
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті мектеп және лицей жетекшілері! 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 2018 жылдың 25-

сәуірі күні математика және физика пәндерінен Ақтөбе облысы бойынша жалпы білім 

беретін мектептердің 11-сынып және лицей оқушыларына  олимпиада өткізеді. 

Олимпиада дарынды оқушыларды анықтау және әлеуметтік қолдау көрсету 

мақсаттарында өткізіледі.Олимпиада қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. 

 

Өтініш беру тәртібі мен уақыты 

Олимпиадаға қатысу туралы өтініш әрбір пән бойынша жеке (ұсынылған формаға 

сәйкес) оқу орны басшысының қолымен расталып, Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ 2018 

жылдың 23-сәуіріне дейін 030000, Ақтөбе қаласы, Ағ.Жұбановтар көшесі, 263, физика-

математика факультеті, 301 каб. (деканат) мекен жайына; fizmat-2018@mail.ru 

электрондық почтаға жіберілуі тиіс. 

 

Ұйымдастыру кезеңдері 

Олимпиадаға қатысушыларды тіркеу - 2018 жылдың 25-сәуірі күні сағат 9.00-9.30,  

техникалық факультеттің 1-қабатында өтеді. 

Қатысушыларда жеке куәліктері немесе оқу орнының басшысы куәландырған 

суреті бар анықтама болуы керек. 

Олимпиаданың ашылуы - 2018 жылдың 25 сәуірі күні 10.00-де акт залында 

(техникалық факультеттің 2-қабатында), нәтижелерді қорытындылау және олимпиаданың 

жабылуы 2018 жылдың 25-сәуірі күні сағат 16.00-де болады. 

Іссапар шығындарын (жол ақысы, тұрақтау орны, тамақтану) жіберген оқу орны 

төлейді. Қатысушыларға сертификат берілмейді. 

Байланыс телефондары  мен мекен жайы: 

 03000, Ақтөбе қаласы, Ағ.Жұбановтар көшесі, 263; тел: 8(1732)57-13-85 (физика-

математика факультетінің деканы міндетін атқарушы Мясникова Людмила Николаевна); 

электрондық адрес: fizmat-2018@mail.ru. 

Пәндік олимпиаданы өткізу тәртібі 

Олимпиада 1 турдан тұрады. Қатысушының өтініші 1-қосымшаға сәйкес 

толтырылады, мектеп директорының  қолы  қойылып, мөрі басылады.  

Олимпиадаға қатысу үшін өтініш беріліп, тіркеуден өтуі қажет. 

 

Пәндік олимпиада жеңімпаздарын марапаттау 

Олимпиада жеңімпаздарын әділқазылар алқасы анықтайды. 

Пәндік олимпиада жеңімпаздары әділқазылар алқасы  хаттамасымен негізделген 

дипломдармен марапатталады. 

Пәндік олимпиада жеңімпаздары үшін оқу тілі бойынша диплом және әділқазылар 

хаттамасы негізінде Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне 

ақылы негізде қабылданған студенттерге оқу ақысына төмендегідей жеңілдіктер 

қарастырылады: 

- 1-орын - ағымдағы оқу жылының І жарты жылы бойынша оқу ақысының  75 % 

жеңілдігіне ие болу; 

- 2-орын -  ағымдағы оқу жылының І жарты жылы бойынша оқу ақысының  50 % 

жеңілдігіне ие болу; 

- 3-орын - ағымдағы оқу жылының І жарты жылы бойынша оқу ақысының  30 % 

жеңілдігіне ие болу. 
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1-Қосымша 

                                                                               Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

                                                                               өңірлік мемлекеттік 

                                                                               университеті ректоры, 

                                                                               профессор Б.А.Ердембековке 

 

_____________ бойынша олимпиадаға қатысуға  

                             (пәннің атауы) 

ӨТІНІШ 

 

Оқу орнының атауы: 

 

Олимпиадаға қатысушының аты-жөні (толығымен), сыныбы, оқыту тілі: 

 

Жетекшісі туралы мәлімет (аты-жөні толығымен, қызметі, байланыс телефоны): 

 

Оқу орны жетекшісінің қолы, мөрі 


