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Гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық цикл және ғылыми жобалау 

пәндері бойынша "Мектеп Одиссеясы" жас эрудиттер интеллектуалдық 

марфонының тұжырымдамасы  

(оқушылардың шағын ғылым Академиясының сессиясы) 

 

  «Мектеп Одиссеясы» - "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының 

Одағы" қоғамдық бірлестігінің Ақмола облысы білім басқармасымен бірлесіп 

жүзеге асыратын, ҚР БҒМ БҚҚК келісілген, Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтің «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасының 

негізінде «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаһандануы»  
мақаласының аясында жалпы білімдік мектептердегі 5-11 сынып 

оқушыларының арасында өткізілетін іс-шаралар жүйесін құрайтын авторлық 

жоба. 

Жоба оқушылардың танымдық белсенділігін белсенділендіруге, жалпы 

білімдік тәртіп бойынша жобаның әрбір қатысушысының білімін жүйелендіруге, 

жоғары сыныптағылардың эвристикалық қабілеттіліктерін дамытуға және ғылыми-

зерттеу жұмыстарына кеңес беруге, диагностиканың барлық түрлеріне позитивті 

қарым-қатынас қалыптастыруға, білімдерін тестілеуге, ҰБТ тапсыруға 

дайындалуға бағытталған. 

  Өткізу мерзімі: 2017 ж. 17- 20 қазан аралығы Ақмола облысының Атбасар, 

Астрахан, Жақсы және Сандықтау аудандары үшін. 

 

Жоба мақсаттары: 
 ғылым негіздері бойынша оқушылардың танымдық қызметінің сапасы мен 

нәтижелілігін жоғарылатуға, білім негізі мен танымдық және зерттеушілік қызмет 
мәдениетін қалыптастыруға атсалысу; 

 дарынды балаларды анықтау, қолдау, оқушылардың интеллектуалдық және 
шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту; 

 ғылым негіздері бойынша жоба қатысушыларын түрлі эвристикалық 
байқауларға, олимпиадаларға, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау; 

 оқушылардың шағын ғылым Академиясында оқушылардың түрлі ғылым 
жобалары бойынша зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

Жоба міндеттері: 
 оқушылардың білім жүйесі деңгейіндегі мектеп курсы пәндері мен 

қажеттілігі қарай оларды түзету бойынша жаңылыстар мен мәселелерді анықтау 
(қажеттілік бойынша); 

 оқушылардың таңдаулы тәртіптер бойынша білім жүйесінде бар жаңылыстар 
себебінің логистикасы; 

 оқушылардың тәртіпаралық байланыстар мен жеке мүмкіндіктерін ескере 
отырып, пәндер бойынша білімді жүйелендіру алгоритімін қалыптастыру; 



 пәнді меңгеру нәтижелілігін жоғарылату бойынша ұсыныстарды өңдеу; 
 Оқушылардың шағын ғылым Академиясының жүйесінде оқушыларды 

ғылыми-зерттеу қызметке тарту; 
 оқушылардың ғылыми жоба байқауларына қатысуға дайындық.  
 мамандық таңдау бойынша жоғары сыныптағылардың консультациясы. 
 

      
Интеллектуалдық марафон кезеңдері: 
 

I. Диагностикалық-коррекциялық (іріктеу кезеңі) бірінші жарты 
жылдықта гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық цикл пәндері 
бойынша өткізіледі. 

 
II. Академиялық (оқушылардың ШҒА жүйесінде жұмыс) ерекше үлгідегі 

білім сапасы сертификаттарының иегерлері үшін Ақмола облыстық дарынды 
балаларға арналған интернаттар базасында "Дарын" ұлттық оқу-практикалық 
орталығымен бірлесіп өткізіледі.  

 
Барлық пәндер бойынша сабақтар қазақ және орыс тілдерінде біліктілігі 

жоғары педагогтармен, ғылыми қызметкерлермен өткізіледі. 
 

