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№ исх: 14-4/23-ВН   от: 06.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№_________________                                  «_____» ________________ 2020 ж.  
 

 

Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары 
 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім сапасын 

қамтамасыз ету мақсатында жоғары оқу орындарына келесіні ұсынады. 
1. Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық 

инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның 2020 жылғы 24 желтоқсандағы шешімі 

бойынша көктемгі семестрде/триместрде 1 курс студенттерінің оқу процесін 

аралас оқыту форматында ұйымдастыру (дәрістер - онлайн, санитарлық режим және 

2 метр әлеуметтік арақашықтықты сақтай отырып, қолданбалы сипаттағы семинарлар, 

зертханалық және практикалық сабақтар - күндізгі форматта). 
2. 2 және 3 курстарда оқуды Коронавирустық инфекцияның таралуын 

болдырмауға байланысты шектеу шаралары кезеңінде жоғары оқу 

орындарында оқу процесін ұйымдастыруға арналған әдістемелік ұсынымдарға 

(бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) сәйкес даярлау бағыттарына байланысты 

қашықтықтан немесе аралас форматта жалғастыру. 

3. Академиялық саясат пен күнтізбелік жоспарға сәйкес 4-курста оқуды 
қашықтықтан/аралас форматта жүзеге асыру (дипломалды және кәсіби 

тәжірибелерді ұйымдастыру, қорытынды аттестаттауды өткізу). 

4. Академиялық саясат, күнтізбе мен Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес 

магистранттар мен докторанттардың теориялық оқуын (көктемгі семестрде 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасында қарастырылған 

жағдайда) қашықтықтан және аралас форматта жалғастыру және ғылыми-
зерттеу жұмыстарын, қорытынды аттестаттауды жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау. 

5. COVID-19 пандемиясы кезінде шетелдік академиялық ұтқырлық пен 

тағылымдаманы шектеу.  

6. Оқу корпустарында және жатақханаларда Санитарлық-

эпидемиологиялық режимді (СЭР) сақтау қағидаларына өзгерістер енгізу және 
Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес аралас форматта білім алушылар үшін СЭР 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 
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нормаларының қамтамасыз ету (байланыссыз термометрлермен, антисептиктері бар 

санитайзерлермен міндетті түрде жарақтау және мүмкіндігінше дезинфекциялаушы 

тоннельдерді орнату). 

7. СЭР сақтай отырып, көктемгі семестрге оқу корпустары мен ЖОО 

жатақханаларын дайындау. 

8. Аралас, қашықтықтан және дәстүрлі оқыту форматтарында оқу 

процесін жүзеге асыру үшін көктемгі семестрдің басталуына дайындықты 
орындау (сабақ кестесі, ағындарды анықтау, контентпен қамтамасыз ету, кәсіби 

практиканы ұйымдастыру және т.б.). 
9. Әлеуметтік қашықтықты ескере отырып, 40% -дан аспайтындығын 

аудиториялардың толымдылығы 1 білім алушыға кемінде 5 ш.м. қамтамасыз 

етумен семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар өткізу. 

10.  СЭР талабына сәйкес білім алушыларды жатақханаларда бөлуді 

жүзеге асыру (қашықтық, дезинфекциялау құралдарымен тұрақты өндеу және 
т.б.). 

11. Медициналық орталықтардың күшейтілген режимде жұмысын 

қамтамасыз ету. 

12. COVID-19, өкпе пневмониясы немесе басқа да вирустық аурулар 

белгілері болған жағдайда студенттердің өтініші негізінде оларды қашықтықтан 

оқу форматында оқытуды жалғастыру және осы өтініштерді сапаны 
қамтамасыз ету комитетінің отырысында қарау. 

13. Көктемгі семестрге дейін білім алушыларды бөлмелердің 50% 

толымдылығына сәйкес жатақханаға орналастыру қажеттілігін анықтау және 

орналастыру бойынша жұмыс жүргізу. 

14. Үзілістердің жылжымалы кестесін қарастыру және студенттердің 

аудиториядан тыс байланысын болдырмау. 
15. Көктемгі семестрде оқуға дайындық туралы Нұр-Сұлтан, Алматы, 

Шымкент қалалары мен облыстардың бас мемлекеттік санитарлық 

дәрігерлерінің қорытындысын алу. 

16. СЭР-ді қамтамасыз ету реглементіне түзетулер енгізу және оқу 

процесінде, сонымен қатар сабақ барысында студенттердің, оқытушылардың 

және басқа университет қызметкерлерінің аудиторияларда, бетперде кию 
туралы міндеттемесін қарастыру. Бетпердесіз келген студенттерді 

аудиторияларға жібермеу. 

