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Актюбинский региональный государственный университет 

им.К.Жубанова  27-28 апреля 2017 года проводит V Республиканскую 

олимпиаду по предмету «Самопознание» среди студентов, обучающихся по 

специальности 5В012300-«Социальная педагогика и самопознание». 

27-28 апреля 2017 года состоится второй этап республиканской 

олимпиады с участием команд, направленных вузами РК, составы которых 

сформированы по результатам первого этапа внутривузовской олимпиады.  

Основные направления проведения олимпиады – практика 

общечеловеческих ценностей в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

По итогам конкурсов олимпиады жюри определяет участников, 

занявших 1,2,3 места.  

В олимпиаде могут принять участие студенты  3 курса с казахским и/или 

русским языками обучения (участники при себе должны иметь удостоверение 

личности, зачетную книжку или студенческий билет).  

Составы команд: руководитель, прошедший курсы повышения 

квалификации в ННПООЦ «Бөбек» не ранее 2013 года,  имеющий 

соответствующий сертификат и 4 члена команды.  

Заезд команд 26 апреля 2016 г.  

 Начало олимпиады 27 апреля 2017 года.  

Место проведения: г.Актобе, пр.А.Молдагуловой 34, АРГУ им. 

К.Жубанова, 1 учебный корпус.  

Для участия в олимпиаде необходимо направить заявку  в оргкомитет до 

27 марта  по электронной почте на адрес: pimno-spis@mail.ru.   

Адрес Оргкомитета: г. Актобе, ул. А.Молдагуловой 34, АРГУ им. 

К.Жубанова, 1 учебный корпус, 4этаж, 406 каб.  

Телефон для справок: 87054783173 Кенжебекова Нурзия Адилжановна 

87014323006  Ербулатова Акмарал Карасаевна  

87757506355Альмурзаева Бибигуль Келисовна 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Дополнительная информация в Приложениях. 

 



Заявка на участие в республиканской олимпиаде по предмету 

«Самопознание» 
(заполняется на каждого участника: Руководитель и студенты) 

 Регистрационная карточка 

 Ф.И.О. (полностью) участника 

 Шифр, специальность, курс, язык обучения 

 ВУЗ (полное название) 

 Почтовый адрес  

 Контакт, телефон/факс 

 Язык, на котором будут выполняться задания  

 Бронирование мест (да/нет) 

 Прибытие (дата, время, транспорт)  

 Убытие (дата, время, транспорт)  

 Ф.И.О. руководителя команды, должность, контактный телефон 

 e-mail (обязательно)  

 

Регистрационные карточки присылаются на электронный адрес в 

формате doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Республиканская олимпиада по предмету «Самопознание»                    

для студентов специальности 

5В012300-«Социальная педагогика и самопознание» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Основные цели  и задачи проведения олимпиады: 

1.1. Выявление одаренной студенческой молодежи, обладающей 

теоретическими и практическими знаниями по Программе 

нравственно-духовного образования «Самопознание»; 

1.2. Повышение интереса студентов к профессии учителя самопознания; 

1.3. Основные направления проведения олимпиады – практика  

общечеловеческих ценностей в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни.  
1.4. Республиканская олимпиада проводится на основании Положения, 

утвержденного настоящим приказом. 

1.5. В состав жюри входят представители ННПООЦ «Бөбек», 

специалисты в области нравственно-духовного образования, ведущие учёные 

вуза, практические работники.  

 Жюри выполняет следующие функции: 
1)  утверждает содержание заданий и критерии оценки конкурса после 

согласования с ННПООЦ «Бөбек»; 
2) проводит анализ работ участников Республиканской олимпиады; 
3) оценивает команды и конкурсантов в соответствии с критериями 

конкурсов;  

4) определяет призовые места. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада проводится  в 2 этапа: 

1)  первый этап - внутривузовский; 

2)  второй этап - на базе АРГУ им.К.Жубанова. 
2.2. Первый этап (на уровне образовательного учреждения) проводится 

учебным заведением среди студентов третьего курса, обучающихся по 
специальности «Социальная педагогика и самопознание». По итогам первого 
этапа формируется команда из 4-х человек. 

