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«Қазақ тілі, қазақ  әдебиеті» пәндері бойынша қазақ диаспорасы  

балаларына арналған «Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім» 

атты Халықаралық олимпиаданы өткізу Ережесі 

 

Жалпы ереже 

 

1. Ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 

Рсепубликасындағы тілдер туралы» Заңына, Қазақстан Республкасында 

білімді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес әзірленген. Ереже «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндері  

бойынша қазақ диаспорасы  балаларына арналған  «Қазақстан – ата жұртым, 

қасиетім – ана тілім» атты  Халықаралық олимпиаданың  (бұдан әрі – 

Олимпиада) мақсаты мен міндеттерін, ұйымдастыру-әдістемелік 

жабдықталуын, өткізу, қаржыландыру, Олимпиадаға қатысу, жеңімпаздар мен 

жүлдегерлерді анықтау тәртібін белгілейді.   

2. Олимпиаданың негізгі мақсаты мен міндеттері – қазақ диаспорасының 

дарынды балаларын анықтауға және оларға әлеуметтік-құқықтық  қорғау, 

тілге, әдебиетке, тарихқа ынталандыру және қазақ халқының мәдениетіне   

деген сүйіспеншілігін арттыру.  

   

Қатысушылар 

 

3. Олимпиадаға шетелдердегі қазақ диаспорасының білім беру 

ұйымдарының  14-17 жасатағы оқушылары қатыса алады. 

4.  Әрбір қатысушы-елдің командасының құрамында 10 оқушы мен 1 

жетекші болады.  

          5. Олимпиаданың өткізілу мерзімі аралығында қатысушылардың өмірі 

мен денсаулығы үшін жауапкершілік толығымен команда  жетекшілеріне 

жүктеледі. 

 

Ұйымдастыру комитеті және қазылар алқасы 

 

 6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Олимпиаданың  ұйымдастыру және өткізу барысын қадағалау  үшін 

республикалық  ұйымдастыру комитетін  бекітеді.   

7. Ұйымдастыру комитеті Олимпиаданың өткізілу мерзімі мен орнын 

анықтап, дайындық жұмыстарын жүргізуде тікелей басшылық етіп, 

әдістемелік комиссия мен қазылар алқасының құрамын, Олимпиаданың өткізу 



бағдарламасын, қатысушылардың тізімін бекітіп, жеңімпаздар мен 

жүлдергерлерді марапаттайды. 

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» 

республикалық ғылыми-практикалық орталығы (бұдан әрі – «Дарын» РҒПО) 

Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізуде тікелей басшылық етеді. 

9. Қазылар алқасының құрамына  ғалымдар, жоғары оқу орындарының  

оқытушы-профессорлары, өнер адамдары мен  қаламгерлер кіреді. 

11. Олимпиада үш турда  өткізіледі:  

І тур:  

Эссе жазу. 
  
«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен эссе берілген тақырыптар бойынша 

жазу; 

ІІ тур  

Тарихқа байланысты «Тарихи таным» атты зерттеу жұмыстарын қорғау.  

ІІІ тур 

Үй тапсырмасы - «Менің болашағым-Қазақстан» «Өз ұлтымды 

сүйемін!» тақырыптарына шығармашылық  таныстырылым. 

 

         Бағалау критерийлері 

 

12. Олимпиаданың қатысушыларын бағалау қазылар алқасы мүшелері 

тарапынан жүргізіледі. Жүлдегерлер қазылар алқасының шешімімен 

анықталады. 

13. Жалпы бағалау 10 ұпайлық жүйемен есептеледі. 

  

1)  Эссені бағалау критерийі: 

-  тақырыпты ашылуы; 

- тарихи деректерге  сүйену; 

- әдеби шығармалардан мәліметтер келтіру; 

- өз ойын қисынды жеткізу; 

- сөйлемдерді дұрыс құру; 

- сауатты жазу. 

 

2) Зерттеу жұмыстары бойынша қорғау талаптары:  

- әр үміткер өзінің туып-өскен жері туралы қазақ тарихымен 

байланысы; 

- қазақтың салт-дәстүрінің мәні мен маңызы туралы; 

- қазақтың қолөнер бұйымдарының тарихын бағамдау; 

- қазақ ұлтынан шыққан тарихи тұлғалардың тарихтағы орынын (әл-

Фараби, Абай, Мұстафа Шоқай т.б.) саралау;  

 

  

3) Үй тапсырмаларын бағалау критерийі: 

- тапсырманың тақырыпқа сәйкестігі; 



- ойлау  ерекшелігі; 

- оқушының патриоттық келбеті;  

- қатысушының қабілеті, бейімділігі; 

- сөйлеу этикасы және тіл заңдылықтарын меңгеру; 

- орындаушылық шеберлігі; 

- театрландырылған көрініс, өлең оқу, монолог, толғау; 

- музыка, кескіндеме. 

14. Олимпиадаға қатысу үшін тіркелу және рұқсат  алу  ұйымдастыру 

комитетіне шетелдердегі  қазақ диаспорасы  ұйымдары куәландырған жазбаша 

сұраныспен беріледі.  

Сұранысты Олимпиаданың басталуына 3 апта қалғанға дейін жіберу 

қажет. Ақпарат, Олимпиаданың өткізу Ережесі «Дарын» РҒПО www.daryn.kz 

сайтында 1 ай бұрын орналастырылады. 

15. Олимпиаданың ұйымдастыру комитетінің мекен- жайы: 

010011   Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел 8, 

тел. 8-717-2-570160,  е-mail: z.amanova7@mail.ru 

 

Қорытындылау және марапаттау 

 

16.  Олимпиаданың қазылар алқасы үш тур нәтижесі бойынша 

жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды. 

17. Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі 

дипломдарымен, тиісті дәрежедегі медальдармен,сондай-ақ "Дарын" РҒПО 

номинациялары бойынша дипломдармен марапатталды. 

  18. Олимпиаданың барлық қатысушыларына сертификат беріледі. 

Команда жетекшілеріне «Алғыс хат» табысталады. 

 

Қаржыландыру 

 

19. Олимпиаданың  қатысушылары мен  олардың жетекшілерінің  

іссапар шығыны (барып-келу жолы) жіберуші жақ есебінен төленеді. Ал 

Олимпиаданың өтетін уақытынан бастап қатысушылардың жататын орны мен 

тамақтануы «Дарын» РҒПО есебінен. 

20. Қаржы  шығындары бекітілген смета бойынша қаржыландырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daryn.kz/
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«Утверждаю» 

Вице-министр образования и науки  



Республики Казахстан 

_________ Э. Суханбердиева 

«_____» _________ 2019 г.  

 

Правила 

 проведения  Международной олимпиады  

по казахскому языку и литературе   

«Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім» среди 

детей казахской диаспоры 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие  Правила  разработаны  в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об образовании», Государственной программой 

развития образования  Республики Казахстан на 2016-2019 годы и определяют 

цели и задачи, организационно-методическое обеспечение, порядок 

проведения и финансирования, участия и определения победителей и 

призеров Международной олимпиады по казахскому языку и литературе  для 

детей казахской диаспоры «Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім»  

(далее – Олимпиада). 

2. Основными  целями и задачами Олимпиады является 

выявлениенаиболее одаренных детей казахской диаспоры и оказания им 

социально-правовой  поддержки, стимулирование  их познавательного 

интереса к языку, литературе, истории  и  культуре казахского народа. 

 

 

   Участники  Олимпиады  

 

     3.  Участниками Олимпиады могут быть  учащиеся казахской  

диаспоры8-11(12) классов организаций  образования зарубежных стран.  

    4. Возраст участника не должен превышать 20 лет на 30 мая текущего 

года.    

5. Каждая команда стран-участниц  должна состоять из 10  

участников и 2 руководителей.  

6. Руководители команд несут полную ответственность за 

участников Олимпиады в пути следования к месту проведения, во время его 

проведения и обратного пути к месту жительства.  

 

Порядок организации и проведения Олимпиады 

  

7. Для координации и  проведения Олимпиады создается  

оргкомитет, состав которого утверждается Министерством образования и 

науки Республики Казахстан.  

8.  Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство  



подготовкой и проведением Олимпиады, определяет дату и место проведения 

Олимпиады, утверждает составы методической комиссии и жюри Олимпиады, 

программу проведения, список участников, награждает победителей и 

призеров.  

9.    Непосредственное руководство Олимпиадой осуществляется  

Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (далее – РНПЦ «Дарын»).  

10.   Методическая комиссия разрабатывает задания по казахскому 

языку и литературе (далее - олимпиадные задания) на туры Олимпиады для 8, 

9-10 и 11-12 классов, основанные на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, а также вносит 

предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организацией Олимпиады.  

      11. Жюри Олимпиады формируется из ученых, ведущих преподавателей 

высших учебных заведений, журналистов. Жюри оценивает работы 

участников.  

        12. Олимпиада проводится в три тура: 

1 тур – письменный  (сочинение по заданной теме); 

2 тур – устный  (аудирование, лексика и грамматика казахского языка); 

3 тур – творческий (презентация домашнего задания на тему «Менің 

болашағым - Қазақстан»в оригинальном виде средствами музыки, театра, 

поэзии, живописи и т.д.). 

        13.  Критерии оценивания сочинения: 

- соответствие темы; 

- аргументация, привлечение литературного материала; 

- композиция и логика рассуждения; 

- качество письменной речи; 

- грамотность.  

14. Критерии оценивания творческого задания: 

- соответствие теме задания; 

- оригинальность идеи; 

- целостность художественного образа, единство формы и содержания; 

- качество и эстетика  выступления; 

- степень использования творческих компонентов.  

        15.Регистрация и допуск на участие в Олимпиаде осуществляется на 

основании письменной  заявки на адрес оргкомитета, заверенной 

общественными объединениями казахских диаспор за рубежом. Заявку  

направляется за 3 недели до начала Олимпиады. Информация, Правила  о 

проведении Олимпиады размещаются на сайте РНПЦ «Дарын» за 2 месяца до 

начала Олимпиады.  

 Адрес организационного комитета Олимпиады: 

01000  Республика Казахстан,г.Астана,  пр. Республики 34 А, офис 707, тел. 

8/7172/29-51-59, 29-52-67, e-mailz.amanova7@mail.ru 

 

 

mailto:z.amanova7@mail.ru


Подведение итогов  Олимпиады и награждение  

 

 16.  По итогам трех туров жюри Олимпиады определяет победителей и 

призеров. 

17. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами  

Министерства образования и науки Республики Казахстан  I,  II и III степеней, 

медалями соответствующих степеней, а также дипломами по номинациям 

РНПЦ «Дарын». 

18. Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты участия. 

Руководителям команд вручается "Благодарственное письмо". 

  

Финансирование Олимпиады 

19. Оплата командировочных расходов участников и руководителей 

команд до места проведения Олимпиады и обратно производится за счет 

направляющей стороны, а с даты проведения Олимпиады проживания и 

питания участников за счет средств РНПЦ «Дарын». 

           20.Финансирование Олимпиады осуществляется согласно 

утвержденной смете.  

 

 
 

 

 

 
 


