
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Қазақстан 

Республикасы жоғары оқу орындары студенттері арасында өтетін Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні бойынша республикалық олимпиаданың 

ЕРЕЖЕСІ 

 

I.Жалпы ереже 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында білім берудің 

барлық деңгейінде  оқыту сапасын күшейту керектігіне, жастарды жаңа технологиялық 

қалыпқа дайындаудың маңыздылығына, жастардың жаңа білімді меңгеру 

қабілетін дамытуға ерекше көңіл бөлінген. 

Осы Жолдау аясында  өткізілгелі отырған Қазақстан  Республикасы жоғары оқу 

орындары студенттерінің5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

ХРеспубликалықпәндік олимпиадасы келешектегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің 

кәсіби құзыреттілігін және студенттердің кәсіби-педагогикалық қызметіне қажетті білім 

деңгейін, біліктілігін анықтауға бағытталған.  

 Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің 5В011700- «Қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша өткізілетін  Х Республикалық пәндік 

олимпиадасы дарынды студент жастарды қолдап, олардың кәсіби құзыреттілігінің 

дамуына мүмкіндік жасайды. 

 

Республикалық олимпиаданың мақсаты мен міндеттері 

 

Мақсаты: студенттердің  қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша теориялық және 

практикалық білім деңгейін анықтау, кәсіби-инттеллектуалдық әлеуетін танытуына 

мүмкіндік жасау,бәсекеге қабілеттілік дағдыларын шыңдау. 

Міндеттері: 

-студенттердің қазақ тіл білімі мен  әдебиеттанусалалары, оқыту әдістемесібойынша 

теориялық білімін бағалау; 

-тақырып бойынша эссе жазу мәдениеті деңгейін анықтау; 

-болашақ маманның теориялық білімін практикамен ұштастыра алу   мүмкіндіктерін 

сараптау арқылы бәсекеге қабілетті, жаңашыл, дарынды студенттерді іріктеу және қолдау. 

 

ІІ. Республикалық пән олимпиадасын өткізу тәртібі 

 

1. Республикалық пәндік олимпиада екі кезеңнен тұрады. 

І кезең 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мамандар 

даярлайтын жоғары оқу орындарында ұйымдастырылады. Жоғары оқу орындарының өз 

ішіндегі комиссия шешімімен 3-4-курс студенттерінен құрамында үш адам бар команда 

іріктеліп, республикалық олимпиадаға жіберіледі. 

ІІ кезең Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетібазасында 

ұйымдастырылады. Республикалық пән олимпиада 4 кезең бойынша өтеді. Республикалық 

пән олимпиадасының жеңімпаз тобы келесі оқу жылында5В011700- «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығының студенттері арасында өткізілетін республикалық пәндік 

олимпиаданы ұйымдастыру мен өткізугемүмкіндік алады. 

2. Бұл Ереже Республикалық пән олимпиадасының ІІ кезеңін өткізу мен олимпиада 

жеңімпаздарын анықтау тәртібін көрсетеді. 

3. Республикалық пән олимпиадасын өткізу үшін ректор өкімімен ұйымдастыру 

комитеті құрылады.  

4. Ұйымдастыру комитеті Республикалық пән олимпиадасын өткізу туралы ережені 

дайындайды. 



 5. Республикалық пән олимпиадасының өткізу уақытын белгілеп, өткізу жөніндегі 

ақпаратты ЖОО-ларға хабарлайды. 

 6. Республикалық пән олимпиадасын өткізуге бір ай қалғанға дейінгі уақытта ЖОО 

командалары қатысушыларын тіркейді. 

7. Ұйымдастыру комитеті Республикалық пән олимпиадасын өткізудің техникалық 

және ұйымдастыру жағын қамтамасыз етеді. 

8. Ұйымдастыру комитеті республикалық пән олимпиадасының қазылар алқасын 

жасақтайды. 

9. Ұйымдастыру комитеті Республикалық пән олимпиадасы жеңімпаздарын 

анықтап, марапаттайды. 

 

ІІІ. Республикалық пән сайысын өткізу шарттары 

 

10. Х  Республикалық пән олимпиадасы төрткезеңнен тұрады: студенттердің өз 

командаларын кәсіби тұрғыдан таныстыру, компьютерлік тест тапсыру, эссе жазу, 

жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша панорамалық сабақ өткізу.  

  

ІҮ.  Жеңімпаздарды анықтау мен марапаттау 

 

11. Республикалық пән олимпиадасының тапсырмалары төмендегі талаптар 

бойынша бағаланады: 

11.1 Команданы таныстыруда қатысушылардың өз мамандықтарының қоғамдық-

әлеуметтік маңызы мен қажеттілігін дәлелдей алуы, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің 

интеллектуалдық-кәсіби әлеуетіне қойылатын талаптарды түсінуі, көпшілік алдында 

сөйлеу шеберліктері бағаланады. Таныстыру бойынша қойылатын жоғары ұпай саны – 10 

балл. 