2.3. Для участия во втором этапе Республиканской олимпиады высшее 
учебное заведение направляет в АРГУ им. К.Жубанова  заявку на участие в 
Республиканской олимпиаде (регистрационная карточка). 

2.4. Второй этап проводится  в два тура: 

ПЕРВЫЙ ТУР  олимпиады – домашнее задание состоит из двух 

конкурсов: 



1.Командное представление на тему: «Профессионализм – вершина 

успеха» (командный зачёт).  

Цель конкурса: развитие у студентов практических навыков в научно-

исследовательской и социально-педагогической работе, направленных на 

формирование их профессионализма, духовно-нравственного образования. 

 

Результаты данной работы представляются в форме отчета с 

мультимедийным сопровождением. Одна команда может подать на Конкурс 

один проект. Если вуз готовит две команды (на государственном и русском 

языках), то каждая представляет свой в отдельности. 

 

Максимальное количество баллов оценки работы составляет 15 баллов.  

Защита проекта- 5 мин 

По согласованию с республиканской комиссией всем поступившим 

работам будут присваиваться регистрационные шифры. 

Основные критерии оценки работы:  

 соответствие заявленной теме и задачам конкурса; 

 отражение концептуальных идей Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание»; 

 раскрытие основного назначения выбранной профессии; 

 пропаганда выбранной профессии; 

 оригинальность представления содержания проекта;  

 полное раскрытие основных направлений программы  духовно-

нравственного обучения; 

 смысловое и стилистическое единство изображения и текста. 

 

2.Социально-педагогический проект «Мы делаем  мир лучше» 

Направления реализации  социально-педагогических проектов: 

 организация социально значимой (волонтерской) деятельности 

студентов (благотворительные мероприятия для детей младшего возраста, 

пожилых людей, детей с ограниченными возможностями, детей из детских 

домов и т.д.) на основе общечеловеческих ценностей; 

 организация совместной коллективной творческой деятельности детей 

и взрослых с целью гуманизации общества; 

 пропаганда здорового образа жизни как необходимого условия 

практики общечеловеческих ценностей  детей и подростков в повседневной 

жизни;  

 поддержка духовно-нравственного развития общества на основе 

самопознания; 

 благоустройство города, двора, детской площадки, подъезда и т.п.; 

охрана природы и памятников природы, как следствие следования 

общечеловеческим ценностям; 

 патриотическое воспитание детей и молодежи на основе принципов 

Программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 



Основные критерии оценки проекта: 

-соответствие теме проекта, выбранному направлению  и задачам конкурса; 

-креативность, оригинальность идеи проекта; 

-степень духовно-нравственной глубины содержания  проекта; 

-реалистичность исполнения проекта (действующий на текущий момент 

проект);  

-выдержка установленного регламента, кульутры выступления; 

-смысловое и стилистическое единство изображения и текста.  

 

Максимальное количество баллов оценки проекта составляет 25 баллов.   

 

Проект отправляется по электронной почте в Оргкомитет 

pimno_spis@mail.ru заранее до 27 марта.  

По приезду в АРГУ им.К.Жубанова для участия в следующем туре в 

организационный комитет Республиканской олимпиады сдаются материалы 

подготовленных проектов в оформленном виде (мягкий переплёт). 

 

3. ВТОРОЙ ТУР – проводится  в  АРГУ имена К.Жубанова 

1) 27 апреля — открытие и проведение олимпиады.  

2) 28 апреля — награждение и закрытие олимпиады. 

 

3.1. Представление команд.  
Тема: «От сердца к сердцу» (командный зачёт) 5 минут. 

Цель: актуализация и реализация творческого потенциала участников 

олимпиады, выявление уровня педагогической и общей культуры конкурсантов на 

основе общечеловеческих ценностей; способствование развитию умения 

самопрезентации. 

Конкурс предполагает публичную презентацию команды конкурсантами, 

которая включает в себя название и девиз команды, отражающие духовно-

нравственное кредо участников. Форма и содержание выступлений должны 

соответствовать теме конкурса. Порядок выступления определяется жеребьевкой 

непосредственно перед началом конкурса.  

 

Максимальное количество баллов за данный конкурс- 15 баллов. 

Критерии оценки: 
-Глубина раскрытия темы; 

-Реализация принципа национального наследия программы нравственно-

духовного образования «Самопознание». 

