
 

А.Байтұрсынов атындағы 

«Қостанай аймақтық 

университеті  КЕАҚ 

 

БЕКІТЕМІН 

Бірінші  проректор   м.а 

________ А. Исмаилов 

     05 қаңтар, 2021 ж 

 

 

2020-2021 оқу жылының екінші жартыжылдығында оқу  процесін 

ұйымдастыру туралы нұсқаулық 

1 тарау. Белгілер мен қысқартулар 

1. Осы Нұсқаулықта мынадай қысқартулар қолданылады: 

1) ЖБП-Жалпы білім беру пәндері; 

2) БП – базалық пәндер; 

3) БП-бейіндік пәндер; 

4) ББ – білім беру бағдарламасы. 

 

2 тарау. Жалпы ережелер 

 

1. 2020-2021 оқу жылының екінші жартыжылдығында университетте оқу процесін 

ұйымдастыру келесі форматтарда жоспарланған: 

 аралас оқыту (күндізгі бӛлімде білім алушылардың дәстүрлі аудиториялық оқуын 

қашықтықтан оқыту элементтерімен ұштастыру); 

 карантин кезеңінде толық қашықтықтан оқыту (карантин кезеңінде осы 

форматқа ауыстырылған күндізгі нысанда білім алушыларды қашықтықтан оқыту); 

 қашықтықтан оқыту бөлімі (бастапқыда қашықтықтан оқытуға қабылданған 

студенттер үшін); 

 қосымша білім алу(жекелеген ББ сырттай бӛлімінің 3 курс студенттеріне арналған 

дәстүрлі оқыту). 

 2. Аралас оқыту форматындабілім алушылардың мынадай санаттары үшін 

білім беру процесі ұйымдастырылады: 

 дәстүрлі (қашықтықтан емес) оқуға түскен бакалавриаттың күндізгі және 

маманданудың 1 курс студенттері үшін;   

 келесі білім беру салалары бойынша күндізгі бӛлімнің 2-4 курс студенттері үшін 

("Ветеринария" бағыты үшін – 2-5 курс): 

- Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика; 

- Инженерлік, ӛңдеу және құрылыс салалары; 

- Ауыл шаруашылығы және биоресурстар; 

- Ветеринария; 

- Педагогикалық ғылымдар"Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау" 

(Математика, Физика, Химия, Биология, География) бағыты бойынша және "Жалпы 

дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау" (Дене шынықтыру және спорт, 



Бейнелеу ӛнері және сызу, Музыкалық білім беру, Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек, графика 

және жобалау)бағыты бойынша; 

  барлық білім беру бағдарламаларының барлық курстарының магистранттары мен 

докторанттарына арналған. 

3. Карантин кезеңінде толық қашықтықтан оқыту форматында келесі білім беру 

салалары бойынша 2-4 курс студенттері үшін білім беру процесі ұйымдастырылады: 

- Гуманитарлық ғылымдар; 

- Тілдер мен әдебиет; 

- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат; 

- Бизнес, басқару және құқық; 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; 

- Педагогикалық ғылымдар ("Жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді 

даярлау"(Математика, Физика, Химия, Биология, География) бағыты бойынша ББ  және 

"Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау"(Дене шынықтыру және 

спорт, Бейнелеу ӛнері және сызу, Музыкалық білім беру, Визуалды ӛнер, кӛркем еңбек, 

графика және жобалау) бағыты бойынша ББбасқа). 

4. Бакалавриаттың және маманданудың бітіру курстарында оқу процесі 

(практика, қорытынды аттестаттау) осы Нұсқаулықтың 2-3-тармақтарына сәйкес даярлық 

бағытына байланысты аралас/қашықтықтан оқыту форматында ұйымдастырылады. 

5. Магистранттар мен докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары мен 

қорытынды аттестациясы аралас және қашықтық форматтарда ұйымдастырылады. 

6. Оқыту нысаны мен білім беру бағдарламасына қарамастан, барлық дәрістер 

вебинарлар немесе бейнеконференциялар түрінде on-line форматта, сондай-ақ 

бакалавриатта тілдік пәндер бойынша5 on-line ағындық практикалық сабақтардан 

ӛткізіледі. Мұндай тілдік пәндердің тізбесі Б қосымшасының 9.1 және 9.2-кестелерінде 

келтірілген. 

