
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

   

 

5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы 

бойынша 2 және 3 курс студенттері арасында «Өзін-өзі тану» пәні бойынша 

VIII Республикалық пәндік олимпиадасы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті 2020 жылдың 14-15 

мамырда өтетін 5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 

мамандығы бойынша 2 және 3 курс студенттері арасында «Өзін-өзі тану» 

пәні бойынша VIII Республикалық пәндік олимпиадасына қатысуға 

шақырамыз.  

Олимпиаданың мақсаты: студенттердің шығармашылық қабілеттерін 

ашып көрсету, талантты және дарынды студенттерді іріктеу және қолдау; 

студенттердің интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыруда көмек көрсету; 

қазіргі заманымыздың ғылыми мәселелерін шешуге студенттер мен жас 

ғалымдарды тарту; ғылымға деген қызығушылықтарын дамыту.  

Олимпиадаға Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 

5В012300 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығының 3 

курс студенттері қатыса алады және міндетті түрде команда жетекшісінде 

«Бөбек» ҰҒПББСО-ның біліктілікті көтеру жайлы сертификаты және/немесе 

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша 

бакалавр/PhD дипломы болуы тиіс. Оқу мекемесі жіберілетін команданы өз 

тараптарынан тағайындайды, команданың мүшелері 4 студенттен аспауы 

қажет (қазақ және орыс тілдерінде) 

Олимпиаданың ІІ кезеңі төрт турдан тұрады: 

1. Үй тапсырмасының конкурсы: Абайдың «Толық адам» 

формуласына сай ой толғау – эссе 

2. 2020 жыл – Волонтер жылы: «Біз біргеміз» акциясы тақырыбында 

жобалық жұмыстың презентациясы 

3. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының 

мазмұнын ашуға бағытталған педагогикалық жағдаяттар 

4. «Өзін-өзі тану» сабағынан үзінді көрсету 

Олимпиаданың жұмыс тілдері: қазақ және орыс.  



Олимпиаданың ұйымдастыру комитетіне құжаттар тапсыру 

тәртібі: Студенттердің жеке куәлігі мен студенттік куәліктері болуы қажет. 

Республикалық студенттік пәндік олимпиадаға қатысуға өтінімдер 2020 

жылдың 10 сәуіріне дейін, арнайы бланктің электрондық нұсқасын толтыру 

керек (әрбір қатысушы үшін толтырылады) Мына мекен-жайы бойынша 

жіберіледі: Тараз қ, Төле би көшесі, 62 үй, немесе spis_olimp_2020@mail.ru 

электрондық поштасына.  

 

Тіркеу картасы 

 

1. Тегі, аты, әкесінің аты (толық) _____________________________________ 

2. Мамандық щифры, курсы, оқу тілі _______________________________ 

3. ЖОО (толық атауы)____________________________________________ 

4. Мекен-жайы _____________________________________________________ 

5. Қатысушының байланыс телефоны, электронды поштасы ______________ 

6. Келу уақыты _____________________________________________________ 

7. Кету уақыты _____________________________________________________ 

8. Команда жетекшісінің аты-жөні, лауазымы және оның байланыс телефоны, 

электронды поштасы________________________________________________ 

  

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 

Қосымша ақпарат алу үшін мына мекен-жайға хабарласыңыз: 080000, 

Тараз қаласы, Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Төле би 

көшесі, 62 мекенжайы бойынша орналасқан Педагогика жоғары мектебі, 

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» кафедрасы, 1 оқу ғимараты, 305 

кабинет. Телефон: +7 (7262) 52-67-99 

 

Өткізілетін орны: Тараз қаласы, Тараз мемлекеттік педагогикалық 

университеті, Төле би көшесі, 68 (№3 оқу ғимараты) 

 

Олимпиаданы ұйымдастыруға және өткізуге жауаптылар: 

1. Санай Гаухар Ералықызы – п.ғ.к., доцент +7 702 664 1841, 8747 768 

77 04 

2. Тлегенов Даулет Бисенбаевич – магистр, аға оқытушы 

+7 707 277 9893  

 

Электрондық пошта: spis_olimp_2020@mail.ru 

 

Олимпиадаға қатысуға байланысты барлық шығындар (жол жүру, 

тамақ, тұру) жіберуші тарапынан жүзеге асырылады. 