-Роль самопознания в жизни будущих учителей; 

-Умение жить в единстве мысли, слова и дела, стремление к бескорыстному 

служению; 

-Целостность и оригинальность представленной композиции; 

-Актерское мастерство; 

-Разнообразие жанров (пение, танец, декламации, пантомимы и др.); 

-Соответствие выступления регламенту. 



 

3.2.  Конкурс теоретических и практических знаний «Основа 

независимого государство – наука и образование». 

Цель конкурса – выявления уровня владения теоретическими знаниями по 

методике преподавания самопознания, раскрытие профессионально-

педагогического и творческого потенциала студентов.  

Проверка каждой работы членов команд проводится членами жюри 

отдельно. Все данные проверки вносятся в протоколы, которые подписываются 

членами жюри. 

По итогам  работ объявляются результаты конкурса, которые идут в 

индивидуальный и командный зачет.  

Максимальное количество баллов за данный конкурс - 20 баллов.  

В 10 баллов оцениваются правильные ответы на теоретические вопросы и 

10 баллов на практические вопросы (расчет баллов проводится как среднее 

арифметическое от всех баллов, заработанных членами команды). 

 

Критерии оценки решения теоретических и практических знаний: 
-степень владения теоретическими знаниями; 

-знание методических приемов самопознания и умение их применять; 

-целесообразность применяемых методических приемов; 

-соответствие содержания  используемого материала возрастным 

особенностям учащихся; 

-соблюдение требований к использованию методических приемов. 

Общее количество баллов проставляется в зачетную ведомость каждой 

команды-участницы и вносится в протокол проведения олимпиады. 

 

3.3. Защита социально-педагогического  проекта.  

Тема: «Мы  сделаем мир лучше» (командный зачёт) 10 минут.  

Максимальное количество баллов оценки проекта составляет 25 баллов.  

 

3.4. Конкурс инсценировок. 

Тема: Интегрирование общечеловеческих ценностей в различные 

жанры художественных произведений  (индивидуальный и командный 

зачёты) 10 минут. 

Для проведения конкурса заранее проводится жеребьевка:  

1. Формирование новых команд из числа участников.  

2. Выбор задания инсценировки. 

Вновь сформированные команды студентов, готовят инсценировки в 

соответствии с выбранной общечеловеческой ценностью. 

Показ демонстрация инсценировки- на второй день 

Баллы, полученные  вновь сформированной командой, пойдут в 

индивидуальный зачет каждому студенту, а также в общую копилку каждой  

команды.   

Критерии оценки:  

-степень соответствия содержания инсценировки тематике конкурса;  



-целостность представленной инсценировки; 

-оригинальность формы представления инсценировки; 

-гармоничность содержания выступления, музыкального и 

художественного оформления; 

-исполнительская культура; 

-артистичность; 

-умение работать в незнакомой среде; 

-атрибутика*; 

-соблюдение регламента. 

 

Максимальное количество баллов за данный конкурс – 25 баллов.  

 

* Для этого конкурса командам надо иметь в наличии различные 

канцелярские товары  (цветная бумага, карандаши, краски, флипчарты, клей и 

т.д.), т.е. материалы для изготовления атрибутов выступления, выполненных 

собственноручно. 

  

 

4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1.Жюри подводит итоги Республиканской олимпиады поэтапно после 

проведения каждого тура. 

4.2.Победителем олимпиады считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

4.3. Устанавливается следующее количество призовых мест: 

1) в командном зачете – одно первое место, два вторых места, три 

третьих места;  

2) в индивидуальном зачёте — номинации. 

4.4.   Участники, занявшие I, ІІ, ІІІ места – награждаются дипломами 

первой, второй и третьей степеней и памятными подарками. 

4.5. Команды - участники, не занявшие призовые места, получают 

дипломы, подтверждающие участие в Республиканской олимпиаде. 

4.6. Команда организаторов олимпиады участвует вне конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



              Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі         

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«Өзін-өзі тану» пәні  

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша  

V Республикалық студенттер олимпиадасы 

 

 

        Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  2017 

жылғы 27-28 сәуір аралығында «Өзін-өзі тану» пәні бойынша «Әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы 3- курс студенттерінің арасында V 

Республикалық олимпиада өткізеді. 

