ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
20 марта 2018 года кафедра иностранных языков филологического
факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
проводит Республиканскую студенческую олимпиаду по английскому языку
среди студентов 1 и 2 курсов неязыковых специальностей, посвященную
возрождению духовных ценностей молодежи Казахстана.
Тема олимпиады: “ Рухани жаңғыру ”.
Организатор: Кафедра иностранных языков Евразийского Национального
университета им. Л.Н. Гумилева.
Председатель организационной комиссии: Заведующая кафедрой
иностранных языков, к.п.н., доцент Сагимбаева Д.Е.
Цели и задачи:
Главными целями и задачами проведения олимпиады заключается в развитии
студенческой молодежи в современном мире, где знание иностранных языков
является ключевым фактором конкурентоспособности молодого специалиста.
Республиканская олимпиада по английскому языку предоставляет современной
студенческой молодежи возможность высказать свое мнение и свое видение
Казахстана, общества и его сознания в будущем.
Ежегодное проведение олимпиады способствует развитию современного
высшего образования, выявлению талантов и раскрытию интеллектуального
потенциала студентов.
Республиканская олимпиада студентов по английскому языку пройдет в
два тура.
Форма проведения:
I тур. Тестирование (по материалам международного стандарта) –
уровень B1/B2;
Право на участие в следующем туре олимпиады получают участники,
набравшие наибольшее количество баллов по итогам каждого тура в
личном зачете.
II тур. Конкурс домашнего задания: презентация проектной работы на
тему «Spiritual Revival» (регламент 7 минут)

Программа проведения Республиканской Олимпиады
9:00-10:00 – Регистрация участников
10:00-10:40 – Открытие Республиканской Олимпиады по английскому языку
11:00-13:00 - Проведение первого тура олимпиады (тестирование)
13:00-14:30 – Обеденный перерыв
14:30-16:30 – Проведение второго тура олимпиады (презентация)
16:30-17:00 – Награждение призеров и закрытие олимпиады
Место проведения
г. Астана ул. Кажымукана 11, Евразийский Национальный Университета им. Л.Н.
Гумилева.
ВНИМАНИЕ!
Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание,
проживание) осуществляются за счет направляющей стороны.
Заявки на участие в олимпиаде принимаются только через электронную
форму регистрации до 20 февраля 2018 года!
Участие в олимпиаде бесплатное. С собой иметь копию студенческого
билета.
Форма заявки на участие в Республиканской Олимпиаде


ФИО участников________________________________



Университет________________________________



Специальность, курс ________________________________



Адрес, телефон, e-mail _______________________________



Необходимые технические средства для презентации_______________________________



ФИО научного руководителя ______________________________

Контакты:
Казахстан, 010008 Астана, Кажымукана 11 Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.
Гумилева, кафедра иностранных языков, каб.226 . Тел: +7 7172 709 500 (внутр.32 222) e-mail:
Olympiad.enu.2017@mail.ru, тел: +77076661743 Айгерим Бахитжанкызы

АҒЫЛШЫН ТІЛІ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ОЛИМПИАДАСЫНА
ШАҚЫРУ
2018 жылдың 20 наурызында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті филология факультетінің шет тілдер кафедрасы қазақ жастарының
рухани құндылықтарын жандандыруға арналған 1-ші және 2-ші курс студенттері
арасында ағылшын тілінен Республикалық студенттік олимпиада өткізеді.
Олимпиаданың тақырыбы: «Рухани жаңғыру».
Ұйымдастырушы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің
шет тілдері кафедрасы.
Ұйымдастыру комиссиясының төрағасы: шет тілдері кафедрасының
меңгерушісі п.ғ.к., доцент Сағымбаева Д.Е.
Мақсаттары мен міндеттері:
Олимпиаданың негізгі мақсаттары мен міндеттері қазіргі заманғы әлемде
студенттік жастарды дамытуда рөлін атқарады, шет тілдерін жоғары деңгейде
меңгеру жас маманның бәсекеге қабілеттілігінің басты факторы болып табылады.
Ағылшын тілінен өтетін Республикалық олимпиада заманауи студенттерге
Қазақстан Республикасының болашағы, қоғамы және оның сана-сезімі жайындағы
көзқарасын білдіруге мүмкіндік береді.
Олимпиаданы жыл сайын өткізу заманауи жоғары білімнің дамуына,
дарынды студенттердің зияткерлік әлеуетін ашуға ықпал етеді.
Студенттер арасындағы ағылшын тілінен республикалық олимпиадасы
екі кезеңде өтеді.
Өткізу тәртібі:
I кезең. Тестілеу (халықаралық стандарттың материалдарына негізделген) –
B1/B2 деңгейію
Нәтижелері бойынша ең жоғарғы ұпайға ие болған қатысушылар
олимпиаданың келесі кезеңіне өтеді.
II кезең. Үй тапсырмасы: «Рухани Жаңғыру» тақырыбы бойынша жоба
жұмысының презентациясы (уақыт тәртібі – 7 минут)

