
 
 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Философия және саясаттану факультеті 

Республикалық студенттік пәндік олимпиада 

2019 жылдың 28 наурызынан 29 наурызына дейін 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия және саясаттану факультеті 2019 

жылдың 28 наурызынан 29 наурызына дейін Қазақстан Республикасы жоғары оқу 

орындарының 1 – 4 курс студенттері арасында пәндік олимпиаданың ІІ кезеңін өткізеді.  

Олимпиаданың мақсаты: шығармашылықтың ашылуы, ең талантты және 

дарынды студенттерді іріктеу және қолдау; студенттердің интеллектуалдық әлеуетін 

қалыптастыруда көмек көрсету; біздің заманымыздың ғылыми мәселелерін шешуге 

студенттер мен жас ғалымдарды тарту; ғылыми қызметке қызығушылықты дамыту.  

Олимпиаданың өткізілетін орны: Алматы қ., Масанчи 39/47, Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің философия және саясаттану факультеті.  

Олимпиаданың жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.  

Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың II кезеңі келесі мамандықтар 

бойынша өтеді:  

5В020400 Мәдениеттану 

5В050100 Әлеуметтану 

5В050200 Саясаттану 

5В050300 Психология 

5B010300 Педагогика және психология 

5В020600 Дінтану 

 

ҚАТЫСУ 

Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың ІІ кезеңіне қатысу үшін жоғары оқу 

орындарының студенттері университеттік олимпиаданың жеңімпаздары болып табылады. 

Қатысушыларды қабылдау - 2019 жылдың 27 наурызы. 

Олимпидаға қатысу үшін 2019 жылдың 15 наурызына дейін Олимпиаданы 

ұйымдастырушылар комитетіне электронды құралмен келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1. Қатысуға өтініш; 

2. Ректор (проректор) қолы қойылған хат; 

3. Олимпиданың І кезеңі қорытындысы туралы комиссия хаттамасы. 

 

Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың ІІ кезеңіне (келу, кету, тамақтану, 

тұру) қатысудың барлық шығындары жіберуші тарап есебінен жүзеге асырылады. 

Қонақүй бөлмесін резервтеу қажет болса, жауапты адамға хабарлаңыз. 

 



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

Республикалық олимпиада 2 кезеңде өткізіледі: 

1) бірінші кезең - бұл университет ішінде; 

2) екінші кезең - негізгі ЖОО-да; 

Олимпиаданың І-ші кезеңінде жоғары оқу орындарының студенттері жоғары білім 

беру мамандықтары мен басым бағыттарына қатыса алады.  

Университеттің ректоры (проректоры) конкурстың тиісті бөлімдерінде конкурстық 

комиссияларды ұйымдастырады, соның ішінде жетекші ғылыми ұйымдардың, өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың, жергілікті биліктің өкілдері.  

Олимпиаданың І-ші кезеңінің (университет ішіндегі) нәтижелері бойынша 

ректордың (проректордың) бұйрығымен бекітілген университеттің конкурстық комиссиясы 

конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін университеттің үздік студенттерін іріктеп, негізгі 

ЖОО-ға жібереді.  

Студенттерді олимпиаданың ІІ кезеңіне қатысуға ұсынған кезде жоғары оқу орны 

негізгі құжаттарға келесі құжаттарды жібереді: ректордың (проректордың) қолы 

Олимпиаданың бірінші кезеңінің қорытындылары туралы немесе Университеттің Ғылыми 

кеңесінің шешімі туралы хаттамамен ресімделеді. 

І-ші кезеңнің шарттары (университет ішіндегі) университет ректорының 1 қазаннан 

1 қаңтарға, ІІ-ші кезеңіне (базалық ЖОО-да) осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 сәуіріне 

дейін. 

Республикалық олимпиаданың қорытындысын шығару тәртібі 

Негізгі университеттің конкурстық комиссиясы жеңімпаздарды келесі тәртіппен 

марапаттауға ұсынады:  

1 орын үшін - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің І дәрежелі 

дипломы (бір студенттен артық емес);  

2 орын үшін - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің II дәрежелі 

дипломымен (екі студенттен артық емес);  

3 орын үшін - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ІІІ 

дәрежелі дипломымен (үш студенттен артық емес).  

Олимпиаданың II кезеңінің жеңімпаздарын анықтау жөніндегі республикалық 

комиссияның шешімі барлық мүшелердің қолдары қойылған тиісті хаттамамен ресімделеді. 

Мамандық бойынша келесі олимпиада университеттің базасында өткізіледі, студент 

(команда) сәйкес мамандық бойынша бірінші орынды иеленеді. 

