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                                     ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ  

                         (2018 жылғы, 28 наурыз, Ақтөбе  қаласы)  

 

  Олимпиада мақсаты: мектеп бітіруші түлектердің мамандыққа 

қызығушылығын ояту мақсатында кәсіби бағдар беру, шығармашылық 

әлеуетін дамыту, «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандығына  білім алуға қызығушылығын арттыру. 

Олимпиада екі сатыдан тұрады: 

- іріктеу сатысы – сырттай: 06.02.18ж. – 20.02.18ж; 

- қорытынды саты – ішкі: 28.03.18ж. 

Іріктеу сатысында берілген тақырыптар бойынша эссе  жазылады. 

Эссе  тақырыптары:  

1. «Арман – жарқын болашақ бейнесі» 

2. «Мамандық – жетістік мерейі» 

Эссені 2018 жылдың 20 ақпанына дейін электронды почта арқылы zina – 

0471@ mail.ru мекен-жайына «олимпиада» деген хат атауымен жіберу қажет. 

Олимпиада іріктеу (сырттай) сатысының нәтижесі бойынша үздік 

қатысушы іріктеу сатысының жүлдегері деп табылып, қорытынды (ішкі) 

сатыға жіберіледі. Оларға электронды почта арқылы олимпиаданың 

қорытынды (ішкі) сатысына қатысу үшін шақырту жіберіледі. 

Қорытынды сатыда қатысушылар тестілік тапсырмаларды орындайды. 

Қорытынды сатыдағы тапсырмаларды орындауға берілетін жалпы уақыт – 

100 минут.  

Олимпиада қатысушылары 1-сатыдан өткен мектеп түлектері 2-пән бойынша 

тестік тапсырма орындайды. 

1) математика пәні бойынша; 

2) биология және география пәндері бойынша. 

Олимпиадаға өтініш бергендер және тіркеуден өткен қатысушылар 

жіберіледі.  

Өткізілетін күні және уақыты:  
2018 жылғы 28 наурыз  

Басталуы: 10.00  

Өткізілу орны:  
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 

Ә.Молдағұлова даңғылы 34  

Олимпиадаға қатысу тілі: қазақ, орыс   

Қорытынды шығару:  



Бағалау өлшемдері мен балдарды санау тәртібін ұйымдастыру комитеті 

анықтайды. Олимпиада әділқазылары қатысушылардың орындаған 

тапсырмаларын тексеріп, баға береді. Әділқазылар олимпиада нәтижелері 

бойынша қатысушыларды марапаттауға шешім қабылдайды.  

Олимпиада жеңімпаздарын марапаттау  
Әділқазылар олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтайды. Соңғы 

әділқазылар шешімі шағым жасауға жатпайды. Әділқазылар шешімі 

жасалғаннан кейін барлық жұмыстарды бағалау туралы сұрақтарды 

ұйымдастыру комитетінен анықтауға болады. Олимпиада өткізу нәтижесі 

бойынша жеңімпаздарға  бірінші жылы төмендегідей жеңілдіктер беріледі: 

І орын – 200 мың (екі жүз мың) 

ІІ орын – 100 мың  (жүз мың) 

ІІІ орын – 50 мың  (елу мың) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования  науки  Республики  Казахстан 

Актюбинский региональный государственный университет 

им.К.Жубанова 

Правила проведения  

олимпиады среди выпускников школ  по специальности 5В010200 – 

«Педагогика и методика начального обучения 

(28 марта 2018 года, г.Актобе) 

  Цель олимпиады: проведение профориентационной работы  с целью 

привлечения выпускников; развитие творческой потенциала; увеличение  

интереса к специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Олимпиада состоит из 2-х туров: 

- отборочный тур – заочно: с 06. 02.18 г.  по 20.02.18 г; 

- итоговый тур –  внутренний: 28.03.18 г. 

Отборочный тур состоит из написания эссе по заданным темам. 

Темы эссе:  

1. «Мечта  –  образ светлого будущего!» 

2. «Профессия – достижение успеха! » 

       Эссе  отправлять на электронную почту zina – 0471@ mail.ru до 

20.02.2018 г. озаглавленным письмом  «Олимпиада». 

По результатам отборочного тура (заочно) участники, показавшие 

отличные результаты  проходят во второй тур (внутренний). Им по 

электронной почте будут отправлены приглашения для участия в итоговом 

(внутреннем) туре олимпиады. 

 На итоговом туре участники выполняют тестовые задания.  Время 

выполнения тестовых заданий – 100 минут. 

Участники олимпиады, прошедшие  первый тур, приступают к выполнению 

тестовых заданий по  2-предметам 

1)  «Математика»; 

2) «Биология» и «География». 

К  участию в олимпиаде допускаются  участники,  которые подали заявку и  

прошли регистрацию.  

Время проведения: 
28 марта 2018г. Начало:  10  часов.  

Место проведения:  
Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова, 

проспект А.Молдагуловой, 34.  

Языки участия   - казахский, русский 

Подведение итогов  
Критерий и правила оценивания и подсчета баллов определяет 

организационный комитет. Члены жюри проверяют выполненные задания 

участников олимпиады и выставляют оценки.  

Награждение  победителей олимпиады  
Победителей олимпиады определяют жюри. Решение жюри окончательно и 

обжалованию не подлежит. После принятия решения жюри по всем вопросам 

оценивания можно обратиться  в организационный комитет. По итогам 



олимпиады, победителям предоставляются следующие льготы на первый год 

обучения; 

1 место – 200000 (двести тысяч) 

2 место  -100000 (сто тысяч) 

3 место  - 50000  (пятьдесят тысяч) 

 

 

 

 

 


