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2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрінде университте оқу процессін 

ұйымдастыру Қазақста Республикасының Білім және ғылым министрінің  

«Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары 

кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процессін іске асыру жөніндегі 

Әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» 2020 жылғы 13 тамыздағы №345 

бұйрығына сәйкес (2020 жылдың 28 желтоқсанында №548 және 2021 жылдың 

14 қаңтарында №15 өзгертілген) жүзеге асырылады. 

Санитарлық режим мен 2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, 

білім алушылардың оқу процессін академиялық саясат пен академиялық 

күнтізбеге сәйкес аралас форматта ұйымдастыру ұсынылады. 

Білім беру салалары бойынша: педагогикалық ғылымдар, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, бизнес, басқару және құқық, қызметтер – 

қашықтықтан/аралас оқыту форматы. 

Аралас оқыту форматы (ағылш. "Blended Learning") – компьютерлік 

графика, аудио және видео, интерактивті элементтер және т.б. арнайы 

ақпараттық технологияларды пайдаланатын, аудиториялық оқытудың дәстүрлі 

түрлерінің электрондық оқыту элементтерімен үйлесуі. 

Бакалавриат: 
1, 2, 3(4  – «Ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы» институты) 

курстар – аралас оқыту форматы. 

ЖБП пәндерінің  – дәрістері  –  онлайн оқыту форматы.  

БП және КП пәндерінің – дәрістері – онлайн оқыту форматы. 

Семинарлар/практикалық сабақтар (с.і. практикаға бағытталған сабақтар) 

шағын топтарға бөліп – 50/50 онлайн/дәстүрлі оқыту форматы. 

Барлық пәндер бойынша зертханалық сабақтар, алдын-ала тіркелу арқылы 

– әлеуметтік қашықтық пен күшейтілген шараларды сақтай отырып, дәстүрлі 

оқыту форматы. 

Тілдік пәндер шағын топтарға бөліп – 50/50 онлайн/дәстүрлі оқыту 

форматы. 

Дене шынықтыру – әлеуметтік қашықтық пен күшейтілген шараларды 

сақтай отырып, дәстүрлі оқыту форматы. 

Әскери кафедраның пәндері шағын топтарға бөліп – әлеуметтік қашықтық 

пен күшейтілген шараларды сақтай отырып, онлайн/дәстүрлі оқыту форматы. 

4(5 – "Ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы" институты) курс-

диплом алдындағы (өндірістік) практика – әлеуметтік қашықтық пен 

күшейтілген шараларды сақтай отырып, аралас/дәстүрлі оқыту форматы. 

Магистратура, докторантура:  
Барлық курстар – әлеуметтік қашықтық пен күшейтілген шараларды 

сақтай отырып, дәстүрлі оқыту форматы. 

Денсаулық жағдайы мен жасына байланысты қауіп тобына жататын 

қызметкерлердің денсаулығына байланысты факторларды ескеру ұсынылады. 

Дәстүрлі форматта сабақ өткізу кезінде 65 жастан асқан адамдар мен ауруы 

бойынша диспансерлік есепте тұрған адамдардың кампус аумағында 

қозғалысын шектеу ұсынылады. 
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COVID-19, өкпе пневмониясы немесе басқа да вирустық аурулар белгілері 

болған жағдайда білім алушылардың өтініші негізінде оларды қашықтықтан 

оқу форматында оқытуды жалғастырсын және осы өтініштер сапаны 

қамтамасыз ету Комитетінің отырысында қаралсын. 

Университет білім алушыларының, оқытушыларының және басқа да 

қызметкерлерінің сабақ барысында аудиторияларда болуды қоса алғанда, бүкіл 

оқу процессі кезінде бетперде кию туралы міндеттемесі көзделсін. Бетпердесіз 

келген білім алушылар аудиторияларға жіберілмесін. 

 

Ескертулер: онлайн формат – Microsoft Teams, Zoom, Webex платформа; 

дәстүрлі формат – университеттің оқу аудиторияларында 

(аудиторияның толымдылығы 40 %-дан аспайды 

(әлеуметтік қашықтықты ескере отырып – 2 метр; 

зертханаларда – 1 адамға 5 шаршы метр; спортзалда –               

1 адамға 1 шаршы метр)). 

 

 

Оқу процессінің кестесі 
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