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2021-2022 оқу жылына машина жасау факультеті  

Кеңесі отырысының 

ЖОСПАРЫ 

 

 

Күні Сұрақтардың атауы Жауаптылар 

1 2 3 

31.08.2021ж. 1. Кеңес құрамын бекіту. 

2. 2021-2022 оқу жылына арналған 

факультет кеңесінің, ғылыми-зерттеу, 

тәрбие жұмысының, оқу-әдістемелік 

кеңесінің жұмыс жоспарларын, 

әдебиеттерді, ЭОҚ-ды, ЗМК-ді басып 

шығару, 2020 ж. КБ-ға сәйкес біліктілікті 

арттыруды күзгі семестрге өткізу 

жоспарларын бекіту 

3. 2020-2021 оқу жылындағы сапа 

саласындағы мақсаттардың орындалуын 

талдау. 2021-2022 оқу жылына арналған 

сапа саласындағы мақсаттарды бекіту. 

4. Топтар құрамын бекіту және 1-4 курс 

кураторларын тағайындау 

5. Күзгі семестрде студенттерді қосымша 

оқуға тіркеу 

6. Студенттердің жазғы қосымша 

семестрден өту қорытындысы. 

7. МФ мамандығы бойынша эдвайзерлерді, 

жоғары курс кураторларын, кәсіби бағдарға 

жауаптыларды бекіту. 

 8. Факультеттің ПОҚ-ның ЦК әзірлеу 

бойынша жұмысының қорытындылары. 

9. МФ КОК комиссиясын құру туралы  

10.  Әртүрлі 

МФ деканы 

Ерахтина И.И., 

әр түрлі жұмыс 

түрлеріне 

жауапты 

 

Ерахтина И.И. 

 

 

 

Ерахтина И.И. 

 

 

Адамова Г.Х. 

 

Атамбаев Ж.Н. 

 

 

 

Ерахтина И.И. 

 

28.09.2021ж. 1. 2021 жылы студенттерді, 

магистранттарды және докторанттарды 

қабылдау нәтижелері. 2021 жылғы жаздың 

кәсіби бағдар жұмысының нәтижелері 

2. МФ ПОҚ рейтингке қатысуы туралы  

3. Онлайн режимінде Microsoft Teams 

платформасында ҚБТ-да ПОҚ сабақтары 

мен студенттерді оқытуды ұйымдастыру 

Ерахтина И.И., 

 

 

 

   Каф. меңгер. 

 

Адамова Г.Х. 

 



және өткізу сапасы. Мәселелері  

4. Студенттердің жазғы практикадан өту 

қорытындылары туралы. 

5. 2021 жылғы түлектерді жұмысқа 

орналастыру қорытындысы 

6.  МФ кафедраларының жылдық жұмыс 

жоспарларын бекіту 

7. ПОҚ біліктілігін арттыру жоспары: 2022 

жылға орындау және жоспарлау. 

8. Әртүрлі 

Ерахтина И.И. 

 

Атамбаев Ж.Н. 

 

 

  Каф. меңгер. 

 

 1. 2021-2022 оқу жылында кәсіптік бағдар 

беру жұмысын ұйымдастыру. ӨЖБ және 

МФ бекітілген жұмыс учаскелерін және 

кафедралары бойынша жауапты тұлғаларды 

бекіту. Хатшы. 

2. 2021 кешенді бағдарламасының 

орындалуы туралы. 

3. 2022 жылы бітіруші курс студенттерінің 

диплом алдындағы практикаларын өткізу 

туралы. Практика базалары мен шарттары 

4. МФ студенттерінің алғашқы бақылау 

нәтижелері 

5. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты 

шектеу жағдайында КУ кәсіпорындарымен 

МФ кафедраларының жұмыс 

қорытындылары туралы, жұмыс 

берушілерден сауалнама қорытындылары  

6.  Әртүрлі 

Ерахтина И.И., 

 

 

 

 

Ерахтина И.И., 

Каф. меңгер. 

Декан орынб. 

Атамбаев Ж.Н. 

   Атамбаев Ж.Н. 

 

МФ деканы  

Жаркевич О.М. 

Каф. меңгер. 

 

Юрченко В.В. 

30.11.2021ж. 1. ҒЗЖ және СҒЗЖ ғылыми-зерттеу 

жұмысының жағдайы мен даму 

перспективалары. 

2. МФ жаңа білім беру бағдарламаларын 

енгізу перспективасы туралы 

3. МФ мемлекеттік және ағылшын 

тілдерінде сабақ өткізу сапасы туралы. 

Мемлекеттік тілде оқыту топтарында 

ағылшын тілінде пәндерді оқыту және оқу 

мәселелері. 

4. Сессияға дайындық, курстық жобалау 

барысы. Мәселелері 

5. МФ академиялық ұтқырлық туралы -күзгі 

семестр бойынша  орындалуы және көктемгі 

семестрді жоспарлау. Халықаралық 

ынтымақтастық.  

