
 



1. ТУСЕЛБАЕВА К.К – 2-ші санатты оқытушы 
2. БЕЛДЕУБАЕВА К.М – 2-ші санатты оқытушы 
3. ОМАРОВА З.А – 1-ші санатты оқытушы 
4. САРСЕМБАЕВ  М.Х – 1-ші санатты оқытушы 
5. РАХИМЖАНОВ М.М - 1-ші санатты оқытушы 
6. ЕРКІНБЕКОВ К.Е – санаты жоқ  

7. АБЫЛГАЗИНОВА Б.А – санаты жоқ 
8. ЖУМАШ Д.М – санаты жоқ 
9. АУБАКИРОВА С.О –санаты жоқ 
10. КОНАКБАЕВА Г.К. - 1-ші санатты оқытушы 
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2. Члены ПЦК 
3. Члены ПЦК 
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1. 02 февраля  
2. 2017 год 

1. Зав. ПЦК  
2. Члены ПЦК 
3. Члены ПЦК 
4. Сарсенбаев М.Х. 
5. Рахимжанов М М 
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1. 02 марта  2017 

год 

 
1. Члены ПЦК 
2. Абылгазинова Б.А. 
3. Члены ПЦК,  
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1. 06  

апреля  
2. 2017 год 

 
1. Члены ПЦК 
2. Члены ПЦК 
3. Нурмагамбето

ва Ш С 
4. Члены ПЦК 
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1. 05 мая 

2017 года 

 
1. Преподаватели 
2. Члены ПЦК 
3. Члены ПЦК 
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1. 05  июнь  

2017 год 
2. Диалогова

я 

площадка 

 
1. Члены ПЦК 
2. Члены ПЦК 
3. Члены ПЦК 

Председатель ПЦК СПД:                       



 АППЦК төрайымы ретінде оқу жылының басынан бастап 
төмендегідей жұмыстар атқарылды: 

 АППЦК мүшелерінің жұмыс жоспары жасалды.  
 Есеп беру уақытына дейін бес отырыс ұйымдастырылып,  

хаттамасы жасалды.  
 Барлық ПЦК мүшелерінің жұмыс бағдарламасы, 

күнтізбелік тақырыптық жұмыстар, оқытушының жеке 
жұмыс жоспарларыбекітіліп, міндетті бақылау 
жұмысының тапсырмалары жинақталды.  

 Жас оқытушылар Еркінбеков Қ.Е., Жұмаш Д.М., 
Абылгазинова Б.А., әдістемелік көмек көрсетілді. 
(технологиялық карта, күнтізбелік тақырыптық жоспар, 
жұмыс бағдарламасын, пән бойынша таратпа карточкалар, 
схема, портфолио құрастыру, т.б әдістемелік жұмыстар 
жасауда) 
 









ПЦК ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАЛАРЫ 

МЕН ФОТОМҦРАҒАТЫ 





 О проделанной работе за 2016-2017 учебный год по специальным 

дисциплинам  

 Управление образования Восточно-Казахстанской области КГКП 

«Колледж радиотехники и связи». Преподаватель З.А.Омарова 

 Мною был запланированы следующие годовые задачи работы по 

специальным дисциплинам  на 2016 – 2017 учебный год. 

 Корректировка рабочих программ по дисциплинам 

 - Линейные сооружения связи 

 -Управляющие комплексы электросвязи 

 -Цифровые системы связи 

 -Электропитание устройств связи 

 - Составление календарно-тематических программ по этим 

дисциплинам; 

 -Учебно-методическое обеспечение по этим дисциплинам; 

 -Актуализированы  технологические карты по этим 

дисциплинам; 
 



 -Разработка средств обучения, средства 
контроля:курс лекций, задания для ОКР, тесты,  
экзаменационные вопросы по текущим и 
государственным экзаменам; 

 -Дополнительные элементы УМК:справочные 
издания; словари;  ссылки на базы данных, сайты, 
справочные системы, электронные словари и 
сетевые ресурсы. 