2017 жылғы 27-28 сәуірде ҚР жоғары оқу орындары жіберген, құрамы 

олимпиаданың бірінші кезеңінің (институтішілік) қорытындылары бойынша 

құрылған командалардың қатысуымен республикалық олимпиаданың екінші 

кезеңі өтеді.  

Олимпиада өткізудің негізгі  бағыты -  жалпыадамзаттық 

құндылықтарды кәсіби қызмет пен күнделікте өмірде қолдану тәжірибесі. 

Олимпиада конкурстарының қорытындысы бойынша қазылар алқасы 

қатысушылар арасынан 1, 2, 3-ші орын иеленушілерді анықтайды.  

Олимпиадаға жоғары оқу орындарының мемлекеттік тілде және орыс 

тілінде білім алатын 3-ші курс студенттері қатыса алады (қатысушылардың 

жеке басын растайтын куәлігі, сынақ кітапшасы немесе студенттік билеті 

болуы керек).  

Команда құрамы: «Бөбек»  ҰҒПББСО 2013 жылдан бері біліктілікті 

көтеру курстарынан өткен және тиісті сертификаты бар жетекші және 

команданың 4 мүшесі. Олимпиадаға қатысушылардың барлық шығындарын 

жіберген жоғары оқу орындары көтереді.  

 Командалар 2017 жылғы 26 сәуірде келулері керек.  

 Олимпиада 2017 жылғы 27 сәуірде басталады.  

Өткізілетін орны: Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 34 үй, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,№1 (бас) 

ғимарат. 

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша олимпиадаға қатысу үшін білім беру 

мекемесі ұйымдастырушы комитеттің электронды почтасына pimno-

spis@mail.ru  10 наурызға дейін өтінім жібереді.  

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова  

даңғылы , Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,  34 

үй, №1 (бас) ғимаратта орналасқан Әлеуметтік педагогика және бастауышта 

оқыту кафедрасы, 4  қабат, 406 каб.  

Анықтама телефоны: 87054783173 Кенжебекова Нурзия Әділжанқызы 

87014323006  Ербулатова Акмарал Карасаевна  

87757506355Альмурзаева Бибигул Келесовна 



 

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша Республикалық олимпиадаға  

қатысу өтінімі 
(Жетекші және әрбір қатысушы студенттерге жеке толтырылады)  

Тіркеу карточкасы 

 Қатысушының аты-жөні (толықтай)  

 Шифр, мамандық, курс, оқыту тілі 

 ЖОО (толық атауы) 

 Почта мекен- жайы  

 Байланыс телефоны/факс 

 Тапсырма орындалатын тіл  

 Орын дайындау (иә/жоқ) 

 Келуі (күні, уақыты, көлік)  

 Кетуі (күні, уақыты, көлік)  

 Команда жетекшісінің аты-жөні, қызметі, байланыс телефоны 

 e-mail (міндетті түрде)  

Тіркеу карточкалары электронды мекенжайға doc форматында 

жіберіледі. 



ОЛИМПИАДА ЕРЕЖЕСІ 

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану» мамандығы студенттерінің V Республикалық олимпиадасы 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

1.   Олимпиаданы өткізудің негізгі мақсаттары: 

1.1. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы 

бойынша теориялық және практикалық білімдері бар дарынды студент 

жастарды анықтау;  

1.2.Cтуденттердің өзі  мамандығына деген қызығушылықтарын арттыру. 

1.3.Олимпиаданы өткізудің негізгі бағыттары – жалпыадамзаттық 

құндылықтарды кәсіби қызмет пен күнделікте өмірде қолдану тәжірибесі. 

1.4. Республикалық олимпиада аталған бұйрықпен бекітілген Ереже 

негізінде жүргізіледі. 

1.5. Алқа құрамына «Бөбек» ҰҒПББСО-ның өкілдері,  рухани-

адамгершілік білім беру саласындағы мамандар, жоғары оқу орындарының 

жетекші ғалымдары, практикалық қызметкерлер енеді.  

