Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

АҚПАРАТ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
2018 жылдың 19-20 сәуірінде Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары
студенттері арасындағы «Дін – рухани жаңғырудың өзегі» атты Х Республикалық
дінтану және теология пән олимпиадасын өткізеді.
Республикалық олимпиаданың мақсаты: студенттердің ислам діні және
Қазақстан тарихындағы орны мен ролі туралы тарихи танымдық білімін жетілдіру; діни
сана мен тәжірибесінің аксиологиялық, философиялық қабаттары мен болмысы туралы
теориялық қолданбалы методологиялық кәсібилік қабілетін арттыру және білім
алушылардың дінтанулық және теологиялық мәдениетін қалыптастыру, олардың жеке
тұлғалық-шығармашылық әлеуетінің дамуына жағдай жасау, кәсіби іскерлігін жүзеге
асыру мен ғылыми ізденушілігіне қызығушылығын арттыру.
Жалпы ақпарат
Республикалық олимпиаданы жүргізу тілдері: қазақ, орыс
•
•
•
•

Республикалық олимпиаданың тақырыптық бағыты:
Рухани жаңғыру және түркі ислам мәдениеті
Қазақстандағы ислам және діндер тарихы
Ислам ғылымдары негіздері
Дін және мәдениет пен өркениет қабаттары

Республикалық олимпиадаға дінтану және теология мамандықтары бойынша
оқитын 3 (үш) студенттен құралған командалар қатыса алады.
Республикалық олимпиада екі кезеңнен өтеді:
1) бірінші – ЖОО кезеңі (2017 жыл 01 қаңтарға дейін).
2) екінші – республикалық (мәреге жету) кезеңі (19-20 сәуір 2018 жыл).
Республикалық олимпиада мәреге жету кезеңі – үш турдан тұратын командалар мен
студенттердің сайысы (жеке сынақ):
1). Бірінші тур «Ғылыми жоба» – дін тақырыбында ғылыми жоба дайындап, презентация
жасап, қорғау;
2). Екінші тур «Таным» – теориялық білімге тесттік тапсырмалар;
3). Үшінші тур «Эссе» – жалпы дамуға тапсырмалар (жазбаша).
Республикалық олимпиаданың өту тәртібі және сайысты бағалау өлшемдері
олимпиада ережесінде жазылған.
Республикалық олимпиаданың қазылар алқасы мәреге жету кезеңінің нәтижелерін
шығарған кезде жеке және командалық сынақ жеңімпаздарын айқындайды. Жеке сынақта

сайыстың үш турынан ең көп ұпай алған қатысушы жеңімпаз саналады. Командалық
сынақта сайыстың үш турынан ең көп ұпай алған команда жеңімпаз саналады.
Қазылар
алқасының
құрамы
универитеті
дінтану кафедрасының
оқытушыларынан және ЖОО командаларының жетекшілерінен құралады.
Республикалық олимпиада ұйымдастыру комитетіне құжаттарды тапсыру тәртібі
ЖОО командасын тіркеуге келесі құжаттар тапсырылады:
1. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры академик
Е.Б.Сыдыковтың атына қатынас хат
2. Қатысушының сауалнамасы (аты-жөні, мамандығы, курсы, оқитын тілі);
3. Команда жетекшісінің сауалнамасы (оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми
атағы, қызметі).
Құжаттар 2018 жылдың 16-сәуіріне дейін мына мекен жайға тапсырылады:
Астана қаласы, А.Янушкеевич көшесі 6, №4 оқу ғимараты. Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті. Әлеуметтік ғылымдар факультеті, Дінтану кафедрасы.
221каб. Rel.st221@yandex.kz Моб.тел: 87018448799
Республикалық олимпиаданың жұмыс күндері 19-20 сәуір 2018 жыл (қатысушылар
алдын-ала қайту билетін алып қоюға тиісті).
Республикалық пәндік олимпиадаға қатысушылар ұйымдастыру комиссиясына
2018 жылдың 16 сәуіріне дейін келетін күнін, сағатын, поездың немесе автобустың рейсі
жөнінде мәлімет беруге тиісті.
Республикалық пәндік олимпиадаға қатысушы команданың әрбір мүшесінің өзінде
жеке куәлігі және сынақ кітапшасы (түпнұсқа) болуы қажет.
Іс-сапар шығындары (жолақы және қонақ үйде тұру) іс-сапарға жіберген оқу орны
есебінен.
Республикалық олимпиаданы ұйымдастыру комиссиясы

Кафедра меңгерушісі

Тышхан К.

