Б) Блиц - сауалнама.

Б) Блиц - суалнама
2 тур. Теориялық бӛлімі: «Агрохимия» пәнінің барлық бӛлімдері бойынша
тест орындау(50 минут), екі нұсқадан тұратын 25 сұрақты тапсырмалар.
3 тур. Практикалық бӛлімі. Практикалық тапсырмаларды шешу (100 минут).
Олимпиадаға қатысу шарттары:
- Олимпиада ойындарына қатысу үшін Олимпиада басталғанға дейін 10-15
күн алдын-ала ӛтінім беру қажет (қосымшаға қараңыз), «Топырақтану және
агрохимия» кафедрасының Олимпиада ұйымдастырушыларына: 31-13-08; 3175-89;
- команданың атауы мен ұраны болуы тиіс;
- команда құрамы 3-5 адамнан артпауы тиіс;
- Олимпиада ойындарына қатысу үшін "Агрохимия" пәні бойынша теориялық
курсын ӛткен, мына мамандықтар бойынша 3 курс студенттері шақырылды:
«Топырақтану және агрохимия», «Агрономия», «Ӛсімдіктерді қорғау және
карантині», «Экология», әр топтан 1-2 командалары қатыса алады;
- 3-ші турға алғашқы екі турдан ӛткен командалар ғана жіберіледі;
- олимпиада қазақ және орыс тілдерінде ӛткізіледі.
Өткізілу мерзімі:
2017 жылдың 5-6 сәуірінде "Агрохимия" пәні бойынша олимпиадасы ӛтеді.
Өткізілетін орны
1 тур агрономия факультетінің акт залында;
2 тур агрономиялық факультетінің 5304, 5305 дәрісханаларында;
3 тур мамандандырылған агрохимиялық зертханаларда: 5116, 5117.
Әділқазылар алқасы:
- Әділқазылар алқасының құрамы бес адамнан құралады: «Топырақтану
және агрохимия» Кафедраның жетекші оқытушыларды және агрохимия
саласындағы ғалымдар шақырылған.
Бағалау критерийлері
- регламентті сақтау;
- 1 тур A) Командалардың
сәлемдесуі 10-балдық шкала бойынша
бағаланады;
- B) Блиц - сауалнамаға (әр командадан 3 сұрақ пен жауаптар 10 балл
бойынша бағалау (жалпы 20 ұпай));
- Сұрақтар мен жауаптарының кездесетін командалар үшін (сақтау
тақырыптық бағыты);
- Командалар үшін сұрақтар мен жауаптардың ерекшелігі (тақырыптық
назарыда сәйкестігі);
2 тур тест тапсырмаларын орындау 50 баллдық шкаласы бойынша бағалау;
3 тур A) тыңайтқыштарды сыртқы белгілері және сапалық реакция бойынша
тану 30 баллдық шкаласы;

- Б) тыңайтқыштардың сипаттамасы (формула, б.з. %, топырақта, суда
ерігіштігі мінез-құлқына, сусымалылық) 25 балдық шкала бойынша
бағаланады;
- қолдану ерекшеліктері (тәсілі, енгізу мерзімі, енгізу технологиясы, бітеуді)
қысқаша 1-3 сӛздермен әрқайсысы 5 тыңайтқышқа 15-балдық шкала
бойынша.
Жеңімпаздарды анықтау:
- Жеке сынақта 2 және 3 турдан ең кӛп балл жинаған қатысушылар
жеңімпаздар болып табылады.
- 3 турдын ең кӛп балл жинаған команда жеңімпаз деп саналады.
Марапаттау:
- Олимпиаданың 1, 2 және 3 жүлделі орындарды иеленген командалар
дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
- ең кӛп команда салған топ (топтағы жалпы санының студенттер %) арнайы
жүлдемен марапатталады.
Ұйымдастырушылар:
Агрономия факультетінің топырақтану және агрохимия кафедрасының
оқытушылары: Черненок В.Г., Серикпаева Ж.К., Турсинбаева А.Е.
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- ӛтінім 2017 жылдың 20 наурызға дейін қабылданады;
- олимпиада қазақ және орыс тілдерінде ӛткізіледі.
Өткізілу мерзімі:
2017 жылдың сәуір айының 5 жұлдызы.
Өткізілетін орны
1-2 тур агрономия факультетінің акт залында, ал 3 тур
зертханасында (5118 ауд) ӛткізіледі.

топырақтану

Әділқазылар алқасы:
Әділқазылар алқасының құрамын ұйымдастырушы кафедра
қалыптастырады.
Бағалау әділетті болу үшін әділқазылар алқасына білікті
ғалымдар тартылады.
Бағалау критерийлері
- регламентті сақтау;
- сұрақтарға дұрыс жауап беру;
- зертханалық тәжірибелер қоюды дұрыс ұйымдастыра білу;
- сайыстың ӛту барысында сайыскерлерге қойылатын талаптарды сақтау;
- пәнді меңгеруі.
Жеңімпаздарды анықтау:
- Ең кӛп балл жинаған команда жеңімпаз деп саналады.
- Жеңімпаздарды анықтауда әділқазылар алқасының әрбір мүшелерінің
пікірі ескеріледі.
Марапаттау:
- 1, 2 және 3 жүлделі орындарды иеленген командалар дипломдармен
және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
Ұйымдастырушылар:
Агрономия факультетінің топырақтану және агрохимия кафедрасының
оқытушылары: Хамзина Б.Н., Кекілбаева Г.Р., Кенжегулова С.О., Назарова А.Ж.
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- 3-ші турға алғашқы екі турдан ӛткен командалар ғана жіберіледі;
- ӛтінім 2017 жылдың 24 наурызға дейін қабылданады;
- олимпиада қазақ және орыс тілдерінде ӛткізіледі.
Өткізілу мерзімі:
2017 жылдың сәуір айының 5 жұлдызы.
Өткізілетін орны
1-2 тур агрономия факультетінің акт залында, ал 3 тур микробиология зертханасында
(5109 ауд) ӛткізіледі.
Әділқазылар алқасы:
Әділқазылар
алқасының
құрамын
ұйымдастырушы
кафедра
қалыптастырады.
Бағалау әділетті болу үшін әділқазылар алқасына білікті ғалымдар
тартылады.
Бағалау критерийлері
- регламентті сақтау;
- сұрақтарға дұрыс жауап беру;
- зертханалық тәжірибелер қоюды дұрыс ұйымдастыра білу;
- сайыстың ӛту барысында сайыскерлерге қойылатын талаптарды сақтау;
- пәнді меңгеруі.
Жеңімпаздарды анықтау:
- Ең кӛп балл жинаған команда жеңімпаз деп саналады.
- Жеңімпаздарды анықтауда әділқазылар алқасының әрбір мүшелерінің пікірі
ескеріледі.
Марапаттау:
- 1, 2 және 3 жүлделі орындарды иеленген командалар дипломдармен және бағалы
сыйлықтармен марапатталады.
Ұйымдастырушылар:
Агрономия факультетінің топырақтану және агрохимия кафедрасының оқытушылары:
Науанова А.П., Айдаркулова Р.С., Ишмуханбетова Г.Н., Ботбаева Ж.Т.
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