 - Посетила  открытые уроки  и внеклассные 
мероприятия  преподавателей СПД 

 -Участвовала  в областном конкурсе «Моя 
профессия -  моя гордость»; 

 - Провела внеклассный урок совместно с другими 
преподавателями спецдисциплин на тему «Менім 
мамандығым – менім мақтанышым» 



 В течение учебного процесса студенты 
освоили: 

 Читать схемы различного типа; 
 Решать задачи на симметрировании 

низкочастотного и высокочастотного кабеля;  
 научились дать сравнительную оценку двух 

линиям связи по качеству связи; 
 Составлять схемы по данным и командам: 
 Действовать по правилами, стремиться к 

результату; 
 



 Таким образом: 
 В своей работе я стараюсь создавать условия 

для проявления студентами творческих 
возможностей: 

 творческие задания с дополнительной 
литературой, составление задач самими 
учащимися, подготовка  рефератов, 
составление вопросов повышенного уровня 
при подготовке к уроку – дискуссии и т.п.; 

  новое в отношении студентов друг с другом, 
студента  и преподавателя на основе взаимного 
уважения, уверенности в успехе, 
педагогической поддержки. 



 

 подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий, открытых уроков по предметам, 
научно-практические конференции колледжа 

 Диаграмма уровня знаний по предметам 
«Цифровые сети связи», «Управляющие 
комплексы электросвязи» 

 

 



КОНАКБАЕВА ГУЛИЯ 

КАРИМЖАНОВНА, - ЖАЛПЫ КӘСІПТІК 

ПӘНДЕР ОҚЫТУШЫСЫ, 1-ШІ 

САНАТТЫ 

Жеке проблемалық –ізденгіштік 

тақырыбы: Оқытудың 

дифференциалды тұрғысы негізінде 

жалпы кәсіптік пәндер сабағында 

қолайлы білім ортасын туғызу.  



2016-2017 оқу жылы бойынша пән оқытушысы ретінде жасалған жұмыстардың есебі 

 Төмендегі пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын және күнтізбелік тақырыптық жоспар құрастыру: 

 - Электроника және сызба техника негіздері  (93 сағат)  

 - Электр тізбегінің теори(92 сағат) 

 Оқыту құралдарын дайындау: 

 Пәндер бойынша білімді меңгерту және бекітуге арналған дидактикалық жабдықтар (әр деңгейдегі тапсырмасы бар 

үлестірмелі қағаздар, тапсырмалар, есептер, жаттығулар, сөзжұмбақтар, крассвордтар және т.с.с.): 

 Таратпа карточкаларды толықтыру, ламинатталған схемалар толықтыру, әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды 

толықтыру. 

 -     Әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар, тест сауалнамалары (тұрақты ток бойынша), есептер жинағы (транзистор 

параметрлері бойынша) толықтыру,  (Кирхговтың бірінші, екінші заңына)  

   Пәндер бойынша студенттердің өз бетіне жұмыс істеуіне арналған тапсырмалар 

 -     Баяндамалар (Трансформатор, транзистор, айнымалы токты өндіру және түрлендіру, диодтар, электронды құралдар 

туралы) 

 Видеофильмдер (сабаққа қатысты, ғаламтордан қарау) 

 Төмендегі пәндер бойынша технологиялық-нұсқаулық карталар: 

 - Электроника және сызба техника негіздері 

 Пәндер бойынша оқу-әдістемелік құралдар  (оқулық, дәрістер жинағы, есептер жинағы, қысқаша жазбалар, тірек 

сызбалар және т.с.с.): 

 - Электроника және сызба техника негіздері (дәрістер, электронды дәріс, есептер жинағы,  

 - «Техникалық электроника» Алматы «Білім» баспасы 1995 жыл. Әлімжан Берікұлы 

 Пәндер бойынша оқытудың электрондық құралдары (электрондық оқулық, электронды тұсаукесер (презентация), 

электрондық кітап, фильм):  Электроника сызба техника негіздері пәнінен электронды дәріс.(Толықтыру) 