15 адамға дейінгі топтар мен ағындар үшін онлайн сабақтар Zoom платформасында 

(жақсырақ) немесе BigBluеButton; Zoom немесе Etutorium платформасында 16-дан 80 

адамға дейін, Etutorium платформасында 80-нен астам адам болуы мүмкін.  Бұл ретте 

Etutorium платформасы тек онлайн дәрістер ӛткізу үшін пайдаланылады, ал Zoom және 

ВВВ онлайн сабақтардың кез келген түрін ӛткізу үшін пайдаланылуы мүмкін. Сабақ 

кестесінде онлайн сабақ ӛткізілетін платформа міндетті түрде кӛрсетілуі керек. 

Дәрістік, практикалық (семинарлық), зертханалық және студиялық сабақтар 40 

минут көлемінде (аудиториялық немесе онлайн) ӛткізіледі. 

Дене шынықтыру сабақтары аптасына 2 академиялық сағат есебінен жүргізіледі (Б 

қосымшасының 7-кестесі), бұл ретте аралас оқыту кезінде барлығы дәстүрлі нысанда, 

толық қашықтықтан оқыту кезінде онлайн форматта жүргізіледі. 

Карантин кезеңінде аралас және толық қашықтықтан оқыту форматында синхронды 

(on-line/бір мезгілде) оқыту моделі де, бейсинхронды (off-line/ әр уақытта) оқыту моделі де 

қолданылады, бұл кезде сабақтардың кемінде 30%-ы бейсинхронды форматқа 

ауыстырылады. 

 

4 тарау. Аралас оқыту 

7. Күндізгі бӛлімде оқитын білім алушылар үшін (бакалавриат, магистратура, 

докторантура) осы Нұсқаулықтың 2-тармағына сәйкес оқу процесі аралас оқыту 

форматында ұйымдастырылады. Бұл ретте білім алушылардың оқу жүктемесін жоспарлау 

осы Нұсқаулықтың Б қосымшасының кестелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

8. Аралас оқыту кезінде барлық зертханалық және студиялық сабақтар университеттің 

зертханалары мен кабинеттерінде дәстүрлі (аудиториялық) нысанда жүргізіледі, ал 

практикалық (семинарлық) сабақтар ӛткізу кезінде дәстүрлі (аудиториялық) оқыту форматы 

да, сабақтардың бір бӛлігі де онлайн ӛткізіледі. 



9. Пандемия кезеңінде аралас оқыту кезінде оқу сабақтарын ұйымдастырудың 

маңызды қағидаларының бірі білім беру процесініңбарлық субъектілері арасында 

әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету болып табылады. 

10. Оқу процесінде санитарлық-дезинфекциялық режимді сақтау мақсатында: 

* Білім беру процесінің барлық субъектілері аудиториялық сабақтарда бетперде 

киюлері керек. Бетпердесіз білім алушылар мен оқытушылар сабаққа жіберілмейді! 

* 1 курста (бакалавриат, магистратура, докторантура) аудиториялық сабақтар сағат 

09.00-ден 13.00- ге дейін, 2-3(4) курстарда сағат 14.00-ден 18.00-ге дейін, ал сабақтар 

онлайн форматтабасқа ауысымда ӛткізіледі. Бұл тұрғыда спорт залының жүктелуіне 

байланысты спорт залының жүктелу нормативін 40% - дан аспайтын нормативін ескере 

отырып қойылатын дене шынықтыру сабақтары ерекше болып табылады. 2 курста дене 

шынықтыру сабақтары қашықтықтан ӛткізіледі. 

* Аудиториялық сабақтар арасындағы үзілістердің ұзақтығы-20 минут (ауаны 

зарарсыздандыру мен желдетуді қоса алғанда, аудиторияларды санитариялық ӛңдеуді 

жүргізу үшін). Бұл ретте жылжымалы график қолданылады: академиялық ағындар 

бӛлігінде үзілістер сағаттың басында, академиялық ағындардың басқа бӛлігінде сағаттың 

соңында ұйымдастырылады. 

* Сабақ кестесін қалыптастыру кезінде әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету үшін 

1 адамға 1 ш. м. нормативін ескере отырып, білім алушыларды "шахмат" тәртібімен, ал 

зертханаларда 1 адамға 5 ш. м. нормативін ескере отырып отырғызуға мүмкіндік беретін 

аудиториялар пайдаланылады; 

* Педагогикалық институтта 6В01401-Дене шынықтыру және спорт білім беру 

бағдарламасы бойынша аудиториялық сабақтар барлық спорт залдарын пайдалана отырып, 

сағат 09.00 – ден 13.00-ге дейін, ал "Дене шынықтыру" пәні бойынша сағат 14.00-ден 18.00-

ге дейін жүргізіледі; 

* Аудиториялық қордың жүктемесін ескере отырып, 6В07201-Азық-түлік ӛнімдерінің 

технологиясы, 6В07202-Ӛсімдік шикізатынан жасалған ӛнімдерді ӛңдеу және ӛндіру 

технологиясы, 6В07501-Тамақ ӛнімдерін ӛндіру кезіндегі стандарттау және сертификаттау, 

6В05201-Экология, 7М05201-Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару, 6В01506, 

7М01505-География, 6В01513-География-Биология білім беру бағдарламалары бойынша 

аудиториялық сабақтар екінші жартыжылдық кезеңіне № 2 ғимаратқа ауыстырылады. 

