
Математикадан Батыс- Қытай олимпиадасы (WCMO) туралы 

ереже 

WCMO - бұл негізінен Қытайдың Орталық және батыс 

аймақтарындағы, сондай-ақ Азияның басқа бөліктеріндегі жоғары сынып 

оқушылары қатысатын олимпиада. Бұл CAST (Қытай ғылым және 

технологиялар қауымдастығы) рұқсат еткен және Қытай математика 

олимпиадасы комитеті ұйымдастырған ірі халықаралық математика сайысы. 

Мақсаты - қатысушы елдерде математикалық дарынды оқушыларды 

анықтау, ынталандыру, көтермелеу және дамыту. 

2001 жылдан бастап олимпиада 20 жыл бойы сәтті өткізіліп келеді, 

олардың әрқайсысын Қытайдың Орталық және батыс аймақтарындағы кейбір 

маңызды қалалардан белгілі бір орта мектеп немесе белгілі университет 

ұйымдастырады және өткізеді. 

Қытайдың Орталық және батыс аймақтарында математикалық 

мансапты дамытуға ықпал ету, осы аймақтардағы, сондай-ақ Азияның басқа 

бөліктеріндегі жоғары сынып оқушыларын математикалық зерттеулер мен 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысуға ынталандыру және 

халықаралық математикалық олимпиаданың идеясы мен рухын сақтай 

отырып, өздерінің математикалық таланттарын көрсету үшін платформа құру 

мақсатында WCMO Ұйымдастыру комитеті осы үлкен конкурс-тамыз 

WCMO өткізуді ұйғарды. Соңғы жылдары WCMO барған сайын танымал 

бола бастады және конкурс жеңімпаздарын Қытайдың ең беделді 

университеттеріне тәуелсіз қабылдау қолдайды. 



Жыл сайын олимпиадаға провинцияның (муниципалитеттің, 

автономды аймақтың) және тиісті мектептің математикалық қоғамы 

ұйымдастырған командалар құрамында 4 оқушы және 2 жетекшіден тұратын 

команда қатысуға шақырылады. 

WCMO-ге қатысты пунктер келесідей: 

1. Тіркеу: 

I. Уақыты: 9:00-17:00, тамыз 

II. Өткізу орны 

III. Тіркеу ақпаратын растау (1-қосымша) және оны 

xbshxyqs2018@vip.163.com мекен-жайына жіберу керек немесе ұйымдастыру 

комитетіне 20 шілдеге дейін қоңырау шалуға болады. 

IX. Аударым нысанын (2-қосымша) толтырып, оны 

xbshxyqs2018@vip.163.com мекен-жайына жіберу керек немесе ұйымдастыру 

комитетіне 1 тамызға дейін қоңырау шалуға болады. Демеуші Халықаралық 

әуежай мен орта мектеп арасында трансфер ұсынады. 

XI. Егер ұйымдастыру комитетіне форс-мажорлық жағдаяттарға 

байланысты олимпиаданы өткізу уақытын түзету қажет болса, 

қатысушыларға бұл туралы ауа райы болжамына сәйкес басталғанға дейін бір 

апта бұрын хабарланады. 

Байланыс мәліметтері: 

Ms. Cai 008613016230211 Ms. Su 008618289243598 

2. Кіру жарнасы: 

I. тіркеу кезіндегі ұйымдастыру жарнасы. Әрбір ресми қатысушы 



үшін 800 юань, әр команда жетекшісі үшін 1000 юань, әр қосымша қатысушы 

немесе бірге жүретін команда жетекшісі үшін 1800 юань. 

3. Орналастыру: 

I. барлық ресми қатысушылар мен штаттан тыс мүшелер орта 

мектептің студенттік пәтерінде орналасады (кондиционер, үстел және 

төсек-орын бар бөлмеде 4 адам). Әр қатысушы өзіне қажетті дәретхана 

керек-жарақтарын өзімен алып келуі қажет. 