 Презентация (ЭҚК туралы, айнымалы токты алу, трансформатор, транзистор, диод, айнымалы токты тұрақта токка 

түрлендіру схемаларын толықтыру, жаңалықтарды енгізу) 

 Пәндер бойынша ЗТЖ әдістемелік нұсқаулар: «Электроника және  сызба техника негіздер» таратпа карточкалар, тест 

сауалнамалары,  

 Электроника және сызбатехника негіздері бойынша есептер жинағын құрастырылды  



 Пәндер бойынша МБЖ арналған тапсырмалар:  

 - Электроника және сызба техника негіздері 

 Осы  пән бойынша үш нұсқада құрастырылған міндетті бақылау жұмысы тапсырмалары 

  Пәндер бойынша емтихан сұрақтары : 

 - Пәндер бойынша ағымдағы бақылауға арналған тапсырмалар: 

 - Электроника және сызба техника негіздері 

 Осы  пәндер бойынша емтихан билеттерін  құрастыру 

 - Пәндер бойынша аралық бақылауға арналған тапсырмалар: 

 - Жартылай өткізгішті құралдар,  кремнийлі диодтың таңбалануын талдау. Транзистор, тиристордың таңбалануына 

талдама жасау. Кирхгов заңдары, тізбектердің қосылуы. 

 Төмендегі пәндер бойынша қорытынды бақылауға арналған тапсырмалар: Міндетті бақылау жұмысы 

 - Электроника және сызбатехника негіздері 

 - Электр тізбегінің теориясы 

  Төмендегі пәндер бойынша тақырыптық бақылауға арналған бақылау жұмыстарының нұсқалары: 

 - Электроника және сызба техника негіздері пәні бойынша жыл бойы 5 бақылау жұмысы 

  Пәндер бойынша өтілген оқу бағдарламаларының әр тақырыбы және жалпы курсы бойынша бақылау сұрақтары: 

 Екі айлық аттестация бойынша пәндерден бақылау жұмыстарының тапсырмалар, жыл аяғында болатын 

қорытынды бақылау сұрақтар, емтихан билеттері дайындалды.  

 Пәндер бойынша тесттер:  

 - Электроника  және сызба техника негіздері (жартылай өткізгішті құралдар, транзисторлардың құрылымы, 

күшейту коэффициентін есептеу, электронды құралдар) 

  Пәндер бойынша студенттердің өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар: 

 Тест сауалнамалары, бакылау жұмыстары  

  Пәндер бойынша реферат, эссе, баяндама, хабарламаның тақырыптары: 

   Трансформатор, транзистор, өрісті транзистор, интегралды микросхема, күшейткіштер, төмен жиілікті 

күшейткіштер. 

 Курстық жұмысқа қатысты құжаттарды дайындалды. Нұсқаларға бөлінді 







БИЫЛҒЫ ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОҚУ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҦРАЛДАРЫН 

ТАҒЫ КӚБЕЙТЕ ТҤСТІМ. 
КУРСТЫҚ ЖҦМЫСҚА ҚАЖЕТТІ 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУЛАРЫ 

ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ 

СЫЗБАТЕХНИКА ПӘНІНЕН 

ҚОСЫМША КІТАПШАЛАР 

ДАЙЫНДАЛДЫ. 







05.02.2017 жылы электроника және сызбатехника 
негіздері пәнінен олимпиада өтті. Олипиадаға №283Бт 
және №273Бт топтары қатысты.  



«Үздік ашық сабақ – 2017» Халықаралық сайысына 
қатысып, диплом, сертификат және сайтқа жарияланғаны 
туралы куәлікпен марапатталды.  