* Аудиториялық қордың жүктемесін ескере отырып, 6В01505, 7М01501-Биология, 

6В01504-Химия, 6В01511-Химия, 6В01512-Биология-Химия білім беру бағдарламалары 

бойынша аудиториялық сабақтар екінші жартыжылдық кезеңіне Педагогикалық 

институттыңғимаратына ауыстырылады. 

* 65 жастан асқан және ауруы бойынша диспансерлік есепте тұрған оқытушылар 

кампус аумағында аудиториялық сабақтар ӛткізуге шақырылмайды. 

 

3 тарау. Карантин кезеңінде толық қашықтықтан оқыту 

11. Толық қашықтықтан оқыту форматында қашықтықтан оқыту бӛліміне түскен 

студенттер үшін де, карантин кезеңінде осы форматқа ауыстырылған күндізгі бӛлімде 

оқитын студенттер үшін де оқу процесі ұйымдастырылады (осы Нұсқаулықтың 3-

тармағына сәйкес). 

12. Карантин кезеңінде толық қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылған білім 

алушылардың оқу жүктемесін жоспарлау осы Нұсқаулықтың Б қосымшасының кестелеріне 

сәйкес жүзеге асырылады. 

13. Қашықтықтан оқыту бӛлімі студенттерінің оқу жүктемесін жоспарлау 2, 3, 5, 6, 10, 

11 кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. "Профессор-оқытушылар құрамының оқу жұмысы 

мен педагогикалық жүктемесін жоспарлау" Е 014-2020 ережелері (24.08.2020 ж. № 20/1 ОД 

бұйрық). 

 

АСД директорының м. а.     Ф.Майер 



 

Қосымша А 

2020-2021 оқу жылының екінші жартысындағы академиялық ағындар аясында оқыту 

форматы 

Академиялық ағым Оқу форматы 

Бакалавриат және мамандық, 1 курс, барлығы БЖ, 

күндізгі бӛлім (дәстүрлі білім алушылар (қашықтықтан емес) 

студенттер) 

Аралас оқыту 

Бакалавриат және мамандық, 2-4 курс («Ветеринария» 

бағыты бойынша - 2-5 курс), 

күндізгі бӛлім (білім беру саласы бойынша дәстүрлі 

(қашықтықтан емес) оқитын студенттер): 

- Жаратылыстану, математика және статистика; 

- Машина жасау, ӛңдеу және құрылыс салалары; 

- Ауыл шаруашылығы және биологиялық ресурстар; 

- Ветеринарлық медицина; 

- Педагогикалық ғылымдар (математика, физика, химия, 

биология, география, дене шынықтыру және спорт, бейнелеу 

ӛнері және сызу, музыкалық білім, бейнелеу ӛнері, кӛркем 

еңбек, графика және дизайн) 

Аралас оқыту 

Бакалаврлық  мамандықтар , 2-4 курс, 

күндізгі бӛлім (білім беру саласы бойынша дәстүрлі 

(қашықтықтан емес) оқитын студенттер): 

- Гуманитарлық ғылымдар; 

- Тілдер мен әдебиет; 

- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат; 

- Кәсіпкерлік, менеджмент және құқық; 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; 

- Педагогика ғылымдары (математика, физика, химия, 

биология, география, дене шынықтыру және спорт, бейнелеу 

ӛнері және сызу, музыкалық білім, бейнелеу ӛнері, кӛркем 

жұмыс, графика және дизайннан басқасы) 

Карантиндік кезеңде 

толық қашықтықтан 

оқыту 

Бакалавриат, 1-3 курстар, 

 күндізгі  бӛлім , қашықтықтан оқыту бӛлімі 

Толық қашықтықтан 

оқыту 

Бакалавриат, 3 курс, 

сырттай бӛлім, қашықтықтан оқыту бӛлімі 

Толық қашықтықтан 

оқыту 

Бакалавриат, 3 курс, 

сырттай оқу түрі , білім беруді аяқтайтын( доучивание ) 

Дәстүрлі оқыту 

Магистратура,  1-2 курстар Аралас және толық 

қашықтықтан оқыту 

Докторантура, 1-3 курстар Аралас және толық 

қашықтықтан оқыту 

 