17. Даярлау бағыттары мен пәндері бойынша көктемгі семестрде оқу 

процесін ұйымдастыру және оқыту форматы туралы ақпаратты 2021 жылдың 8 

қаңтарына дейін ЖОО-лардың сайттарында жариялау. 

18. 2021 жылғы 8 қаңтардан кешіктірмей жоғары оқу орындарында оқу 
процесін ұйымдастырудың және жатақханада тұрудың ерекшеліктері туралы 

білім алушылармен түсіндіру жұмысын жүргізу. 

  

 

Директор        Ә. Тойбаев  

 
 

Орын. М. Сапиева, тел.742520 
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Высшие учебные заведения РК 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан в целях 

обеспечения качества обучения рекомендует вузам следующее.    
1. Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года организовать учебный процесс 

во втором семестре/триместре 2020-2021 учебного года для студентов 1 курса в 

смешанном формате (лекции – онлайн, семинары, лабораторные и практические занятия 

прикладного характера в очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной 

дистанции 2 метра). 

2. Продолжить обучение на 2 и 3 курсах в дистанционном или 

смешанном форматах в зависимости от направлений подготовки согласно 

Методическим рекомендациям по организации учебного процесса в вузах в 

период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции (далее-Методические рекомендации).   
3. Осуществлять обучение на 4 курсе в дистанционном/смешанном 

форматах согласно академической политике и календарному плану 

(организация преддипломных и профессиональных практик, проведение 

итоговой аттестации). 

4. Обеспечить условия для выполнения научно-исследовательской 

работы, проведения итоговой аттестации магистрантов и докторантов согласно 
их индивидуальных планов и продолжить теоретическое обучение (если 

предусмотрено в весеннем семестре в ОП послевузовского образования) в 

дистанционном и смешанном форматах согласно академической политике, 

календарю и Методическим рекомендациям. 

5. Ограничить зарубежную академическую мобильность и стажировку 

на период пандемии COVID-19. 
6. Внести изменения в Правила соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима (СЭР) в учебных корпусах и общежитиях и 

обеспечить соблюдение норм СЭР для обучающихся в смешанном формате 

согласно Методическим рекомендациям (обязательное оснащение бесконтактными 

термометрами, санитайзерами с антисептиком и по возможности установка 

дезинфицирующих тоннелей).  
7. Подготовить учебные корпуса и общежития вузов с соблюдением 

норм СЭР для весеннего семестра.   
8. Осуществить подготовку к началу весеннего семестра для реализации 

учебного процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах 

обучения (расписание занятий, определение потоков, обеспечение контента, 

организация профессиональных практик и т.д.). 
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9. Соблюдать при проведении семинарских, практических и 

лабораторных занятий наполняемость аудиторий  не более 40% с учетом 

социального дистанцирования – 5 кв.м. на 1 чел. 

10. Осуществить распределение обучающихся в общежитиях с учетом 

СЭР (дистанцирование, регулярная обработка дезинфицирующими средствами 

и др.). 
11. Обеспечить работу медицинских пунктов в усиленном режиме. 

12. Продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на 

основании их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной 

пневмонии или других вирусных заболеваний и рассмотреть данные заявления 

на заседании комитета по обеспечению качества. 

13. Определить потребность в заселении в общежития и провести работу 
по размещению обучающихся до весеннего семестра с 50% наполняемостью 

комнат. 

14. Предусмотреть скользящий график перемен и исключить контакт 

студентов вне аудиторий. 

15. Получить заключение Главных государственных санитарных врачей 

городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент и областей о готовности к 
проведению обучения в весеннем семестре. 

16. Скорректировать Регламент обеспечения СЭР и предусмотреть 

обязательство студентов, преподавателей и других сотрудников вуза о ношении 

масок в течение всего учебного процесса, включая нахождение в аудиториях во 

время занятий. Не допускать студентов, явившихся без масок, в аудитории. 

17. Опубликовать на сайтах вузов информацию об организации учебного 
процесса и формате обучения в весеннем семестре по направлениям подготовки 

и дисциплинам в срок до 8 января 2021 года. 

18. Провести разъяснительную работу с обучающимися об особенностях 

организации учебного процесса в вузах и проживания в общежитии не позднее 

8 января 2021 года. 

  
 

Директор        Ә. Тойбаев  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Исп.  М. Сапиева , тел.742520 

 
Результаты согласования 

06.01.2021 17:39:39: Абилмажинова И. Д. (Управление содержания и интернационализации высшего 
образования) - - cогласовано без замечаний 


