Атырау инженерлік - гуманитарлық институтында
2020-2021 оқу жылының 2 семестрінде оқу үдерісін
ұйымдастыру туралы
Құрметті студенттер! 2021 жылдың 18 қаңтарында көктемгі семестр басталады.
Атырау инженерлік-гуманитарлық институты жалғасып жатқан COVID-19
пандемиясына және студенттер мен қызметкерлердің денсаулығына алаңдаушылық
білдіруіне байланысты Ғылыми Кеңес мәжілісінде (21.12.2020 ж. №5 хаттама), 2020-2021
оқу жылының 2 семестрі кезеңінде күндізгі бөлімде оқитын студенттерді білім берудің
барлық деңгейлері үшін аралас және қашықтықтан оқыту форматында жалғастыру туралы
шешім қабылданды. Әлеуметтік қашықтықты ескере отырып, 40% -дан аспайтын
аудиториялардың толымдылығында 1 білім алушыға кемінде санитарлық режим мен 2
метр әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып қамтамасыз етумен практикалық және
зертханалық сабақтар аудиторияда дәстүрлі, ал дәрістер және семинарлар онлайн түрде
өтеді.
Медициналық көрсетілімдер болған жағдайда студенттер өтініш негізінде комиссия
шешімімен қашықтықтан оқытуды жалғастыруға құқылы.
1 курс студенттері үшін:
1-ші курс студенттері аралас форматта (дәрістер – онлайн, зертханалық және
практикалық сабақтар, санитарлық режимді сақтай отырып, күндізгі форматта: бетперде
кию, қолды өңдеу және әлеуметтік қашықтықты сақтау).
Пәннің атауы
Өткізілу формасы
Философия
Дәріс, семинар
онлайн
Ақпараттық-коммуникациялық
Дәріс
онлайн
технологиялар (ағылшын тілінде
Практика
оффлайн
Зертхана
оффлайн
Шетел тілі
Практика
оффлайн
2 және 3 курс студенттері үшін:
2 және 3 курстарда оқу Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмауға
байланысты шектеу шаралары кезеңінде оқу процесін ұйымдастыруға арналған
әдістемелік ұсынымдарға сәйкес даярлау бағыттарына байланысты қашықтықтан немесе
аралас форматта жалғастырылады.
Әлеуметтік қашықтықты және күшейтілген санитарлық шараларды сақтай отырып,
келесі білім бағдарламалары бойынша аралас формата сабақтар өтетін болады.
Кәсіби пәндер бойынша қолданбалы сипаттағы зертханалық, практикалық және семинар
сабақтар 2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып оффлайн түрде өтетін болады.
6В07101–Автоматтандыру және басқару
Пәннің атауы
2-курс
Электроника
Дәріс
Практика
Автоматика құрылғылары
Дәріс
жәнеэлементтері
Практика, зертхана
Сызықтыавтоматты
Дәріс, семинар
реттеужүйелері
Практика

Өткізілу формасы
онлайн

оффлайн
онлайн

оффлайн
онлайн
оффлайн

Технологиялықүрдістерді
математикалықмоделдеу

3-курс
Дәріс
Практика, зертхана

Қазіргізаманғы
ITбағдарламалар
Қазіргізаманғы
компьютерлік технологиялар

Дәріс
практика
Дәріс
Практика

6B07103 Электроэнергетика
Пәннің атауы

онлайн
оффлайн
онлайн

оффлайн
онлайн

оффлайн

Өткізілу формасы
2-курс
Дәріс, семинар

онлайн

Қоршағанортанықорғау
жәнеэлектрқауіпсіздігі

Дәріс

онлайн

Практика

оффлайн

Электрлікөлшеу

Дәріс, семинар
зертхана

онлайн
оффлайн

Электроэнергетика негіздері

6B07201 Мұнай және газ ісі
Пәннің атауы

Өткізілу формасы
2-курс
Дәріс, семинар

онлайн

Практика

оффлайн

Мұнай-газ ісініңнегіздері

Дәріс, семинар

онлайн

Тереңмұнайөңдеутехнологиясыныңт
еориялықнегіздеріжәнетехнологиясы

Дәріс
Практика, зертхана
3-курс
Дәріс,семинар

онлайн
оффлайн

Ұңғытүбіндегіаймақты
қалыптастыру
Мұнай-химия өнеркәсібіндегі
еңбектіқорғау

Дәріс
Практика
Дәріс, семинар

онлайн
оффлайн
онлайн

Ағылшынтіліндесөйлеу
жәнежазутәжірибесі

Практика

оффлайн

Экология және
мұнай-газ кешені

Мұнайөндірістікжабдықтар

6B07301 Құрылыс
Пәннің атауы

онлайн

Өткізілу формасы

Құрылысконструкциялары

2-курс
Дәріс

Архитектура

Практика
Дәріс, семинар

онлайн
оффлайн
онлайн

Құрылыстехникасы мен жабдықтары
Мұнай құбырларын
тасымалдау үшін жабдықтар
Сорғыжәнекомпрессорлыстанциялар
дыпайдаланужәне салу
Ағылшынтіліндесөйлеу
жәнежазутәжірибесі