 
РАХИМЖАНОВ МИТХАТ 

МАУЛЕТОВИЧ 
АРНАЙЫ ПӘНДЕР 

ОҚЫТУШЫСЫ РЖБК 
1-ШІ САНАТТЫ 





Біліктілік көтеру курсы  

 2016 жылдың  03-15 қазан аралығында 
Қарағанды қаласында «Дуальді оқыту 
жағдайында техникалық және кәсіптік 
білім беру процесін ұйымдастыру»  атты 
курс арнайы пәндер оқытушыларына 
курс өтті. Бұл курсқа біздің колледжден 
арнайы пәндер оқытушылары 
Рахимжанов Митхат Маулетович және 
Сарсембаев Марат Хабдырашитович 
қатысып, біліктіліктерін көтерді.  Курс 
өткендері туралы растайтын құжаттары:  

 









  Ашық сабақтың әдістемелік нұсқаулығы 
 
   
Пән: «Оқу электромонтаждік тәжірибесі» 
Тақырыбы: Электр сулбыларды монтаждау. Сымдармен 
кабельдерді жалғау. 
Оқытушы: М.М Рахимжанов 
 

 Сабақтың мақсаты: Мыс cымдарды ұзындық бойынша кесіп, 
оқшаулап, лактарын тазалап, дәнекерлеуге дайындау. 

 Сабақтың міндеттері:  
 

 Білімділік: Электр сұлбыларды монтаждауды үйрету. 
 

 Дамытушылық: Алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана 
алатындарына көздерін жеткізу. Ой өрістерін дамыту. 
 

 Тәрбиелік: Оқыту тәжірибесінде үйренген білімді өндірістік 
тәжірибеде жүзінде пайдалау.  
 

 Оқу әрекетті ұйымдастыру қалыптары: Фронталды, жеке және 
топтық.  
 
 





 2016-2017 оқу жылы бойынша: 

 №222 мамандығы «Телекоммуникациялық 
құралдармен тұрмыстық техникаларды 
жөндеу және қызмет көрсету» 

 №273-283 «Радиоэлектроника және 
байланыс», «Байланыс технигі»  

 №333-393 «Есептеуіш техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыздандыру» 
топтардың пән бойынша алынған білім 
сапасының мониторингі. 
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ЖЕКЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ –ІЗДЕНГІШТІК 

ТАҚЫРЫБЫ: «АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ 

ОҚЫТУДА ГЛОССАРИЙ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ»  
БАРЛЫҚ ПӘНДЕРІНЕН ЭЛЕКТРОНДЫ УМК 

ӘЗІРЛЕМЕСІ НЕГІЗІНДЕ ДӘРІСКЕ 

ҚОЛАЙЛЫ БІЛІМДІК КЕШЕН ДАЙЫНДАУ  



2016-2017 оқу жылы бойынша арнайы пән оқытушысы ретінде жасалған жұмыстардың есебі 
 Төмендегі пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын және күнтізбелік тақырыптық жоспар 

құрастыру: 
- Сандық коммутация жүйесі  (116 сағат)  

- Сандық талшықты-оптикалық тарату жүйелері – (97 сағат) 
Барлық пәндер бойынша орыс және қазақ тілінде 

Оқыту құралдарын дайындау: 
Пәндер бойынша білімді меңгерту және бекітуге арналған дидактикалық жабдықтар (әр деңгейдегі 

тапсырмасы бар үлестірмелі қағаздар, тапсырмалар, есептер, жаттығулар т.с.с.): 
Таратпа карточкаларды толықтыру, ламинатталған схемалар толықтыру, әртүрлі деңгейдегі 

тапсырмаларды толықтыру. 
- Әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар, тест сауалнамалары (ЦСК), есептер жинағы (ЦВОС ОТ 

параметрлері бойынша) толықтыру.  
  Пәндер бойынша студенттердің өз бетіне жұмыс істеуіне арналған тапсырмалар 

- Рефераттар, презентациялар 
Видеофильмдер (сабаққа қатысты, ғаламтордан қарау) 

Төмендегі пәндер бойынша технологиялық-нұсқаулық карталар: 
- Сандық коммутация жүйесі  

- Сандық талшықты оптикалық  жүйелері  
Пәндер бойынша оқу-әдістемелік құралдар  (оқулық, дәрістер жинағы, есептер жинағы, қысқаша 

жазбалар, тірек сызбалар және т.с.с.): 
- Сандық талшықты оптикалық  жүйелері (дәрістер, электронды дәріс,  