Қазылар алқасы мынадай міндеттерді орындайды: 

1) тапсырмалардың мазмұны мен конкурсты бағалау өлшемдерін 

«Бөбек» ҰҒПББСО -ның  келісімінен кейін бекітеді;  

2) Республикалық олимпиадаға қатысушылардың жұмысына талдау 

жасайды; 

3) Командалар мен конкурсқа қатысушыларды конкурс  өлшемдеріне 

сәйкес бағалайды; 

4) Жүлделі орындарды анықтайды. 

 

2. ОЛИМПИАДАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 
 

2.1.Олимпиада 2 кезеңде өтеді: 

1) бірінші кезең – жоғары оқу орындарының ішінде; 

2) екінші кезең – Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ базасында. 

2.2. Бірінші кезең (білім беру мекемелері деңгейінде) «Әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша оқитын үшінші курс 

студенттері арасында оқу орындарында өткізіледі. Келесі кезеңге қатысуға 4 

адамнан тұратын команда құрылады. 
2.3. Студенттерді Республикалық олимпиаданың екінші кезеңіне қатысу 

үшін Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ-не (ЖОО)  Республикалық олимпиадаға 
қатысуға өтінім жолдайды (тіркеу карточкасы). 

2.4. Екінші кезеңі екі турда өтеді.  

 

ОЛИМПИАДАНЫҢ БІРІНШІ ТУРЫ  үй тапсырмасы ретінде екі 

конкурстан тұрады: 

1. Әлеуметтік-педагогикалық жоба дайындау және ұсыну 
(командалық сынақ) Тақырыбы  «Мамандығым-жетістігімнің мерейі» 



      Конкурстың мақсаты: студенттердің ғылыми- зерттеу және әлеуметтік- 

педагогикалық жұмысқа деген қызығушылықтарын арттыру, рухани- 

адамгершілік білім берудің мәселелерін тұтастай шығармашылық формада 

көрсету іскерлігін дамыту. 

       Әлеуметтік педагогикалық жоба үй тапсырмасы ретінде орындалып, 

электрондық пошта арқылы (pimno-spis@mail.ru) 27  наурызға дейін 

ұйымдастыру комитетіне тапсырылады. 

 

Жобаның жоғары балдық көрсеткіші – 15 балл.  

Жобаны қорғау- 3мин 

Республикалық олипиаданың ұйымдастыру комитетіне келіп түскен 

жұмыстар, тексеру үшін  шифрленеді. 

Бағалау өлшемдері: 

 Жоба мазмұнының конкурс тақырыбына сәйкестік дәрежесі; 

 Мамандықтың қоғамдағы негізгі ролінің ашылуы; 

 Мамандықтың насихатталуы; 

 «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының 

тұжырымдамалық негізінің   мамандық  ерекшелігімен  толық ашылуы; 

 жоба мазмұны құрылымының қисындылығы және тұтастығы;  

2. Әлеуметтік-педагогикалық жоба тақырыбы: «Біз әлемді 

жақсартамыз» (командалық сынақ). 

Конкурстың мақсаты: әлеуметтік өзара әрекеттесу қағидасы негізінде 

жалпыадамзаттық құндылықтарды кәсіби қызмет пен күнделікте өмірде 

қолдану тәжірибесі; рухани-адамгершілік білім беру мәселелерін тұтастай  

шығармашылық нысанда көрсету іскерлігін дамыту.  

Әлеуметтік-педагогикалық жобаның нәтижелері мультимедиялық 

безендірілуімен  қоса,  есеп түрінде  ұсынылады. Бір команда Конкурсқа бір 

әлеуметтік-педагогикалық жоба ұсына алады. Егер ЖОО екі топ 

дайындайтын болса, (мемлекеттік және орыс тілдерінде),  онда әрқайсысы 

өзінің әлеуметтік-педагогикалық жобаларын ұсынады. 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалардың бағыттары: 

- Студенттердің әлеуметтік маңызды (волонтерлық) іс-әрекетін 

ұйымдастыру (кіші жастағылар, қарт адамдар, мүмкіндігі шектеулі және 

балалар үйіндегі балалар және т.б. үшін); 

- қоғамды ізгілендіру мақсатында балалар мен ересектердің бірлескен 

ұжымдық шғармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру; 