Сабақтың жалғасу мерзімі - 4 күн. Оқу сабақтарының жалпы саны -  26 
академиялық сағат, жеке консултациялар,  аттестация.  

Күнделікті түрлі бағдарламаларды "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ үйлестірушілері 
жүргізеді. 

Марафон қатысушылары қатысу және жетістіктер сертификатын алады .  
Еркше нәтижелерге жеткен оқушылар ерекше үлгідегі ғылым негіздері 

бойынша ІІ және ІІІ кезеңдерге қатысу құқығын беретін "Мектеп Одиссеясы 
сертификатын иеленеді.  

"Мектеп Одиссеясының" ерекше көзге түскен қатысушыларды арнайы 
дипломдармен, мадақтамалармен, сыйлықтармен марапатталады. 

 

 
"Мектеп Одиссеясына" қатысу үшін интернатта тұруға 

келген қатысушылардың №079 формадағы медициналық анықтамасы 
болуы қажет .  

 
Балалардың өмірі мен денсаулығына, "Мектеп Одиссеясын" өткізу 

кезінде және жолда олардың мүліктеріне жауапкершілік жасы үлкен ертіп 
жүрушілердің мойнында! 

 
Анықтама мына телефондар бойынша:  

Астана қ. - (8 717 2) 21 74  22,   8 701 533 70 28 ( Елена Александровна 

Дмитриенко); 

 Көкшетау қ. – (8 716 2) 25  83  49, 72 12 26. 

 

"Мектеп Одиссеясы" жобасына қатысу шарттары туралы ақпарат осы 

тұжырымдаманың №1-қосымшасында берілген. 
 
 

 



Қазақстан Республикасы "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының 
Одағы" ҚБ, БАҚ мен "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ жобалары туралы толық 

ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады. 
 

Гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық циклы 

 және ғылыми жобалау пәндері бойынша 

 "Мектеп Одиссесы" жас эрудиттер  

интеллектуалдық марфонының 
 тұжырымдамасына  

№ 1-қосымша 
(оқушылардың шағын ғылым Академиясының сессиясы) 

 
 

"Мектеп Одиссеясы" интеллектуалдық марафонына қатысуға өтінім 
(қатысушының ТАӘ, мектебі, сыныбы, пәні, оқу тілі,  үй мекенжайы, 
телефоны, ата-анасының, пән бойынша жетекшісінің, мектеп директорының 
ТАӘ, келу мерзімі мен уақыты ) ауысым басталуына дейін екі күннен 
кешіктірмей жіберу қажет . 

 
Бірінші турға қатысу бойынша өтінімді 8 (716 2) 50 25 91 факсы 

бойынша немесе e-mail: sdoozhuldyz@mail.ru электрондық мекенжайын 

жіберу қажет.  

 
Бір қатысушы үшін ұйымдастырушылық жарна - 7500 теңге. 
 
Бір қатысушы мен оның басшысы үшін тамақтану және тұру 

орнының бағасы күніне 1850 теңге.  
 
Жол жүру шығындары жіберуші тараптың есебінен.  
 

Төлем қол-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізіледі: 

 

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы "ҚБ 

 020000,  Көкшетау қ., Абай к-сі, 207 каб. 

Код 18 

СТН 032600222656 

ЖСК KZ276010321000017832 

БСК HSBKKZKX 

БИК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

«Қазақстан халық Банкі» АҚ Көкшетау қ. 

КНП 859:білім сессиясына қатысуға ерікті салым 

 ШҒА(оқушылардың шағын ғылым Академиясы) 
 
Төлем тапсырмаларының көшірмесі делегация слетке қатысуға келген 

күні Ұйымдастырушы Комитетке беріледі. 

 

http://www.zhuldyz.kz/
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru


 Назар аударыңыз! Төлем жобаға қатысуға келген күні "Жұлдыз" БҚҰО 

ҚБ есеп бөліміне қол-қол қаражатпен жүргіліуі мүмкін. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

 