Пәндер бойынша оқытудың электрондық құралдары (электрондық оқулық, электронды тұсаукесер 

(презентация), электрондық кітап) 
Презентация (схемаларын толықтыру, жаңалықтарды енгізу) 

УМК –ның қосымша элементтері: глоссарийді қолдану және іздеу 



Білімді тексеру құралдарын дайындау: 
Пәндер бойынша МБЖ арналған тапсырмалар:  

- Сандық коммутация жүйесі (орысша, қазақша) 
Осы  пәндер бойынша үш нұсқада құрастырылған міндетті бақылау жұмысы 

тапсырмалары 
 Пәндер бойынша емтихан, мемлекеттік емтихан сұрақтары : 

- Пәндер бойынша ағымдағы бақылауға арналған тапсырмалар: 
Осы  пәндер бойынша емтихан билеттерін  құрастыру 

- Пәндер бойынша аралық бақылауға арналған тапсырмалар: 
Тест сұрақтары 

Төмендегі пәндер бойынша қорытынды бақылауға арналған тапсырмалар: Міндетті 

бақылау жұмысы 
- Сандық коммутация жүйесі (орысша, қазақша) 
- Сандық талшықты-оптикалық тарату жүйесі 

 
 Пәндер бойынша өтілген оқу бағдарламаларының әр тақырыбы және жалпы курсы 

бойынша бақылау сұрақтары: 
Екі айлық аттестация бойынша пәндерден бақылау жұмыстарының тапсырмалар, жыл 

аяғында болатын қорытынды бақылау сұрақтар, емтихан билеттері, мемлекеттік 

емтихан билеттері дайындалды. 
 Пәндер бойынша студенттердің өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар: 

Тест сауалнамалары, бакылау жұмыстары  
Курстық жұмысқа қатысты құжаттарды дайындалды. Нұсқаларға бөлінді 





ЖЕКЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ – ІЗДЕНГІШТІК 
ТАҚЫРЫБЫ: «БАЙЛАНЫС ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ 

ЭЛЕКТРМЕН ҚОРЕКТЕНДІРУ»  ПӘНІНЕН 
ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

ҚҰРАСТЫРУ 





ІІ Международный дистанционный педогогический конкурс 

«Содружество» 
Арнайы пәндер сабағында заманауи технологияны 

қолдану 









ІІ Международный дистанционный 

педогогический конкурс «Содружество»  
Еңбек қорғау пәні бойынша ашық сабақтың 

әдістемелік нұсқаулығы 





ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған ең үздік құттықтау сайысы 



Жоспар бойынша 2017-2018 жылы санат 
көтеруме байланысты электронды портфолио 

дайындау үстіндемін. 





Калиева Айдана Алпысқызының қазақ тілі және 

әдебиетінен ашық сабақ 
 Пікірталастың түрлері. Дөңгелек үстел. 



Жұмаш Дулат Макатовичтың микропроцессорлық 

жүйелердің  сандық құрылғылар пәні  бойынша ашық 

сабақтың  фотомұрағаты 





Фотоматериалы  посещения открытого урока  
по предмету  
«Моделирования и производственных и экономических процессов»  
Преподаватель:  Кумашева Шамшия Кайрбековна 
Группа: №343ТП 
Тема урока: «Решение транспортных задач»  



ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ ЖӘНЕ 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау курсы бойынша оқу 

бағдарламасын өткендігін және білім деңгейін 

ьексерісінен өткенін куәландыратын құжат 



Студенттердің 

ғылыми 

қоғамдастығына 

қатысқаны үшін 

алғыс хатпен 

марапатталды 



ҰОС қатысқан 

байланысшыларына 

қатысқаны үшін 

марапатталды 



Студенттердің ғылыми қоғамдастығына 

қатысқаны үшін алғыс хатпен марапатталды 



Студенттердің ғылыми қоғамдастығына қатысқаны 

үшін Кәрім Нұрланмен, Қусаинова Тамила  алғыс 

хатпен марапатталды 



ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР ТУРАЛЫ ТҤСІНІК ЖӘНЕ 

СИПАТАМАЛАР” ӚЛШЕУ ТҤРЛЕРІФИЗИКАЛЫҚ ҚҦРАЛДАР 
Мақсаты: “Физикалық шамалар туралы түсінік беру және сипатамаларын 

анықтау”өлшеу қателіктерін таба білу. Физикалық құралдарды сипаттау. 
Білімділік: Физикалық шамалар туралы терең іздену, оқу. 