Республикалық олимпиаданың жеңімпаздарын марапаттау тәртібі 
1, 2, 3 орын алған республикалық олимпиаданың жүлдегерлері Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломымен 

марапатталды.  

Жоғарғы оқу орнының басшылығы олимпиада жеңімпаз студенттерді университет 

тарапынан ынталандыруды ұсынады. 

 

Республикалық студенттік олимпиадаға қатысуға өтінім 

Топ мүшелерінің толық аты 

(толығымен) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Мамандықтың коды, курсы, оқыту тілі 

 

 



Байланыс. Телефондар / Қатысушының 

электронды поштасы 

1. 

2. 

3. 

 

Топ жетекшісінің аты-жөні 

(лауазымы, атауы, байланыс 

телефон, электронды пошта) 

 

Мекеменің атауы және мекен-жайы 

(толық) 

 

Команда аты  

(толықтай жазыңыз) 

 

 

Команданың келуі және кетуі 

(күнді көрсетіңіз) 

 

 

Аты-жөні, команда жетекшісі, лауазымы және оның байланыс телефоны , факс_______  

Университет басшысының қолы, мөрі. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ПӘНДІК ОЛИМПИАДАНЫҢ 

 ІІ КЕЗЕҢІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ 

- Республикалық олимпиаданың II кезеңі келесі мамандықтар бойынша (5В020400 

Мәдениеттану, 5В050100 Әлеуметтану, 5В050200 Саясаттану, 5В050300 Психология, 

5B010300 Педагогика и психология, 5В020600 Дінтану) Философия және саясаттану 

факультетінің       әл-Фараби атындағы ҚазҰУ базасында 2019 жылдың 28-29 наурызында 

өтеді. Жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын. 

- Республикалық пәндік олимпиаданы өткізу және ұйымдастыру үшін сарапшылар 

тобын құрайтын жауапты тұлғалар мамандықтар бойынша қазылар алқасы (ұйымдастыру 

комитеті) тағайындалады,  

- Ұйымдастыру комитеті республикалық пәндік олимпиаданың нақты күндерін 

анықтайды және бағдарламаны әзірлейді. Ақпаратты қатысушыларға жеткізу. 

- Ұйымдастыру комитеті олимпиаданың тапсырмаларын бекітеді. 

- Ұйымдастыру комитеті осы шараға қатысушылардың тұруын, тамақтануын, кетуін 

(жіберуші тарап есебінен) ұйымдастырады. 

- Ұйымдастыру комитеті Олимпиаданың өткізілуін, тапсырмалардың ұйымдастыру  

мәселелерінің шешелуін, қатысушыларды марапаттау тәртібін ұйымдастырады. 

- Сарапшылар тобы (тәжірибелі оқытушылар) конкурстық тапсырмалардың 

мазмұнын дамытады, ол кезеңдерді, олимпиаданың турларын айқындайды. 
 - Қазылар алқасы қатысушылардың орындау нәтижелерін, олардың міндеттерін 

таңдалған немесе әзірленген әдістеме мен бағалау критерийлеріне сәйкес бағалап, 

жеңімпаздарды анықтайды. Қазылар алқа мүшесі жоғары білікті университет 

оқытушыларынан, ұйымдар мен мекемелердің жетекші мамандарынан тұрады. Қазылар 

алқасының құрамын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің ғылыми-инновациялық қызметі 

жөніндегі проректоры мақұлдайды. 

 - Қазылар алқасы республикалық пәндік олимпиадаға қатысушылардың талаптарын 

қарауға құқылы. 

- Талқыланатын мәселелер бойынша шешім қабылдағанда, қазылар алқасы бастапқы 

тексеру кезінде байқалмаған қателер анықталған жағдайда рейтинг бағасын көтеру (немесе 

оны бұрынғыдай қалдыру), сол сияқты азайтуға құқылы.Қазылар алқасының шешімі 

түпкілікті болып табылады. 

- Барлық қазылар алқасының шешімдері жауапты адаммен жазылады және қол 

қойылады. 

- Командада студент саны 3-тен көп болмауы тиіс. 



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ПӘНДІК ОЛИМПИАДАҒЫ ІІ КЕЗЕҢНІҢ 

ШАРТТАРЫ 
Мамандықтар бойынша олимпиада бірнеше кезеңнен тұрады. Толығырақ ақпарат алу үшін 

көрсетілген контактілер бойынша хабарласыңыздар . 
 

№ Мамандық Содержание олимпиады ФИО Жауапты тұлғаның аты, 

байланыс   

1 5В020400  

Мәдениеттану 

1. «Визитка» (команданың атын, ұранын және топ 

басшысын таныстыру). 