Республикалық олимпиаданың бағдарламасы
9:00-10:00 – Қатысушыларды тіркеу
10:00-10:40 – Студенттер арасындағы ағылшын тілінен Республикалық
олимпиаданың ашылуы
11:00-13:00 – Олимпиаданың бірінші кезеңін өткізу
13:00-14:30 – Түскі үзіліс
14:30-16:30 – Олимпиаданың екінші кезеңін өткізу
16:30-17:00 – Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі және олимпиаданың жабылуы
Өткізу орны
Астана қаласы, Қажымұқан көшесі 11, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия
Ұлттық Университетінің оқу- ғимараты.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
Олимпиадаға қатысумен байланысты барлық шығындар (келу, қайту,
тамақтану, тұру) жіберуші тарапының есебінен жүзеге асырылады.
Олимпиадаға қатысуға өтінім нысаны тек электрондық тіркеу формасы
арқылы 2018 жылдың 20 ақпанға дейін қабылданады.
Олимпиадаға қатысу тегін. Қатысушыларда өзімен бірге студенттік
құжатының көшірмесі болу керек.

Республикалық олимпиадаға қатысуға өтінім нысаны


Қатысушының аты-жөні________________________________



Оқу орны________________________________



Мамандығы ________________________________



Мекен-жайы, байланыс нөмірі, e-mail _______________________________



Презентацияға қажетті құрал-жабдықтар _______________________________



Ғылыми жетекшісінің аты-жөні ______________________________

Байланыс:
Казахстан, 010008 Астана, Қажымұқан көшесі 11, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық
университеті, шет тілдері кафедрасы, 226 каб. . Тел: +7 7172 709 500 (ішкі 32 222) e-mail:
Olympiad.enu.2017@mail.ru, тел: +77076661743 Айгерим Бахитжанкызы

INVITATION
TO THE REPUBLIC OLYMPIAD OF STUDENTS ON ENGLISH LANGUAGE
The Department of Foreign Languages of the Philological Faculty of the L.N.
Gumilyov Eurasian National University is going to conduct the Republican Olympiad
on English Language among students of 1st and 2nd year of non-language specialties,
which is dedicated to the revival of the spiritual values of the youth of Kazakhstan. The
Olymdiad will take place on March 20, 2018.
Theme of the Olympiad: “Spiritual Revival”
Organizer: Department of Foreign Languages of the Eurasian National University
named after L.N. Gumilev.
Chairman of the organizational commission: Head of the Department of Foreign
Languages, c.p.s., associate professor Sagimbayev D.E.
Goals and objectives:
The main goals and tasks of the Olympiad are to develop student youth in the
modern world, where knowledge of foreign languages is a key factor in forming a
competitive young specialist. The Republican Olympiad in English provides modern
students the opportunity to express their views and their vision of Kazakhstan, society
and its consciousness in the future.
Annual holding of the Olympiad contributes to the development of modern higher
education, the identification of talents and the disclosure of the intellectual potential of
students.
The Republiс English Language Olympiad of students will be held in two
rounds.
Forms of tasks:
I round. Testing (based on materials of the international standard) - level B1 / B2;
The right to participate in the next round of the Olympiad is awarded to the
participants who collect the highest score for each round in the individual competition.
II round. Competition of the homework: presentation of the project work on the
theme "Spiritual Revival" (7 minutes regulation).

The program of the Republican Olympiad
9:00-10:00 – Registration of participants
10:00-10:40 – Opening of the Republic English language Olympiad
11:00-13:00 – The first round of the Olympiad (testing)
13:00-14:30 – Lunch break
14:30-16:30 – The second round of the Olympiad (presentation)
16:30-17:00 – Awarding of winners and closing of the Olympiad
Location
Astana city Satpayev street 2, Eurasian National University named after L.N.
Gumilyov.
ATTENTION!
All expenses related to participation in the Olympiad (arrival, departure, meals,
lodging) are provided at the expense of the sending party.
Applications for participation in the Olympiad are accepted only through an
electronic registration form before February 20, 2018!
Participation in the Olympiad is free. All participants have to bring a copy of
student card.
Application form for participation in the Republican Olympiad


Name and surname ________________________________



University ________________________________



Speciality, year of study________________________________



Addresse, phone number, e-mail _______________________________



Required technical support for the presentation _______________________________



Scientific supervisor ______________________________

Contacts:
Kazakhstan, 010008 Astana, Kazhimukana 11 Eurasian National University named after L.N.
Gumilyov, Department of Foreign Languages, room.226. Tel: +7 7172 709 500 (int. 32 222) e-mail:
Olympiad.enu.2017@mail.ru, tel: +77076661743 Aigerim Bakhitzhankyzy