11.2 Тест тапсырмаларында қазіргі қазақ тіл білімі мен әдебиеттану салалары, 

оқыту әдістемесі пәндерініңмазмұны қамтылады. Тест компьютерде қабылданады. Тест 

нәтижелері бойынша қойылатынжоғары ұпай саны – 30 балл. 

11.3Эссе жазуда жанрдың ерекшелігіне сай  студенттің функционалдық 

сауаттылығы назарға алынады. Эссе үшін  қойылатын жоғарғы ұпай саны - 30 балл. 

Эссе жұмысын бағалау жүйесі 

Бағалау критерийлері 
Қойылатын ұпай саны 

(барлығы: 30 балл) 

Тақырыптың 

ашылуы 

 тақырыптың өзектенуі 3 б. 
6  балл 

 мәселенің тезис түрінде тұжырымдалуы 3 б. 

Ақпаратты 

талдау және 

бағалау  

 

 

 ақпараттардың толықтығы; 3 б. 
7 балл 

 

 

 

 авторлық позиция мен мәселеге 

қатыстыпікірлердің бағалануы 

 

4 б. 

 

Өз ойын  

дәлелдеуі  

 

 

 

 ойдың жүйелілігі, қисындылығы 
5 б. 

10 балл 

  дәлелдеменің (дәйексөз, статистикалық 

мәліметтер, сызбалар және т.б.) сенімділігі 

5 б. 

Сауаттылығы   
 эссе құрылымының  сақталуы 3 б. 

7 балл 
 стильдік сауаттылығы 4 б. 

 

 



 

11.4 Панорамалық сабақ  өткізу. Панорамалық сабақ бойынша берілетін жоғары ұпай саны 

– 30 балл. 

 

     Панорамалық сабаққа қойылатынталаптар: 

1. Сабақты жаңартылған білім мазмұны бойынша өткізу. 

2. Сабақтың мақсаты, міндеттері, қол жеткізетін нәтижелерінтолық қамту. 

3. Сабақтың инновациялылығы. 

 

Панорамалық сабақты бағалау жүйесі 

№ Бағалау критерийлері Қойылатын ұпай саны 

(барлығы- 30 балл) 

1 Панорамалық сабақ талаптарының сақталуы 5 

2 Тапсырмалардың оқу мақсаттарынасәйкестігі 5 

3 Әр тапсырманы бағалау критерийлерінің сапасы 5 

4 АКТ-ның қолданылуы 5 

5 Көрнекіліктердің қолданылуы 5 

6 Сабақ туралы өзіндік тұжырым жасауы 5 

 

4. Республикалық пән олимпиадасы жеңімпаздары командалық есепте анықталады. 

5. Республикалық пән олимпиадасының жеңімпаздары болып командалық есепте 

жүлделі І,2,3- орын алғандар саналады. Жеңімпаздар ретінде республикалық 

олимпиаданың екі кезеңінде ең көп ұпай жинаған команда есептеледі. 

6. Республикалық пән олимпиадасында төмендегідей жүлделі орындар белгіленеді: 

              бір бірінші орын; 

              екі екінші орын; 

              үш үшінші орын. 

  

Ү. Жеңімпаздар мен қатысушыларды марапаттау 

 

17. Пән олимпиадасының жеңімпаздары ретінде танылған командалар 1-дәрежелі 

диплом, 2, 3-дәрежелі дипломдарға  ие  болады. 

18. Басқа қатысушыларАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетісертификаттарымен марапатталады. 

           19. Сонымен қатар пән бойынша білімі мен танымы жоғары, өзіндік көзқарасымен 

және сауаттылығымен ерекше көзге түскен студенттер комиссия бекіткен жеке 

номинациялар бойынша марапатталады. 

 

ҮІ. Республикалық пәндік олимпиадасын қаржылық 

қамтамасыз ету 

 

20. Студенттерді қаржыландыру топты жіберіп отырған ЖОО тарапынан 

қамтамасыз етіледі. 

21. Республикалық пәндік олимпиаданы өткізу мен ұйымдастыру шығындары Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіқоры есебінен жүзеге асырылады. 

 

ҮІІ. Республикалық пән олимпиадасын өткізу уақыты мен орны 
 

22. Республикалық пәндік олимпиаданы өткізу мен жеңімпаздарын анықтау мен 

марапаттау 2016 жылдың 15 сәуірінде болады. Пән олимпиадасы нәтижесі Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетісайтына орналастырылады (www.arsu.kz). 



23. Республикалық пәндік олимпиада  Алматы қ., Достық даңғылы, 13-үй мекен-

жайда орналасқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бас 

ғимаратында өткізіледі. 
 