II. Команда жетекшілері қонақ үйге орналастырылады. Нөмірдің 

құны-күніне 300 юань/нөмір. Егер жетекшілерге бір орынды нөмір қажет 

болса, тіркеу туралы ақпаратты растау түрінде ұйымдастыру комитетіне 

хабарлау керек немесе екі орынды нөмірде орналастырылады. 

4. Егер тұруға, тамақтануға және мәдени әдет-ғұрыптарға қатысты 

арнайы талаптар болса, оларды xbshxyqs2018@vip.163.com мекен-жайына 

жіберу керек немесе ұйымдастыру комитетіне 20 шілдеге дейін қоңырау 

шалуға болады. 

5. Кесте: 

мерзімі Уақыт Іс-шара Өткізу орны Ескерту 

Aвгуст 

 

9:00~17:00 
Тіркеу 1-ші қабат 

 

17:30~19:00 Түскі ас Студенттік асхана  

20:00~21:00 

Команда 

жетекшілерінің 

кездесуі 

2 қабат, кітапхана 

 



21:30 

ұйқы Студенттік 

пәтерлер / 

Куаньцзинчен 

қонақ үйі 

 

 

Aвгуст 

 

7:30~8:20 Таңғы ас Студенттік асхана  

8:30~9:30 

Ашылу 

салтанаты 

Стадион Қатысушылар 

мәдени футболка 

киіп, стадионға 

волонтерлардың 

жетекшілігімен 

8:40-та кіреді. 

9:30-10:30 
Топтық 

фотосуреттер 

Ойын алаңы, 

үлкен тас 

 

10:30-11:50 

Сарапшылардың 

есебі 

2 қабат, мәжіліс 

залы 

Математика және 

география туралы 

баяндамалар 

11:50~12:50 Түскі ас Студенттік асхана  

13:00-14:20 
демалу Студенттік 

пәтерлер  

 

14:30~16:30 

Бос уақыт Сыныптар волонтерлардың 

жетекшілігімен 

кампусқа бару 

16:30-18:00 Бамбук билеріне Стадион  



жазылыңыз 

18:00~19:00 Түскі ас Студенттік асхана  

19:30-21:30 Бос уақыт   

22:00 Ұйқы Студенттік Пәтер  

Aвгуст 

 

7:00~7:40 Таңғы ас Студенттік асхана  

8:00~12:00 

Бірінші тур 2-ші, 3-ші және 

4-ші қабаттары  

12:00~13:00 Түскі ас Студенттік асхана  

13:00-14:20 

демалу Студенттік 

пәтерлер / қонақ 

үй 

 

14:30~16:30 Бос уақыт   

16:30-18:00 Бамбук биі Стадион  

18:00~19:00 Түскі ас Студенттік асхана  

19:30-21:30 Бос уақыт   

22:00 
Ұйқы Студенттік 

пәтерлер 
 

Aвгуст 

 

7:00~7:40 Таңғы ас Студенттік асхана  

8:00~12:00 
Екінші тур 2-ші, 3-ші және 

4-ші қабаттары 
 

12:00~13:00 Түскі ас Студенттік асхана  



13:00-14:20 
Демалу  Студенттік 

пәтерлер 
 

14:30~17:00 Тестті бағалау конференц-зал  

17:00-18:00 Бамбук биі Стадион  

18:00~19:00 Түскі ас Студенттік асхана  

22:00 
Ұйқы Студенттік 

пәтерлер 
 

Aвгуст 

 

7:00~7:40 Таңғы ас Студенттік асхана  

7:50~17:00 
Экскурсия 7:50-де кездесу 

7: 55-те шығу 

мәдени футболка 

кию қажет 

17:00-18:00 Түскі ас Студенттік асхана  

19:30-21:30 
Жабылу 

салтанаты 

Стадион  

Aвгуст 

 

 

7:00~8:00 Таңғы ас Студенттік асхана  

8.00-16:00 

Кету Мектеп қақпасы Маршруттық 

автобус (8:00, 

11:00) 

Ұйымдастыру комитеті WCMO математикалық қоғам орта мектеп. 