- балалар мен жасөспірімдердің жалпыадамзаттық құндылықтарды 

күнделікті өмірде  қолдану тәжірибесінің қажетті шарты ретінде салауатты 

өмір салтын уағыздау; 

- қоғамның рухани-адамгершілік  дамуын өзін-өзі тану негізінде қолдау; 

- жалпыадамзаттық құндылықтарды ұстану нәтижесі ретінде қаланы, 

ауланы, балалар алаңдарын, үйлердің кіре берістерін және т.б. жайластыру; 

табиғат пен табиғи ескерткіштерді қорғау; 
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- «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру Бағдарламасы 

қағидалары негізінде балалар мен жастарды патриоттыққа тәрбиелеу. 

Бағалаудың негізгі өлшемдері: 

 Жоба мазмұнының конкурстың тақырыбы мен міндеттеріне сәйкестігі; 

 Жоба идеясының креативтігі мен түпнұсқалығы; 

 Жоба мазмұнының   рухани-адамгершілік тереңдігінің деңгейі; 

 Жобаның  орындалу шынайылығы (қазіргі сәтте қолданысқа енген 

жоба);  

 регламентті сақтау; 

 таныстыру мәдениеті; 

 Суреттер мен мәтіннің мағыналық және стилистикалық бірлігі.  

 

Әлеуметтік-педагогикалық  жобаны бағалаудың жоғары балдық 

көрсеткіші – 25 балл.  

 

Жоба үй тапсырмасы ретінде орындалып, электрондық пошта арқылы 

(pimno-spis@mail.ru)  27 наурызға дейін ұйымдастыру комитетіне 

тапсырылады.  

 Келесі турға қатысу үшін команда мүшелері   олимпиадаға  келгенде, 

жобалардың  қағаздағы нұсқаларын Республикалық олимпиаданың 

ұйымдастыру комитетіне безендірілген түрде тапсырады (жұқа түптелген). 

 

3. ЕКІНШІ ТУР  –  Қ.Жұбанов атын. АӨМУ-де өтеді. 

1) 27 сәуірде — Олимпиаданың ашылуы және өткізілуі.  

2) 28 сәуірде — Олимпиаданың жеңімпаздарын марапаттау және 

жабылуы . 

 

3.1. Командаларды таныстыру конкурсы. 

Тақырыбы:  «Жүректен жүрекке» (командалық сынақ) 5 минут.  

Мақсаты: олимпиада қатысушыларының шығармашылық әлеуетін 

өзектендіру және жүзеге асыру, конкурсқа қатысушылардың 

жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген педагогикалық және жалпы 

мәдениетінің деңгейін анықтау; өзін-өзі таныстыру іскерлігін дамытуға 

ықпал ету.   

Конкурс, қатысушылардың рухани-адамгершілік ұстанымын көрсететін, 

атауы мен ұранын қамтитын, топты көпшілікке таныстыруды білдіреді. 

Таныстыру нысаны мен мазмұны конкурстың тақырыбына сай болуы тиіс. 

Таныстыру кезектілігі конкурстың алдында  шек тастау арқылы анықталады. 

 

Конкурсты бағалаудың жоғары балдық көрсеткіші – 15 балл.  

Бағалау өлшемдері: 

- Тақырыпты ашу тереңдігі;  

- «Өзін-өзу тану» адамгершілік-рухани бағдарламасының ұлттық мұра 

қағидасының жүзеге асырылуы; 



- өзін-өзі танудың болашақ мұғалімдердің өміріндегі рөлі; 

- ойдың, сөз бен істің бірлігінде өмір сүру іскерлігі, риясыз қызмет етуге 

ұмтылыс; 

- ұсынылған композицияның тұтастығы мен түпнұсқалығы; 

- актерлық шеберлік; 

- түрлі жанрлар (ән, би, декламациялау, ым-ишара және т.б.); 

- регламентке сәйкестік. 

 

3.2. Теориялық және практикалық білімдер конкурсы «Егеменді 

елдің тірегі - оқу мен білім». 

Конкурстың мақсаты – өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі бойынша 

теориялық білімдері мен практикалық іскерлікті меңгеру деңгейін анықтау, 

студенттердің кәсіби-педагогикалық және шығармашылық әлеуетін ашу. 