  



Б Қосымшасы 

Карантин кезеңінде аралас және толық қашықтықтан оқытудағы әр түрлі оқу 

сабақтары арасындағы академиялық сағаттарды бөлу нормасы 

Кесте 1.1 – Бакалавриат, күндізгі, аралас оқыту, OOД циклі 

Несиелер саны,  

пәндер 

 

Саны 

акад. 
сағат 

Сабақтағы және он-лайн сабақтары 
(академиялық сағаттар) 

СОӚЖ 

желіде 
СӚЖ 

Емти
ханға
дайы
ндық  

барл

ығы 

лек. 

желіде 

практи
калық 

ауд. 

зертх
ана. 
ауд. 

Бейсин 

хронды 

формат 

3 90 30 10 10  10 15 30 15 

5 150 45 10 20  15 15 75 15 

5 (АКТ) 150 45 10 5 10 20 15 75 15 

6 (әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану) 

180 75 15 30  30 30 60 15 

2 (Психология) 60 25 5 10  10 10 20 5 

 

Кесте 1.2 – Бакалавриат, күндізгі, карантиндік кезеңге арналған қашықтықтан оқыту, 

OOД циклі 

Несиелер саны,  

пәндер 

 

Саны 

акад. 
сағат 

On-line сабақтар (академиялық сағаттар) 

СОӚЖ 

желіде 
СӚЖ 

Емти
ханға 
дайы
ндық 

барл

ығы 

лек. 

желіде 

Практ
икалы
қ (бұл) 
желіде 

зертх
ана. 
желі
де 

Бейсин 

хронды 
формат 

3 90 30 10 10  10 15 30 15 

5 150 45 10 20  15 15 75 15 

5 (АКТ) 150 45 10 5 10 20 15 75 15 

6 (әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану) 

180 75 15 30  30 30 60 15 

2 (Психология) 60 25 5 10  10 10 20 5 

 

 



Кесте 4.1 – Бакалавриат, күндізгі, аралас оқыту, ДБ және ПД циклдары 

Несиелер 
саны 

 

Саны 

акад. 
сағат 

Сабақтағы және он-лайн сабақтары 
(академиялық сағаттар) 

СОӚЖ 

желіде 
СӚЖ 

Емти
ханға 
дайы
ндық. 

Барл

ығы 

лек. 

желіде 

практикал

ық 

ауд. 

зертх
ана. 

ауд. 

Бейсин 

хронды 

формат 

3 90 40 
5 20   15 5 30 15 

5 5 10 20 5 30 15 

4 120 50 
5 25   20 10 45 15 

5 10 10 25 10 45 15 

5 150 60 
5 30   25 10 65 15 

5 15 20 20 10 65 15 

6 180 
75 5 40   30 15 75 15 

75 5 25 20 25 15 75 15 

8 240 
105 5 60   40 20 100 15 

105 5 30 30 40 20 100 15 

9 270 120  70   50 30 105 15 

 

Кесте 4.2 – Бакалавриат, күндізгі бӛлім, карантиндік кезеңге арналған толық қашықтықтан 

оқыту, ДБ және ПД циклдары 

Несиелер 
саны 

 

Саны 

акад. 
сағат 

On-line сабақтар (академиялық сағаттар) 

СОӚЖ 

желіде 
СӚЖ 

Эмти
ханға 
дайы
ндық.  

Барл

ығы 

лек. 

желіде 

практикал

ық 

(семинар.) 

желіде 

зертх
ана. 

желіде 

Бейсин 

хронды 

формат 

3 90 40 
5 20   15 5 30 15 

5 5 10 20 5 30 15 

4 120 50 
5 25   20 10 45 15 

5 10 10 25 10 45 15 



5 150 60 
5 30   25 10 65 15 

5 15 20 20 10 65 15 

6 180 
75 5 40   30 15 75 15 

75 5 25 20 25 15 75 15 

8 240 
105 5 60   40 20 100 15 

105 5 30 30 40 20 100 15 

9 270 120  70   50 30 105 15 

 

Кесте 7 – Карантин кезеңіндегі бакалавриат, күндізгі, аралас және толық қашықтықтан 

оқыту, «Дене шынықтыру» пәні 

Саны 

несиелер 

Саны 

акад. 

сағат 

Аудиториялық немесе онлайн сабақтар 

(академиялық сағаттар) 

СОӚЖ 

желіде 

 

СӚЖ 

 
Барлы

ғы 
лек. 