Дамытушылық: Алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана алатындарына 

көздерін жеткізу.Ой өрістерін дамыту. 
Тәрбиелік: Сабақ кезінде білімді меңгеруін қадағалау, тәжірибе кезінде 

тәрбиесіне мән беру. 
 





Студенттерге әр сабақтың жоспары бойынша тақырыпты толық 

түсіндіруге қолмен ұстап, көзбен көретін құрал-жабдықтарды 

қолданған тиімді. 
Еңбек қорғау сабағы арналған. 



Еңбек қорғау, Метрология және БҚЭҚ пәндері бойынша 273БТ, 

283 БТ топ студенттердің  қорытынды бағаларының мониторингі 



Еңбек қорғау, метрология және байланыс құрылғыларын 

электрмен қоректендіру  пәндері бойынша 263БТ, 293 БТ топ 

студенттердің  қорытынды бағаларының мониторингі 





Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне 

арналған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу 

орындарының студенттері арасында өтілген  
«Ғылым ӛрлеу қызметінде» 

 атты облыстық жобалар байқауы бойынша фотомұрағат 

Ҧсынылған жҧмысы 













ІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«СОДРУЖЕСТВО» 















ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ 2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНДА   
АТҚАРҒАН ЖҦМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 



ОҚЫТУДЫҢ ДЕҢГЕЙІНІҢ 

ТАЛДАМАСЫ 



  



САБАҚҚА ҚАТЫСУДЫҢ 

ТАЛДАМАСЫ 



САБАҚҚА ҚАТЫСУДЫҢ 

ТАЛДАМАСЫ 



САРСЕМБАЕВ   
МАРАТ 

ХАБДЫРАШИТОВИЧ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 



Проблемно–поисковые  тема 

Создание мультимидиного 
сопровождения 

общепрофессиональных дисциплин 



Біліктілік көтеру курсы  

 2016 жылдың  03-15 қазан 
аралығында Қарағанды қаласында 
«Дуальді оқыту жағдайында 
техникалық және кәсіптік білім беру 
процесін ұйымдастыру»  атты курс 
арнайы пәндер оқытушыларына курс 
өтті. Бұл курсқа біздің колледжден 
арнайы пәндер оқытушылары 
Рахимжанов Митхат Маулетович және 
Сарсембаев Марат Хабдырашитович 
қатысып, біліктіліктерін көтерді.   
 



25.01.2016  кҥні арнайы пәндер апталығы жоспарына сәйкес 

«Использование мультимедииной  технологии на уроках 

спец.дисциплин» атты мастер класс ӛткізді. 

Мастер классты екі корпусқа жеке жеке 

өткізді. Корпус «Б» ғимаратында арнайы 

пәндер оқытушылары: Омарова З.А., 

Туселбаева К.К., Еркінбеков К.Е., Конакбаева 

Г.К., Рахимжанов М.М.Б.А.Абылгазинова 

қатысты 





БЕЛДЕУБАЕВА КУЛЯШ 

МУБАРАКОВНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ 



24.01.2017 кҥні радиотехника және байланыс колледжінің «А» 

ғимаратының  байланыс музейінде 2-ші курстар арасында «Саяхат 

сабақ» ӛтті. Оқытушы Белдеубаева К.М. Бҧл сабақта телефонның 

шығу тарихы, телефон аппаратының қҧрылысы, оның тҥрлері 

туралы студенттерге тҥсіндірді. 



“ӚЗ ІСІНІҢ ҤЗДІГІ” 
 АТТЫ САЙЫСТАН ҤЗІНДІ 



ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СӘТІ 


