
Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық 

инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның 2020 жылғы 24 желтоқсанындағы 

шешімі бойынша «Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық 

институтының» КЕАҚ көктемгі семестрді аралас оқыту форматында 

ұйымдастыру туралы ақпараты 

 

1. 1 курс: Академиялық күнтізбеге сәйкес 2 семестрдің басталу уақыты  

18.01.2021ж.-29.01.2021ж. - 2 апта оқу-танысу тәжірибесі, 01.02.2021ж. - 

теориялық оқу - барлық білім беру бағдарламалары аралас форматта: дәріс - 

онлайн, практикалық, зертханалық және студиялық сабақтар - дәстүрлі түрде. 

2. 2 курс: 18.01.2021 ж. - теориялық оқу - «Дене шынықтыру және 

спорт», «Бейнелеу өнері және сызу», «Музыкалық білім» білім беру 

бағдарламалары аралас форматта: дәріс - онлайн, практикалық, зертханалық 

және студиялық сабақтар - дәстүрлі түрде;  басқа білім беру бағдарламалары- 

қашықтықтан. 

3 курс: 11.01.2021 ж. - теориялық оқу - «Дене шынықтыру және спорт», 

«Бейнелеу өнері және сызу», «Музыкалық білім» білім беру бағдарламалары 

аралас форматта: дәріс - онлайн, практикалық, зертханалық және студиялық 

сабақтар - дәстүрлі түрде;  басқа білім беру бағдарламалары - қашықтықтан. 

3. 4 курс: 11.01.2021 ж. - 6 апта педагогикалық тәжірибе, 10 апта 

өндірістік тәжірибе. 

4. Оқу ғимараттарында және Студенттер үйінде Санитарлық- 

эпидемиологиялық режимді (бұдан әрі - СЭР) сақтау қағидаларына өзгерістер 

енгізіліп және Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес аралас форматта білім 

алушылар үшін СЭР нормалары қамтамасыз етілді (байланыссыз термометр, 

антисептиктері бар санитайзерлер орнатылған). 

5. СЭР сақтай отырып, көктемгі семестрге оқу корпустары мен 

Студенттер үйлері толығымен дайын. 

6. Аралас, қашықтықтан және дәстүрлі оқыту форматтарында оқу 

процесін жүзеге асыру үшін көктемгі семестрдің басталуына дайын (сабақ 

кестесі құрылды, ағындар анықталды, контентпен қамтамасыз етілді, кәсіби 

практика уақытылы ұйымдастырылды). 

7. Әлеуметтік қашықтықты ескере отырып, 40%-дан аспайтындай 

аудиториялардың толымдылығын 1 білім алушыға кемінде 5 ш.м. 

қамтамасыз етіліп семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар 

өткізілетін болады. 

8. СЭР талабына сәйкес білім алушыларды Студенттер үйінде бөлуді, 

қашықтық сақтауды, дезинфекциялау құралдарымен тұрақты өңдеу жүзеге 

асырылады. 



9. Медициналық орталықтардың күшейтілген режимде жұмысы 

қамтамасыз етілді. 

10. Екінші оқу семестрінің басталуына байланысты студенттердің 

Студенттер үйіне деген қажеттіліктерін анықтап, көктемгі семестрде 140 

орынға (50%)  орналастыру жұмыстары жүргізілуде. 

11. Үзілістердің арнайы (жылжымалы) кестесі (мысалы: бір топтың 

сабағының басталуы сағат 8:30, ал екінші топ 9:00 т.с.с.). Кестеде 

студенттердің аудиториядан тыс байланысын болдырмау, аудиторияның 

санитариялық өңдеуін өткізу, ауаны заласыздандыру және желдету үшін оқу 

сабақтарының арасындағы үзіліске 20 минут бөлінген. 

 

 

 