практикалық 

ауд. немесе 

желіде 

зертха

на. / 

түйреу

іш 

Бейсин 

хронды 

формат 

2 60 30 - 30 - - 30 - 

 

Кесте 9.1 – Бакалавриат, күндізгі бӛлім, аралас оқыту, пәндерлар: шет тілі, қазақ тілі, 

орыс тілі, кәсіби-бағытталған шетел тілі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, шет тілі профессональных 

мақсаттары, іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, базалық шет тілі 

 

Кредит 

саны 

 

 

Акад. 

сағат 

 саны 

Аудиторныежәне on-line сабақтар (акад.  

сағат) 

СОӚЖ 

on-line 

СӚЖ 

 

Эмтих

ан 

дайын

дық 

барлы 

ғы 

абду. 

(екісӛз) 

on-line 

абду. 

(ауд.) 

Бейсин 

хронды 

формат 

3 90 40 5 20 15 5 30 15 

4 120 50 5 25 20 10 45 15 

5 150 60 5 30 25 10 65 15 

 



Кесте 9.2 – Бакалавриат, күндізгі бӛлім, карантин кезеңінде толық қашықтықтан оқыту 

пәндері: Шетел тілі, Қазақ тілі, Орыс тілі, Кәсіби-бағытталған шетел тілі, Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі, кәсіби мақсаттар үшін шетел тілі, мемлекеттік тілде іс жүргізу, базалық шетел 

тілі 

Кол-во  

кредит 

 

Кол-во 

акад. 

сағат 

On-line сабақтар (акад. сағат) 

СОӚЖ 

on-line 

СӚЖ 

 

Емт 

дай

ынд

ық  

барлығ

ы 

абду. 

(екісӛз)  

on-line 

абду. (on-

line) 

бейсинхр

онды 

формат 

3 90 40 5 20 15 5 30 15 

4 120 50 5 25 20 10 45 15 

5 150 60 5 30 25 10 65 15 

 

Кесте 13 – Магистратура күндізгі бӛлім, карантин кезіндегіаралас оқыту 

Кредит 
саны 

 

акад. 
сағат 

Аудиториялық және on-line сабақтар  

(акад. сағаттар) 

СӚЖ 
Эмтих  
дайынд

ық барлы

ғы 

дәр.on-

line 

абду. (семин.)  

on-line + ауд. 

бейсинхронд

ы формат 

2 60 20 5 5 10 25 15 

3 90 30 5 15 10 45 15 

4 120 40 5 20 15 65 15 

5 150 45 5 25 15 90 15 

6 180 55 5 30 20 110 15 

 

Кесте 14 – Магистратура күндізгі бӛлім, аралас оқыту кезеңінде карантин болған 
жағдайда, студиялық сабақтар 

Кредит 
саны 

Кол-во 

акад. 
сағат 

Аудиториялық және on-line сабақтар (акад. сағаттар) 

СӚЖ 

Эмти
хан 

дайнд
ық 

барлы

ғы 

дәр. on-

line 

абду. (сем.) on-
line + ауд. 

студ. ауд. 
+ on-line  

бейсинхро

ндыформат 

2 60 30 5 10 5 10 15 15 

3 90 30 5 10 5 10 45 15 



4 120 40 5 10 10 15 65 15 

5 150 45 5 10 10 15 90 15 

 

Кесте 17 - бакалавриат, 2-3 курс, карантин кезеңіндегі күндізгі, аралас және толық 

қашықтықтан оқыту, «Педагогика ғылымдары» білім беру саласының ББ үшін ООД, ДБ 

және ПД циклдары. 

Саны 

кредиттер 

Саны Аудиториялық сабақтар 

(акад. сағат) 

СОӚЖ 

on-line 

ӚРҰ 

акаде. 

сағат барлығы дәр. on 

-line 

абду. 

(семин.) 

on-line + 

ауд. 

зерт. 

on-line + 

ауд. 

перевод 

арналған 

асинхр. 

формат 

2 60 30 10 10 - 10 15 15 

3 90 30 10 10 - 10 30 30 

3 90 30  20  10 30 30 

4 120 40  25  15 40 40 

10 15 - 15 40 40 

5 20  15 40 40 

5 150 50 20 15  15 50 50 

15 - 20 15 50 50 

10 25  15 50 50 

10 15 10 15 50 50 

5 150 50  35  15 50 50 

6 180 60 20 20  20 60 60 

 

Ескерту 

1. Кестелерді нӛмірлеу Е 014-2020,(24.08.2020 ж., № 20/1 НҚ бұйрығы бойынша) 

Педагогикалық құрамның оқу жұмысын және оқу жүктемесін жоспарлау ережесіне сәйкес 

келтірілген. 


