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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

 Мектеп оқушыларының теориялық және практикалық білім сапасын анықтау, 

шығармашылық өсуін қолдау мен белсенділіктерін арттыру, ой-қабілеттерін дамыту және 

оларды қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына кәсіби бағыттау мақсатында ұйымдастыру 

комитеті қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 9, 10, 11 класс оқушылары арасында олимпиада 

өткізеді. 

 Олимпиада 3 кезеңнен тұрады. 

 Бірінші кезең – интернет жүйесі арқылы қазақ тілі, қазақ әдебиеті, тарих 

пәндерінен компьютерлік тест тапсыру. Тест тапсырмалары 25 сұрақтан және 3 

нұсқадан, жауап нұсқалары 5-еу, оның 1-еуі дұрыс. 

 Бірінші кезең бойынша қазақ тілі пәнінен -20, қазақ әдебиеті пәнінен -20, тарих 

пәнінен -20, жалпы саны 60-тан жоғары балл жинаған оқушы 2-кезеңге жіберіледі. 

Интернет олимпиадаға қатысатын оқушы 2017 жылдың 30 қазанына дейін Қ.Жұбанов 

атындағы өңірлік мемлекеттік университетінің www.arsu.kz сайтына тіркелуі қажет. 

 Екінші кезеңге өткен оқушы 2018 жылдың 10 қаңтарында университет базасында 

өтетін аудио тест (мәтін тыңдау, тест сұрақтарына жауап беру) және эссе жазу турына 

қатысады. Аталмыш турдың талабы: 

- оқушының функционалдық сауаттылығы; 

- тілдің прагматикалық қызметін меңгеруі; 

- тілдің қоғамдық-әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі және шешендік үрдістегі рөлін 

меңгерілуі. 

Эссеге ұсынылған үш тақырыптан оқушы бір тақырыпты таңдайды. 9 – класс 

оқушысы 150-200 сөз, 10-класс оқушысы 200-250 сөз, 11-класс оқушысы 250-300 сөзден 

тұратын эссе жазуы қажет. 

Эссе тақырыбын таңдағаннан кейін оқушылар негізгі идеяны анықтауы (ол не 

туралы?), проблеманы жинақтауы, дәлелдер жазуы, тіл құралдарын және тілдік әдістерді 

(салыстырулар, эпитеттер, метафоралар, риторикалық сұрақ, ұсыныстар т.б.) пайдалануы, 

эссенің жалпы қорытындысын қалыптастыруы керек. Барлық жұмыстарға бірыңғай 

бағалау өлшем шарттары қолданылады. 

Үшінші кезеңге өткен оқушы 2018 жылдың 27 наурызында университет 

базасында болатын интеллектуалдық сайыс конкурсына қатысуына мүмкіндік алады. 

Интеллектуалдық сайыстың талабы: 

- оқушы өз ойын ашық, дәлелді жеткізе алуы қажет; 

- өзіне деген сенімділік қасиеттерін көрсете білуі керек; 

- біліктілік және шығармашылық шеберлігін жоғары деңгейде таныта білуі қажет. 

Пәндік олимпиаданың өту кезеңі: 

1-кезең. 31 қазан 2017 жыл. Уақыты: 1000-1230 

2-кезең. 10 қаңтар 2018 жыл. Уақыты: 1000 - 1400 

3-кезең. 27 наурыз 2018 жыл. Уақыты: 1000-1100 

Оқушылардың пәндік олимпиадасының 1, 2, 3 орын алған жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ ректорының дипломымен марапатталады. 

http://www.arsu.kz/


«ҚР Білім туралы Заңына» және «Жоғарғы оқу орындарының кәсіптік оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың типтік 

Ережелеріне» сай ҰБТ-дан сәтті өткен талапкерге (11 класс оқушысына), 

олимпиаданың І дәрежелі диплом иегеріне «5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-

не оқуға қабылдау үшін университетте бекітілген Ережеге сай жеңілдік қарастырылады.  

Байланыс ақпараты: 

Филология факультетінің деканы, ф.ғ.д., профессор Садирова Күлзат Қаниқызы, 

электрондық адресі: filologia83@mail.ru  

Теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к, аға оқытушы 

Иманғазина Айгүл Әбиболлақызы, электрондық адресі: aigul-nurasyl@mail.ru 

Теориялық және қолданбалы тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы Кеңесов Есім 

Қабденұлы, электрондық адресі: ekenesov@mail.ru, тел: 8-705-382-59-70 
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