Әлеуметтік ғылымдар факультеті деканы

Қашхынбай Б.Б.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева проводит 19-20 апреля
2018 года Х Республиканскую предметную олимпиаду среди студентов высших
учебных заведений Республики Казахстан по религиоведению и теологии
Цель олимпиады: формирование религиоведческой и теологической культуры
студентов и создание условий для раскрытия их личностного и творческого потенциала,
профессиональной самореализации и развития интереса к научной деятельности.
Общая информация
Рабочие языки олимпиады: казахский и русский
Тематические направления Республиканской олимпиады:
• Исламская культура тюркских народов
• История религий в Казахстане
• История и основы исламских наук
• Религия, культура и цивилизация
В олимпиаде принимает участие команда из 3-х студентов, обучающихся по
специальностям религиоведение и теология.
Республиканская олимпиада проводится в два этапа:
1) первый – вузовский этап (до 01января 2018 г),
2) второй – республиканский (финальный) этап ( 19-20 апреля 2018 года).
Финальный этап Республиканской олимпиады – очный конкурс команд и студентов
(личный зачет), включаюший в себя три тура:
1). Первый тур «Научный проект»: защита научного проекта по религиоведческой или
теологической теме с демонстрацией на интерактивной доске.
2). Второй тур «Познание» – тестовые задания;
3).Третий тур «Сочинение» – задания на обшее развитие (письменно).
Порядок проведения и критерии оценки конкурсов олимпиады представлены в
Положении о Республиканской студенческой олимпиады по религиоведению и теологии.
При проведении итогов финального этапа жюри Республиканской олимпиады
выявляет победителей как в личном, так и в командном зачете. Победителем конкурса в
личном зачете признается участник, набравший максимальное количесво баллов по
итогам трех туров. Абсолютным победителем в командном зачете признается команда,
набравшая максимальное количество баллов по итогам трех туров.
Состав жюри формируется из числа преподавателей кафедры
религиоведения
университета имени Л.Н.Гумилева и преподавателей - руководителей команд вузов.

Порядок предоставления документов в оргкомитет олимпиады
Для регистрации команды вуз представляет следующие документы:
1. Сопроводительное письмо на имя ректора Евразийского национального университета
имени Л.Н.Гумилева академика Е.Б. Сыдыкова;
2. Анкета участника (ФИО, специальность, курс, язык обучения);
3. Анкета руководителя команды (ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание,
должность).
Документы предоставляются не позднее 16 апреля 2018 года по адресу:
г. Астана, ул. А.Янушкевича 6, учебный корпус факультета социальных наук № 4,
кафедра религиоведения ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, 221каб. Rel.st221@yandex.kz
Моб.тел: 87018448799
Рабочие дни олимпиады: 19-20 апреля 2018 года (участники должны своевременно
приобрести обратные билеты). Участники олимпиады до 16 апреля 2018 года необходимо
предоставить в оргкомитет информацию о дате, времени прибытия, номере поезда или
рейсе автобуса. Члены команды должны иметь при себе удостоверение личности и
зачетную книжку (оригинал).
Командировочные расходы (проезд и проживание) за счет командирующего
учебного заведения.

Оргкомитет Республиканской олимпиады

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры академик
Е.Б.Сыдыковқа

___________________________________________________командасын
( ЖОО атауы )

Х Республикалық студенттік дінтану және теология пән олимпиадасына
төмендегі құрамда қатыстыруды сұраймын :

Жетекші ________________________________________________________________
( жетекші аты – жөні, ғылыми дәрежесі,атағы,қызметі )

1.Қатысушы ____________________________________________________________
(қатысушы аты – жөні, мамандығы,курсы )

2.Қатысушы ____________________________________________________________
(қатысушы аты – жөні, мамандығы,курсы )

3.Қатысушы ____________________________________________________________
(қатысушы аты – жөні, мамандығы,курсы )

Оқу орны басшысы_________
(қолы)

____________________
(аты – жөні)

Х Республикалық студенттік дінтану пән олимпиадасына
қатысушының
АНКЕТАСЫ
ЖОО ________________________________________________________________________
Аты-жөні ___________________________________________________________________
Мамандығы, курсы __________________________________________________________
Оқу тілі ______________________________________________________________________
Мекен жайы _________________________________________________________________
телефон ______________________________________________________________________
Е-mail ______________________________________________________________________

Х Республикалық студенттік дінтану олимпиадасына қатысушы
команда жетекшісінің
АНКЕТАСЫ
ЖОО ________________________________________________________________________
Аты-жөні ___________________________________________________________________
Ғылыми дәрежесі, атағы _____________________________________________________
Қызметі _____________________________________________________________________
Мекен жайы
__________________________________________________________________

телефон ______________________________________________________________________
Е-mail
_______________________________________________________________________