6. Әртүрлі 

Жаркевич О.М. 

 

 

Юрченко В.В. 

Бартенев И.А. 

 

 

Бузауова Т.М. 

 

 

Каф. меңгер. 

МФ деканы  

 

МФ деканы  

28.12.2021ж. 1. СМЖ жұмысының тиімділігін талдау. Атамбаев Ж.Н. 



2. МФ кафедраларында ЭОҚ жоспарын 

орындау және ЭОҚ өзектендіру туралы, 

ЗМК және патенттер әзірлеу жоспарын 

орындау, кітаппен қамтамасыз ету туралы.  

3. МФ жұмыстарды нормобақылау бойынша 

жұмысын ұйымдастыру және студенттік 

және магистрлік жұмыстардың 

антиплагиатына тексеру жүргізу. 

4. Әртүрлі 

 

Бузауова Т.М. 

 

 

Каф. меңгер. 

МФ деканы 

25.01.2022ж. 1. 2021-2022 оқу жылының қысқы емтихан 

сессиясының қорытындысы. Күзгі семестр 

бойынша ПОҚ қорытынды конференциясын 

өткізу туралы есеп. 

2. 2021 жылғы баспа қызметі жоспарының 

және 2022 жылғы жоспардың 

орындалуының нәтижелері туралы. 

3. ҚОФ МАК-тың қорытындысы 

4. 4 курс студенттеріне дипломалды 

практиканы ұйымдастыру. Жауаптылар, 

басшылар, тәжірибе базалары және 

дайындық. 

5.Әртүрлі 

Атамбаев Ж.Н. 

 

 

 

Бузауова Т.М. 

 

 

Каф. меңгер. 

 

22.02.2022ж. 1. Дәйексөзділік және коллаборация 

деңгейін арттыру . 

2. Факультетте академиялық ұтқырлық 

қағидасын жүзеге асыру. 

3 Факультеттегі ТЖ жағдайы және ЖОО-

ның 70 жылдығына дайындық туралы   

4. Әртүрлі   

Жаркевич О.М. 

 

ТОМИС, НТМ 

каф.меңгерушілері 

ТЖ декан орынб., 

Ерахтина И.И., 

 

29.03.2022ж. 1. Халықаралық ынтымақтастық. 

2. Корпоративтік университет 

кәсіпорындарымен жұмыс қорытындылары. 

3. Көктемгі семестрдің 1 аттестациясының 

қорытындысы 

3. "Сағынов оқулары" конференциясына 

дайындық және қатысу 

4. МФ 2 курс студенттерінің барлық ББ 

бойынша элективті пәндерді таңдауы 

5. Әртүрлі  

Ерахтина И.И., 

Жаркевич О.М. 

 

Атамбаев Ж.Н. 

 

Жаркевич О.М. 

 

 

Атамбаев Ж.Н. 

26.04.2022ж. 1. 2022 жылы МФ кафедраларында диплом 

жүргізу. Антиплагиатқа және нормобақылау 

д/п тексеруден өту рәсімін ұйымдастыру. 

жауаптылар  

2. Факультеттегі СҒЗЖ жағдайы. 

3. Жазғы сессияға дайындық. Курстық және 

дипломдық жобалау бойынша 

Каф. меңгер. 

 

 

 

Жаркевич О.М. 

Каф. меңгер. 

 



студенттермен проблемалар. МФ 

студенттерінің аудару коэффициентінің 

жиынтығын болжау. 

4. Әртүрлі 

 

31.05.2022ж. 1. 2022 жылы жазда МФ студенттерінің оқу 

және кәсіби тәжірибелерін ұйымдастыру. 

2.1 курс магистранттары мен PhD 

докторанттарының есебі. 

3.Жыл қорытындысы бойынша ПОҚ 

біліктілігін арттыру жоспарын орындау 

4.Әртүрлі 

Каф. меңгер. 

 

 

Каф. меңгер. 

 

МФ деканы  

28.06.2022ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 2021-2022 оқу жылының жазғы емтихан 

сессиясының және МАК жұмысының 

қорытындылары. Жазғы семестрге 

студенттерді жазу тәртібі және GPA 

жиынтығы. 

2. Магистратура мен PhD докторантураға 

ұсынымдар туралы. 

3. МФ кафедраларының негізгі қызметі 

бойынша жоспарларды орындау 

қорытындылары 

4. МФ және факультет кафедраларының 

жылдық есептерін бекіту 

5 МФ кафедраларын жаңа оқу жылына 

дайындау бойынша жоспарлар 

6. Әртүрлі 

Ерахтина И.И., 

 

Адамова Г.Х. 

 

 

Зав.кафедрами 

 

МФ деканы  

Ерахтина И.И. 

 

 

 

 

МФ деканы     И.И. Ерахтина 


