
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    А Қ П А Р А Т Т Ы Қ    Х А Т  
 

 

ҚР ЖОО-ның ректорларына, 

Колледж және орта мектеп, 

гимназия және лицей директорларына 

 
ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ (ШТІКУ)  

15 ЖЫЛДЫҒЫНА арналған «Ана тілі – Жан», «Шет тілі - болашақ»  атты  

республикалық студенттік байқау (Олимпиадасы) 

 

     Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 15 жасқа толып отыр. Қазақстан 

Республикасындағы арнайы шет тілдерін оқытатын екі жоғары оқу орнының бірі болып 

табылатын ШТІКУ, 2019-2020 оқу жылынан бастап, Республикалық студенттік тілдер байқауын 

(Олимпиадасын) өткізуде. 

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті (ШТІКУ) Білім және Ғылым 

Министрлігінің ЖОО-да, колледж, орта мектептерде, гимназия мен лицейлерде шетел тілдерін 

білу, үйрену талаптары мен стандарттарын негізге ала отырып, университеттің 15 жылдығына 

арнап,  «Ана тілі – Жан», «Шет тілі - болашақ» атты Республикалық Олимпиада 

ұйымдастырып отыр. «6В02302-Шет тілі мұғалімдерін даярлау» және «6В01701-Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламалары бойынша өткізілетін Республикалық 

студенттік Олимпиада ЖОО, коледж және орта мектеп, гиназия, лицей деңгейлерінде, 

университетаралық, колледжаралық, мектепаралық бағыттарда; «Ана тілі» және «шет тілінде» 

ұйымдастырылмақ. Сондықтан осы Республикалық Олимпиадаға қатысуға ЖОО-ның 

студенттерімен қоса, колледж және орта мектеп-гимназия, лицей оқушылары шақырылады.  

       Шет тілдер және іскерлік карьера университеті (ШТІКУ) өткізген бұл Олимпиада ана 

тілімен қоса, ағылшын тілі, неміс тілі, түрік тілі, француз тілі, араб тілі, қытай тілі, корей 

тілі бойынша болады. 

     2020 жылы 1-3 сәуір күндері Алматы қаласында өткізілетін Олимпиаданың бірінші күні 

ана тіліне арналса, екінші күні шет тілінен байқау болады, үшінші күні қорытындылау және 

марапаттау рәсімі өтеді. 

Олимпиада екі турдан тұрады.  

        І тур тапсырма түрлері: 

1. Тестілеу (халықаралық стандарт материалдары бойынша) –С1 деңгей. Ұзақтығы – 3 

сағат 25 минут. 

2. Прагма-профессионалды тапсырмаларды шешу. Ұзақтығы – 5 минут. 

3. Үй тапсырмасы конкурсы: нақты тақырыпқа  жоба дайындап, презентациялау: 

ұзақтығы: 7-10 минут. 

 

 



Бірінші тур 

Тестілік тапсырмаларды орындау ана тілі және шет тілдерін үйретудің жалпы 

еуропалық стандартына сай, С1 деңгейі негізінде орындалады, ұзақтығы: 3сағат 25 

минут. Бірінші тур бойынша тиісті балл жинамаған қатысушылар екінші турға 

жіберілмейді. (Екінші турға өту балын әділқазылар алқасының төрағасы және 

мүшелері айқындайды). 

 

Екінші тур 
1) Прагма- профессионалды тапсырмаларды шешу -5 минут 

(Екінші турға өту балын әдліқазылар алқасының төрағасы және мүшелері 

айқындайды). 

2) Жоба жұмысын қорғау – Жобаны презентациялау уақыты: 7-10 минут. Жобаны 

презентациялау қатысып отырған шет тілі бойынша таныстырылады. Жобаны 

дайындаушылар саны: жеке орындау; презентацияның форматы - электронды. 

Жоба тақырыптары:  

 ЖОО-да ана тілі мен шет тілдерін оқытудың тәсілдері (ЖОО студенттері үшін) 

 Колледждерде ана тілі мен шет тілдерін оқытудың тәсілдері (колледж студенттері 

үшін) 

 Орта мектептер мен лицейлерде ана тілі мен шет тілдерін оқытудың тәсілдері 

(мектеп оқушылары үшін) 

  

  Жүлделі орын алған сайыскерлерге алғыс хат, сертификат тапсырылып, сыйлықтармен 

марапатталады. 

 

          Қатысамын деген ЖОО, колледж және мектеп, лицейлер 2020 жылдың 20 наурызға дейін 

ШТІКУ-дің «Студенттерге ғылыми қызмет көрсету» бөлімі мен Олимпиада ұйымдастыру 

комитетіне хабарласуыңызды сұраймыз.  

Алматы қаласынан тыс жерлерден қатысушылар үшін ШТІКУ қабырғасында жатақхана 

мен 3 мезгіл ыстық тамақ ішетін асхана мүмкіндіктері бар. 

 

1-ҚОСЫМША  

Ана тілі және шет тілдері бойынша халықаралық студенттік Олимпиадаға қатысу өтінімі  

 

Қатысуышы мекеме (толық атауы)  

Қатысушы оқушылардың аты-жөні  

Қатысатын ана тілі (қазақ, орыс, түрік, ұйғыр, корей, т.б.)  

Қатысатын шет тілі  

Мекен-жайы, телефоны, е-mаіl   

Ғылыми жетекшісінің немесе мекеме басшысының 

аты-жөні, мекен-жайы, телефоны, е-mаіl  

 

 

 

     Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы мен байланыс телефондары:  

     050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі, 168; 8 727 (379-78-93; 

379 78 96). E-mail ydu2006@mail.ru; Шет тілдер кафедрасының меңгерушісі Касенов Солтанбек 

Капасович (87016077039), «Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика» кафедрасының 

меңгерушісі Ошанова Орынтай Жанабаевна (8701 309 64 06), «Педагогика ғылымдары» 

факультетінің деканы Түкібаева Махаббат Ахметовна (87012165241) 

mailto:ydu2006@mail.ru