Дәріс, семинар
зертхана
3-курс
Дәріс
Практика
Дәріс, семинар
зертхана
Практика

онлайн
оффлайн
онлайн
оффлайн
онлайн
оффлайн
оффлайн

6B07501 Стандарттау және сертификаттау (салалары бойынша)
Пәннің атауы
Өткізілу формасы
2-курс
онлайн
Квалиметрия
Дәріс
оффлайн
Практика
онлайн
Өлшемдердіңжалпытеориясы
Дәріс, семинар
онлайн
Техникалықреттеужәне
Дәріс
стандарт технологияларынөңдеу
оффлайн
Практика
ЕвразЭСсәйкестендіружүйесі
ТН ВЭД ТСсәйкестауардыңжіктелуі
Ағылшынтіліндесөйлеужәне
жазутәжірибесі

3-курс
Дәріс, семинар
Дәріс
Практика
Практика

онлайн
онлайн
оффлайн
оффлайн

2020-2021 оқу жылының көктемгі семестрінде сабақтар келесі білім салалары бойынша
қашықтықтан оқыту форматында өтеді:
- Тілдер және әдебиет;
- Бизнес, басқару және құқық;
- Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар.
4-курс студенттері үшін:
Оқу үдерісі күнтізбелік жоспарға (дипломалды және кәсіптік практиканы ұйымдастыру,
қорытынды аттестаттауды өткізу) сәйкес даярлау бағыттарына байланысты
қашықтықтан/аралас оқыту форматтарында ұйымдастырылады.

Ескерту:
Институтқа келіп оқитын білім алушыларды кіреберісте арнайы құрылғымен дене
қызуы өлшеніп, антисептикпен міндетті түрде залалсыздандырылады. Аудиториялар
кварцпен дезинфекцияланады. Аудиторияларда сабақ барысында бетперде кию
міндеттеледі.
Бетпердесіз келген студенттер институт аумағына жіберілмейді.
Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты шектеу шаралары
кезеңінде жоғары оқу орнында оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік
ұсынымдар:

1) қоғамдық іс-шараларды өткізбеу және адамдардың жиналу ықтималдығын жою,
сабақ аяқталғаннан кейін аудиториялардың уақытылы босатылуын бақылауды қамтамасыз
ету;
2) әртүрлі академиялық топтардың үзілісте араласпауын қамтамасыз ету үшін
жылжымалы өзгерістер кестесін көздеу. Кестеде ауаны залалсыздандыру мен желдетуді
қоса алғанда, аудиторияларды санитариялық өңдеу үшін оқу сабақтары арасында кемінде
20-25 минут үзіліс орнату.. Студенттердің аудиториядан тыс байланысы болдырылмау;
3) денсаулығы мен жасының жағдайы бойынша тәуекел тобына жататын
қызметкерлердің денсаулығына байланысты факторларды ескеру. 65 жастан асқан адамдар
және ауруы бойынша диспансерлік есепте тұрған адамдар дәстүрлі форматта сабақ
өткізген жағдайда ЖЖОКБҰ кестесін жасау кезінде корпус аумағында қызметкерлердің
осы санатының шектеулі қозғалысын көздеу;
4) медициналық орталықтардың күшейтілген режимде жұмысын қамтамасыз ету;
5)COVID-19, өкпе пневмониясы немесе басқа да вирустық аурулар белгілері болған
жағдайда студенттердің өтініші негізінде оларды қашықтықтан оқу форматында оқытуды
жалғастыру;
6) оқу корпустарында және жатақханаларда СЭР сақтау қағидаларына өзгерістер енгізу;
7)білім алушылар үшін СЭР стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету және оқу
процесінде, сонымен қатар сабақ барысында студенттердің аудиторияларда, бетперде кию
туралы міндеттемесін қарастыру. Бетпердесіз келген студенттер аудиторияларға
жіберілмеу.
8)СЭР нормаларын сақтай отырып, ЖОО оқу корпустары мен жатақханаларын
дайындау;
9)көктемгі семестрге дейін білім алушыларды бөлмелердің 50% толымдылығына
сәйкес жатақханаға орналастыру қажеттілігін анықтау және орналастыру бойынша жұмыс
жүргізу.