Жазбалар: 

(1) Ұйымдастыру комитеті сәуір айына дейін өткізген 

ұйымдастырушылық және үйлестіру кеңесіне сәйкес, барлық қатысушылар 

команданың басқа мүшелерімен бірге тіркеу кезінде кіру ақысын төлеуі керек, 

олар келесідей өзгереді: олимпиадаға қатысушылар үшін әрқайсысы 800 



юань, әрқайсысы 1000 юань команда жетекшілері және команданың басқа 

мүшелері, сондай-ақ бір адамға 1800 юань қосымша қатысушылары үшін. 

Іс-шара барысында тамақтануға, емтихандарға, дәрістерге, сапарларға 

жұмсалған барлық шығындар, сондай-ақ ұжымдық іс-шараларға 

қатысушылардың және олар үшін футболкалар, кәдесыйлар құнын WCMO 

Ұйымдастыру комитеті төлейді. Орта мектеп тек ресми қатысушыларға тегін 

баспана береді. Команда жетекшілеріне жеке тұру ақысы төленеді.  

(2). Футболканы алу үшін сіздің бойыңыз бен беліңіздің мөлшері туралы 

ақпарат қажет. Егер мұсылман диетасына мұқтаж немесе басқа да ерекше 

жағдайлары бар қонақтар болса, "Ескертулер" бағанына назар аудару қажет.   

(3). Кейбір мектептер жіберген жеке командалар сонымен қатар сіздің 

провинцияның (муниципалитеттің немесе автономды аймақтың) 

математикалық қоғамы WCMO ұйымдастыру комитетінің электрондық 

поштасына алатын және жіберетін осы өтініш формасын толтыруы керек. 

(4). Команданың байланыс ақпараты: 

Аты (команда жетекшісі) 

Байланыс нөмірі: (Ұялы) (тел.） 

Мекен жайы： 

Пошта индексіҢ 

Электрондық пошта идентификаторы: 

(5). Осы өтініш формасын ұйымдастыру комитетінің электрондық 

мекен-жайына жіберіңіз xbshxyqs2018@vip.163.com 31 мамырға дейін. 

1-қосымша: CHINA WEST MATHEMATICS INVITATIONAL (WCMO) тіркеу 



ақпаратын растау нысаны 

Форманы толтырып, оны xbshxyqs2018@vip.163.com мекен-жайына жіберу 

керек немесе ұйымдастыру комитетіне 20 шілдеге дейін қоңырау шалуға 

болады. Сіздің фотосуретіңіз пішінге салынуы керек. 

(1) (Сіздің еліңіздің атауы) команда жетекшілерінің тізімі: 

(сіздің еліңіздің атауы жетекшілердің тізімі 

(3) (Сіздің еліңіздің атауы) қатысушылар тізімі 

№ Аты  жынысы  

Білім 

беру 

ұйымы 

байл.тел 

электрон

ды 

пошта 

мекен-ж

айы 

паспорт 

нөмірі 
фото 

        

№ Аты  
жын

ысы  

Білім 

беру 

ұйымы 

байл.тел 

электронды 

пошта 

мекен-жайы 

паспорт 

нөмірі 
фото 

1        

2        

3        

        

№ Аты  жыны Білім байл. электронд паспорт фото № 



ЕСКЕРТУ: Біз тек сіздің тамыз айында кетуіңіз үшін трансфер ұсынамыз. 

Егер сіз ерте кетуге тура келсе, ұйымдастырушыға хабарлауыңыз керек. 

 

сы  беру 

ұйымы 

тел ы пошта 

мекен-жай

ы 

нөмірі 

         

         

         

         