Әрбір команда мүшелерінің жұмыстарына қазылар алқасы жеке тексеру 

жүргізеді. Барлық тексеру деректері  қазылар алқаларының қолдары 

қойылатын хаттамаға енгізіледі.  

Жұмыстарды тексергеннен кейін конкурстың жеке және командалық 

есепке алынатын нәтижелері жарияланады.  

Бұл конкурсты бағалаудың жоғары балдық көрсеткіші – 20 балл. 

Теориялық сұрақтардың дұрыс  жауаптары  -10 балл, практикалық 

сұрақтардың жауаптары  -10 балл. 

 

Теориялық және практикалық білімдерді бағалау өлшемдері: 

- теориялық білімді меңгеру деңгейі; 

- өзін-өзі танудың әдістемілік тәсілдерін  білуі  және оларды тәжірибеде 

қолдануы; 

- қолданылатын әдістемелік тәсілдердің мақсатты орындылығы; 

- қолданылатын материаладрдың жас ерекшеліктеріне сәйкестігі; 

- әдістемлік тәсілдерді қолдану талаптарын сақтау. 

Балдардың жалпы саны әрбір қатысушы-топтың ведомысына қойылады 

олимпиаданы жүргізу хаттамасына енгізіледі. 

 

3.3. Әлеуметтік-педагогикалық жоба қорғау. 

Тақырыбы: «Біз әлемді жақсартамыз» (командалық есеп) 10 минут. 

Конкурсты бағалаудың жоғары балдық көрсеткіші – 25 балл.  

 

3.4.  Сахналау конкурсы. 

Тақырыбы: Жалпыадамзаттық құндылықтарды түрлі көркем  

шығармаларға интеграциялау (жеке және командалық сынақ) 10 минут. 

 

Конкурсты өткізу үшін алдын ала шек тастау бойынша: 

1. Қатысушылар қатарынан жаңа командарлар құрылады. 

2. Сахналау тапсырмасы таңдалады. 

Жаңадан құрылған топ құрамындағы студенттер таңдалған 

жалпыадамзаттық құндылықтарға сай сахналық көрініс әзірлейді.  



Келесі күні – дайындаған көріністі сахналау.     

Жаңадан құрылған команданың балы әрбір студентке және команданың  

есебіне тіркеледі. 

 Бағалау өлшемдері: 

 сахналау мазмұнының конкурстың тақырыбына сәйкестік дәрежесі; 

 сахналау қойылымының тұтастығы; 

     сахналауды ұсыну нысанының тұпнұсқалық формасы;   

   сөз сөйлеу мазмұнының үйлесімділігі, музыкалық және көркемдік 

ресімделуі; 

 орындау мәдениеті; 

 артистизм; 

 атрибутика*; 

   регламентті сақтау. 

 

  Конкурсты бағалаудың жоғары балдық көрсеткіші – 25 балл.  

 

* Бұл конкурсты өткізу үшін  әрбір команданың түрлі кеңсе тауарлары 

(түсті қағаздар, қарындаштар, бояулар, фличарттар, желім және т.б.) болуы 

тиіс, яғни сахналау үшін пайдаланылатын материалдарды өз қолдарымен 

әзірлеу үшін. 

 

 

4.  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ 

МАРАПАТТАУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ 

 

4.1.Қазылар алқасы әр тур өткеннен кейін кезең-кезеңмен 

Республикалық  олимпиаданың қорытындысын жасайды.  

4.2. Ең жоғары балл жинаған команда олимпиаданың жеңімпазы болып 

саналады. 

4.3. Мынадай жүлделі орындар саны белгіленеді: 

1) командалық сынақта бірінші орын – біреу, екінші орын – екеу, үшінші 

орын – үшеу; 

2)  жеке сынақта – номинациялар. 

4.4.  І, ІІ, ІІІ орындарға ие болған қатысушылар бірінші, екінші және 

үшінші дәрежелі дипломдармен және естелік сыйлықтармен марапатталады. 

4.5. Жүлделі орынға ие болмаған қатысушы командаларға 

Республикалық олимпиадаға қатысқанын растайтын сертификаттар беріледі. 

4.6. Ұйымдастырушылардың командасы олипиадаға конкурстан тыс 

қатысады. 

 

 


