменной речи английского языка/
Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу
практикасы

26.10.2021
10:00

Устно
(Zoom)

ст. преп., магистр Нурмуханова Г. А.

Исследование состояния сооружений/ Құрылыстардың
жай-күйін зерттеу

27.10-28.10.2021
9:00 – 17:00

ст. преп. Биязбаев А.А.

Технология строительного производства / Құрылыс
өндірісінің технологиясы

29.10-30.10.2021

автотест в офлайн
формате
аудитория304
Онлайн
автотест

профессор, к.т.н. Умаров Б.Д.

