2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрінде оқу процесін ұйымдастыру және оқыту форматы туралы
А Қ П А Р А Т(ҚР БҒМ 28.12.2020 ж. күнгі №548 бұйрық негізінде)
АРАЛАС ОҚЫТУ ФОРМАТЫНДА
Барлық білім салаларының 1 курс студенттері;
«Өнер» білім саласының – 2,3,4 курс студенттері;
«Инженерлік,
өңдеуші
және
құрылыс»
саласының
(Автоматтандыру және басқару, Электроэнергетика БББ) –
2,3 курс студенттері;

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ФОРМАТЫНДА
Педагогикалық,
гуманитарлық,
әлеуметтік
және
жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика,
бизнес, басқару және құқық, ақпараттық-коммуникативтік
технологиялар және қызмет көрсету салаларының – 2,3 курс
студенттері;

«Денсаулық сақтау» саласының – 3,4,5,6,7 курс студенттері
(интерндері)

«Денсаулық сақтау» саласының 2 курс студенттеріне;

1,2,3 курс резиденттер;

шетелдік студенттер мен дайындық курс тыңдаушыларына;

Бітіруші 4 курс студенттеріне академиялық саясат пен күнтізбелік жоспарға (дипломалды және кәсіптік практиканы ұйымдастыру,
қорытынды аттестаттауды өткізу) сәйкес даярлау бағыттарына байланысты қашықтықтан/аралас фоматта оқыту ұйымдастырылады;
Академиялық саясат пен күнтізбелік жоспар негізінде магистранттар мен докторанттардың теориялық оқуы қашықтықтан оқыту
форматында жалғастырылсын және ҒЗЖ орындау, олардың жеке жоспарларына сәйкес қорытынды аттестаттаудан өтуі үшін жағдай
жасалынады
COVID-19, өкпе пневмониясы немесе басқа да вирустық аурулар белгілері болған жағдайда студенттердің өтініші негізінде оларды
қашықтықтан оқыту форматына ауыстыру мүмкіндігі өтініштер негізінде сапаны қамтамасыз ету комитеті отырысында қарастырылады
АРАЛАС ОҚЫТУ ФОРМАТЫ - дәрістер ді- онлайн, қолданбалы сипаттағы семинарлар, зертханалық және практикалық сабақтарды санитарлық
режим және 2 метр әлеуметтік арақашықтықты сақтай отырып - күндізгі форматта оқыту.
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ФОРМАТЫ - ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып оқыту құралдарымен
өзара іс-қимылының уақыт пен кеңістікте мақсатты түрде ұйымдастырылған және келісілген оқыту процесі.

2020-2021 оқу жылының екінші семестріне арналған сабақ кестесіндегі өту уақытының
жылжымалы кестесі (қоңырау кестесі)
(ҚР БҒМ 28.12.2020 ж. күнгі №548 бұйрық негізінде)

1-ші сабақ
2-ші сабақ
3-ші сабақ
4-ші сабақ
5-ші сабақ
6-ші сабақ
7-ші сабақ
8-ші сабақ
9-ші сабақ

І-ші кезең
8.30-9.20
9.40-10.30
10.50-11.40
12.00-12.50
13.10-14.00
14.20-15.10
15.30-16.20
16.40-17.30
17.50-18.40

САБАҚ ӨТУ УАҚЫТЫ
ІІ-ші кезең
8.50-9.40
10.00-10.50
11.10-12.00
12.20-13.10
13.30-14.20
14.40-15.30
15.50-16.40
17.00-17.50
18.10-19.00

ІІІ-ші кезең
9.10-10.00
10.20-11.10
11.30-12.20
12.40-13.30
13.50-14.40
15.00-15.50
16.10-17.00
17.20-18.10
18.30-19.20

Циклдық пәндер үшін
8.30-9.20
9.30-10.20
10.40-11.30
11.40-12.30
12.40-13.30
13.40-14.30
14.40-15.30
15.50-16.40
16.50-17.40

Ескерту: Кестеде ауаны залалсыздандыру мен желдетуді қоса алғанда, аудиторияларды санитариялық өңдеу үшін оқу сабақтары арасында
кемінде 20 минут үзіліс көзделген. Сабақ кестесін қалыптастыру: университетте өтілетін сабақтардың қоңыраулар кестесін шахматтық
ретте қою үшін пайдаланылады. Әлеуметтік қашықтықты ескере отырып, аудиториялардың толымдылығы 50%-дан аспайтындай, 1 білім
алушыға кемінде 5 ш.м. қамтамасыз етумен семинар, практикалық және зертханалық сабақтар өткізу ескеріледі.

2020-2021 оқу жылының екінші семестрінде СЭР қағидаларын сақтау шаралары
(ҚР БҒМ 28.12.2020 ж. күнгі №548 бұйрық негізінде)

Қоғамдық ісшараларды өткізбеу
және адамдардың
жиналу ықтималдығын
жою, сабақ
аяқталғаннан кейін
аудиториялардың
уақытылы
босатылуын
бақылауды
қамтамасыз етіледі

СЭР қамтамасыз
ету регламентін
түзету, барлық
қызметкерлер мен
білім
алушыларды
хабардар ету
(ayu.edu.kz
сайтында
ақапартты
орналастыру)

Студенттердің,
оқытушылардың
және басқа да
университет
қызметкерлерінің
аудиторияларда,
бетперде киюі
міндеттеледі
(Бетпердесіз келген
студенттер
аудиторияларға
жіберілмейді)

Оқу корпустарында,
жатақханаларда,
тамақтану
орындарында,
кітапханаларда және
университет
аумағында СЭР
сақталуын қамтамасыз
ету (байланыссыз
термометрлермен,
антисептиктері бар
санитайзерлермен
қамтамасыз етіліп,
мүмкіндігіне қарай
ғимараттарға
дезинфекциялаушы
тоннельдер
орнатырылады)

65 жастан асқан
университет
қызметкерлерінің
және ауруы
бойынша
диспансерлік
есепте тұрған
адамдардың
қозғалысын
шектеу

СЭР қағидаларын сақтай отырып, университет оқу корпустары мен жатақханаларын дайындау, күндізгі және
қашықтықтан оқыту форматтарында оқытуды өткізуге дайындық туралы аймақтардың СЭС қорытындысы алуға ісәрекеттер жоспарланды

