
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА СЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ А ҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕК ЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

«ARSU IT Spring» программалау бойынша
Олимпиаданы өткізу туралы

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, физика -
математика факультетінің ақпараттық жүйелер және бағдарламалық қамтамасыз
ету кафедрасы 2017 жылы 21-22 сәуірде «ARSU IT Spring» программалау
бойынша Республикалық олимпиаданы өткізеді.

Олимпиада өткізілетін орын – Ақтөбе қ., Гришин к өшесі№7 үй
(Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, физика -математика факультетінің ғимараты).

Олимпиаданың жұмыс тілдері орыс және қазақ тілдері болып табылады.
Олимпиадаға жоғары оқу орындарының ұсынылған тілдерде дұрыс ж әне

тиімді алгоритмдерді программалау дағдылары бар студенттері (әрі қарай
Қатысушылар) қатыса алады.

Олимпиада командалық және жеке біріншілік түрінде өткізіледі.
Олимпиаданың қорытындысы кезеңдер өткізілген күні шығарылады.

Олимпиада екі кезеңде жүргізіледі:
- бірінші кезеңі–командалық кезеңі, олимпиаданың бірінші күні,
ашылуынан кейін жүргізіледі.
- екінші кезең – жеке біріншілік, олимпиаданың екінші күні жүргізіледі.
Бірінші кезеңде ЖОО командалары тапсырмаларды бірлесе отырып

шешеді. Бірінші кезең нәтижелері бойынша команда - жеңімпаздар анықталады.
Екінші кезең бірінші кезеңнің қорытындысынан тәуелсіз өткізіледі.

Екінші кезең нәтижелері бойынша жеңімпаздар анықталады.
Олимпиадаға қатысу ақысыз.
Олимпиадаға қатысу үшін 2017 жылдың15 сәуірге дейін толтырылған

тіркелу формасын: IT-Spring@mail.ru адресті электрондық поштасына
жіберулеріңіз сұралады.

Толық немесе дұрыс толтырылмаған тіркелу формалары
қарастырылмайды.

Олимпиадаға қатысуға өтініштерді тіркеу аяқталғаннан кейін екі күн
ішінде ұйымдастырушы комитет Қатысушыларға шақыртуды және
Олимпиаданың өткізілетін нақты уақыты және орны көрсетілген пр ограмманы
жібереді.



Қатысушы шақыртуды алған соң үш күн ішінде Олимпиаданы
ұйымдастырушы комитетінің электронды пошта адресіне хат жолдау арқылы
өзінің қатысатынын растауы қажет. Егер шақыртылған Қатысушы көрсетілген
уақыт аралығында өзінің қатыс атындығын растамаса, Олимпиаданы
ұйымдастырушы комитет оны Олимпиадаға қатыстырмауға құқығы бар.

Олимпиада басталмас бұрын барлық шақыртылған Қатысушылар
Олимпиада өткізілетін орында жергілікті уақыт бойынша таңертеңгі сағат 8-30
мен 9-30  аралығында тіркеу процедурасынан өтуі қажет. Тіркеуден өтпеген
қатысушылар Олимпиадаға қатысуға жіберілмейді.

Дәлелді себептерге байланысты тіркеу процедурасына кешігетін жағдайда
Қатысушы тіркеу аяқталғанға дейін Ұйымдастырушыларға ескертуі қажет.
Ескертілмеген жағдайда, Қатысушы Олимпиадаға қатысуға жіберілмейді.

Тіркелуге келгенде Қатысушының қолында студенттік билеті және жеке
куәлігі болуы қажет. Сәйкес құжаттары, яғни жеке куәлігі және ЖОО -нан
берілген студенттік билеті болмаған жағдайда, Қатысушы Олимпиадаға
қатысуға жіберілмейді.

Барлық тіркелген Қатысушылар сағат 930-да басталатын Олимпиаданың
ашылуына қатысуы қажет.

Олимпиаданың басталу уақыты –1000.
Олимпиадаға қатысуға жіберілген Қатысушыларға төрт есеп пен алты

есеп аралығындағы тапсырмалар беріледі. Есептің шешімі(программаның
берілген коды және компиляциядан өткізілген программа) келесі программалау
тілдерінде: Pascal (Turbo, ABC, Free), C++; қосымшаны құру орталарында:
wxDev C++ 7.4, Microsoft Visual C++ Express, Delphi7 ұсынылуы керек.
Есептердің шешімін көрсетілген программалау тілдерінің кез -келгенінде алуға
болады.

Қатысушымен ұсынылған шешімнің негізгі программадан басқа тіркелген
бөліктері, яғни модульдер, пакеттер және т.б. болмауы керек.

Әрбір есеп үшін кіріс мәліметтер файлда сақталуы керек. Программа
нәтижелері де (шығыс мәліметтері) фай лға жазылуы керек.

Олимпиаданың ұзақтығы 4 сағатты құрайды .

Программалау бойынша Олимпиада қатысушысын ың
ТІРКЕУ ФОРМАСЫ

Тіркеунөмірі
(ұйымдастырукомитетітолтырады)
Қатысушыныңаты-жөні (толығымен)
Жоғарыоқуорынының (факультеттің)
атауы
Курс, топ, мамандық, бағыты



Қатысушыныңбайланыс телефоны
(үй, ұялы)
Қатысушыныңэлектрондыпоштасы
Қатысушыныңтуғанкүні
(күні, айы, жылы)
Жетекшісініңаты-жөніменқызметі
Жетекшісініңэлектрондыпоштасы
Жетекшісініңбайланыстелефоны
(үй, ұялы)
Жатақханақажеттілігі
(текбасқақалалықтарүшін , ақысыз)

Байланыс телефондары:

+7(701) 4921634 – Жахина Рыскуль Утеуовна

+7(771) 5199836 – Талипова Мейрамгуль Жубаткановна

+7(700) 3449457 – Кереев Адилжан Кутымович

+7(701) 7704081 – Сартабанова Жанар Елибаевна

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, физика -математика факультетінің
ғимаратының мекен-жайы: Ақтөбе қ аласы, Гришин көшесі№7 үй.


