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Т.Ғ. ЖАНТАСОВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН «ЖАС МАТЕМАТИК»
ОЛИМПИАДАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
I. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЯТ
1.1 «Жас математик» олимпиадасын Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық университетінің (әрі қарай - ШҚМТУ) «Жоғары математика»
кафедрасы ШҚО Білім басқармасы колдауындағы «Дарын» ШҚ ӨҒПО-мен және математик,
қазақ тілінде оқыту факультетінің тұңғыш деканы Т.Ғ.Жантасовты еске алу бастамашыл
тобымен бірлесіп ұйымдастырады.
1.2 «Жас математик» олимпиадасы «математика» пәні бойынша ауыл мектебін
бітірушілер арасында ұлттық бірегей тестіне дайындау барысында өткізіледі. Қолданылатын
тілі: қазақ, орыс.
1.3 Жобада замангерлік ақпараттық қашықтан оқыту технологиялары пайдаланылады.
1.4 Бақылау тапсырмаларын ШҚМТУ оқытушылары дайындайды.
II. ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ
2.1 Жоба мақсаттары:
- зияткер жастарға, Ұстазға деген ізетті орта қалыптастыру;
- оқушылардың пәндік білімнен озық нәтижелеріне жетек болу;
- ауыл мектебі оқушыларының дайындық деңгейін көтеруге ықпал ету;
- ауыл мектебін оқу үрдісіне ақпараттық технологияларды енгізуге жетелеуге
атсалысу.
2.2 Жоба міндеттері:
- оқушыларды жоо техникалық мамандықтарын жете меңгеруге бағытталған
бағдарламаларға бейімдеу;
- дарынды балаларды анықтау және олардың талабын аша түсуге жағдай жасау;
- әр түрлі деңгейдегі олимпиадалар мен жарыстарға шыңдау.
III ОЛИМПИАДАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
3.1 Олимпиадаға ШҚО ауыл мектептерінің 11 сынып оқушылары қатыса алады.
3.2 Олимпиадаға қатысу үшін бекітілген үлгімен мәлімдеме беру керек (қосымша 1).
3.3 Олимпиада екі турдан тұрады. Біріншісі - қашық тур, наурыздың ортасында өтеді.
Екіншісі -көзбе-көз тур, сәуірдің екінші сәрсенбісінде ШҚМТУ-да өтеді. Екінші турға
конкурс комиссиясының шешімімен бірінші турда жеткілікті балл жинағандар өтеді.
IV БІРІНШІ ТУРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
4.1 Қатысушыларға электрондық пошта арқылы бекітілген мерзімге дейін орындалуы
тиіс тапсырмалар жіберіледі.
4.2 Орындалған жұмыстарды ШҚМТУ оқытушылары тексереді. Бірінші тур
нәтижелері ШҚМТУ сайтының «Талапкер» бөліміне ( http://www.do.ektu.kz ) және ШҚМТУ
оқу- білім беру порталының «Оқушыға» бөліміне (http://www.ektu.kz), ШҚ ӨҒПО «Дарын»
орталығының сайтына (http//www.shygysdaryny.kz) шығарылады.

4.3 Бірінші турдан өткендерге электрондық пошта арқылы екінші турға шақыру
жіберіледі.
V КӨЗБЕ-КӨЗ ТУРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
5.1 Олимпиадаға қатысу тегін. Тамақтану, тұрғын- жай, университетке келіп қайтқан
жол- көлік шығындары қатысушылардың өз есебінен.
5.2 Қатысушыларды тіркеу сағ.9.00-де, ауд. Г1-101 (конференц - зал), ШҚМТУ,
мекен- жайы: Д.Серікбаев көшесі, 19. Басталуы- 10.00 сағ.
5.3 Қатысушылар олимпиадалық тапсырмаларды олимпиада болатын күні алады.
5.4 Олимпиада тапсырмаларын орындауға 3 астрономиялық сағат (180 минут) уақыт
беріледі.
5.5 Нәтижелері тур біткеннен кейінгі 2÷4 сағат ішінде қорытындалады.
5.6 Көзбе-көз турдың әділ қазы алқасының шешімдері хаттамалармен бекітіледі.
VI ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ МАРАПАТТАУ
6.1 Бірінші, екінші және үшінші орын алған қатысушылар I, II, III дәрежелі
дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады
6.2 Барлық көзбе-көз турға қатысқандар ШҚМТУ ректорының, ШҚ ӨҒПО «Дарын»
орталығы директорының алғыс хаттарын және ШҚМТУ ректорының сыйлықтарын алады
және де ШҚМТУ-да оқыған кезеңінде тегін Интернет беріледі.
Бастамашыл топтың жетекшісі
ШҚМТУ «Машина жасау және көлік»
факультетінің деканы
Бастамашыл топ мүшелері:
«Қазақавтожол» РМК ШҚО
филиалы директоры

Ғ.Х.Мұхамедиев

С.Қ.Ақтанов

ШҚМТУ Ақпараттық технологиялар
орталығының бастығы

Ж.Ш.Өзденбаев

ШҚМТУ «Ақпараттық технологиялар және
энергетика» факультетінің деканы

Е.М.Тұрғанбаев

ШҚМТУ «Жоғары математика» кафедрасының
меңгерушісі

Н.Г.Хисамиев

ШҚМТУ Қаржы басқармасының бастығы

Б.Қ.Қалибек

Қосымша 1
Т.Ғ. Жантасовты еске алуға арналған «Жас математик» олимпиадасына қатысуға
Мәлімдеме
Мектеп № __________________________________________________________________
Аудан ______________________________________________________________________
Электрондық адрес: ___________________________________________________________
Үйлестіруші: _________________________________________________________________

Оқушылардың толық аты-жөні

Мектеп директоры:

Мұғалімнің толық аты-жөні

Аты-жөні

Қолданатын тілі

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВК РНПЦ «Дарын»

Ректор ВКГТУ им.Д.Серикбаева

_______________Ж.Е.Касымханова

_____________Н.М.Темирбеков

«_21_»_02_2011ж.

«_4_» _ 03_2011ж.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ «ЖАС МАТЕМАТИК», ПОСВЯЩЕННОЙ
ПАМЯТИ ЖАНТАСОВА Т.Г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Олимпиада «Жас математик» организовывает Кафедра «Высшая математика»
Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева
(далее ВКГТУ), совместно с ВК РНПЦ «Дарын» при поддержке Управления образования
ВКО и инициативной группой памяти Жантасова Т.Г., математика, первого декана факультета с казахским языком обучения ВКГТУ.
1.2 Олимпиада «Жас математик» проводится по предмету «математика» среди школьников выпускных классов сельских школ в рамках подготовки к единому национальному
тестированию. Используемые языки: казахский, русский.
1.3 В проекте используются современные информационные технологий дистанционного обучения.
1.4 Контрольные задания разрабатываются преподавателями ВКГТУ.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1 Цели проекта:
- формирование позитивной среды в отношении интеллектуальной молодежи, Учителю;
- способствование обучающимся в достижении высоких результатов в предметных
областях знаний;
- способствование повышению уровня подготовки школьников сельских школ;
- содействие привлечении сельских школ к внедрению в образовательный процесс
информационных технологий.
2.2 Задачи проекта:
- ориентация школьников на программы, направленные на успешное освоение технических специальностей вуза;
- создание условий для выявления и развития одаренных детей;
- подготовка к олимпиадам и соревнованиям различного уровня.
III . УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1 Участниками олимпиады могут быть учащиеся 11-ого классов сельских школ ВКО.
3.2 Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку установленной формы (Приложение 1).
3.3 Олимпиада проходит в два тура. Первый тур –дистанционный, пройдет в середине
марта. Второй тур - очный, пройдет во вторую среду апреля в ВКГТУ. Во втором туре принимают участие учащиеся, которые по решению конкурсной комиссии набрали достаточное
количество баллов по итогам первого тура.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ТУРА
4.1 Участникам по электронной почте высылаются задания, которые необходимо вы-

полнить в течение установленных сроков.
4.2 Проверка выполненных работ осуществляется преподавателями ВКГТУ. Результаты первого тура выставляются
на сайте ВКГТУ в разделе «Абитуриенту»
(http://www.do.ektu.kz ) и на учебно-образовательном портале ВКГТУ в разделе
«Школьнику»
(http://www.ektu.kz)
и
на
сайте
ВК
РНПЦ
«Дарын»
(http//www.shygysdaryny.kz).
4.3 Успешно прошедшим первый тур участникам по электронной почте направляется
приглашение на второй, очный тур.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧНОГО ТУРА
5.1 Участие в олимпиаде бесплатное. Питание, проживание, дорожно-транспортные
расходы до университета и обратно за свой счет участников.
5.2 Регистрация участников в 9.00 ч. в ауд.Г1-101 (конференц - зал) ВКГТУ по адресу:
ул. Серикбаева, 19. Начало- 10.00 ч.
5.3 Доступ к олимпиадным заданиям участники получают в день проведения олимпиады.
5.4 На выполнение заданий олимпиады отводится 3 астрономических часа (180 минут).
5.5 Результаты подводятся через 2÷4 часа после окончания тура.
5.6 Решения членов жюри олимпиады очного тура оформляются протоколами.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами I,
II, III степени и денежными призами.
6.2. Все участники очного тура получают благодарственные письма ректора ВКГТУ
им.Д.Серикбаева, директора ВК РНПЦ «Дарын» и подарки ректора ВКГТУ, а так же бесплатный доступ к Интернет за период обучения в ВКГТУ.

Руководитель инициативной группы
Декан факультета «Машиностроение
и транспорт» ВКГТУ

Г.Х.Мухамедиев

Члены инициативной группы:
Директор «Казахавтодор»
ВКО филиал РГП

С.К.Актанов

Начальник Центра информационных
технологий ВКГТУ

Ж.Ш.Узденбаев

Декан факультета «Информационные
технологии и энергетика» ВКГТУ

Е.М.Турганбаев

Зав. кафедрой «Высшая математика» ВКГТУ

Н.Г.Хисамиев

Начальник финансового управления ВКГТУ

Б.К.Калибек

Приложение 1
Заявка
на участие в олимпиаде «Жас математик», посвященной памяти ЖАНТАСОВА Т.Г.
Школа № __________________________________________________________________
Район ______________________________________________________________________
Электронный адрес: __________________________________________________________
Координатор: ________________________________________________________________

ФИО учащихся
(полностью)

Директор школы:

ФИО учителя
(полностью)

Язык обучения

ФИО