2. Олимпиаданың I туры «Біздің еліміздің жалынды 
жастары!» тақырыбына алдын-ала дайындалған еркін 

формадағы ұзақтығы 7-10 минут презентацияны 

(видеоряд, слайд-презентация, көрініс, инсталляция 
және т.б) демонстрациялау. «Үй тапсырмасы» 

форматында өткізіледі.  

3. Олимпиаданың IІ теориялық туры – «Менің 

білімімнің көкжиегі». Мәдениеттанулық теорияларға 
жан-жақты, толыққанды, ғылыми негізделген түсінік 

беру. 

4. Олимпиаданың IІІ теориялық туры – «Болашақ – 
жастардың көзқарасымен» (инновациялық жоба). 

Команданың инновациялық staprt-up жобасын 

презентациялау. Регламент 7-10 мин. 

 

Омирбекова Алия Омирбековна 

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33          
(вн. 1747) 

 

Моб.т.: +77016295599 
 

e-mail:  aliaomirbek@mail.ru 

 

2 5В050100  

Әлеуметтану 

I кезең. «Менің мамандығым-менің мақтанышым» 

тақырыбында бейнеролик түрінде сәлемдесу 

Бейнероликке қойылатын талаптар: 
1. Бейнеролик 5 минуттан аспауы керек 

2. Мамандық туралы қысқаша мәлімет. 

Әлеуметтану дегеніміз не? Әлеуметтанулық қиял және 
күнделікті әлем. 

3. Соңында қатысушылар туралы мәлімет және 

эмблема, девиз ұсынылуы қажет. 

II кезең. Үй тапсырмасы. Төменде берілген 
тақырыптардан таңдау бойынша алынған ғылыми жоба 

презентациясы: 

1. Биліктің адамдарға, топтар мен әлеуметтік жүйелерге 
әсері 

2. Қоғамдағы жастар (құрылымдық функционализм, 

жанжалды теориялар, символикалық интеракционизм 

– 3 негізгі әлеуметтанулық тәсілдер көзқарасы 
бойынша) 

3. Әлемді түсінудегі әлеуметтанулық ойлау және қиял. 

Бағалау критерийлері: ғылыми жобаны әзірлеу және 
ұсыну, презентация, ақпаратты жеткізу, сыни ойлау мен 

талдау, мәселені ашудағы қисындылық және тұтастық, 

теориялық материалды меңгеруі, күтіліетін нәтіже, 
болжамдар, әдістер. жоба мазмұнының конкурстың 

тақырыбына сәйкестік дәрежесі, ұсынылған жобаның 

теориялық негіздеуінің тұтастығы және баяндау 

мазмұнының логикалық  қисындылығы, конструктивті-
ұйымдастырушылық және коммуникативтік іскерлігі 

ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы 

жобаны ұсыну ерекшелігі, регламентті сақтау; 
презентациялау. 

Регламент 10минут. 

Авсыдыкова Қуралай 

Адылжановна 

 
Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1762) 

 
Моб.т.: +7707 429 1605 

 

e-mail: 

kuralayavsydykova@gmail.com 
 

 

 
 

  

mailto:kuralayavsydykova@gmail.com


III кезең. Капитандар сайысы.  20 сұрақ бойынша тест 

тапсырмалары. Бір сұраққа 30 секунд беріледі, 1 дұрыс 
жауап - 1 балл. 

 

3 5В050200  

Саясаттану  

1 тур. Топтық жұмыс. Команданы таныстыру және 

сәлемдесу (команда аты, ұран, супервизор, команда 
құрамы ). Үй тапсырмасы - «Саясаттанушы - мамандық 

және кәсіп ретінде» тақырыбында мамандық туралы 

бейнеролик дайындау. 
2 тур. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

тақырыбындағы интеллектуалды ойын. Сұрақтарға 

жауаптар (3 тілде) 

3 тур. «Брейн-ринг» ойыны 
4 тур. Капитандардың байқауы. Пікірталас 

Абжаппарова Айгуль 

Абдумуталиповна 

 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1756)  
 

Моб.т.: +77081864165 

 
e-mail: 

aigul.abzhapparova@gmail.com 

 

4 5В050300 

Психология 

 

1 тур. Негізгі пәндер бойынша пәндік тестілеу 
(жазбаша тапсырма). Индивидуалды тапсырма. 

Олимпиадаға қатысушылардың теориялық білімдерін 

тексеру.  
2 тур. Практикалық тапсырма «Психодиагностика»: 

Психологиялық тест мәліметтерінің негізінде 

клиенттің/пациенттің психологиялық профилін 

құрастыру (жазбаша тапсырма). Топтық орындау.  
Ғылыми және практикалық іскерліктері мен 

дағдыларын бағалау. 

3 тур. «Біздің таңдауымыз - психология» 
тақырыбындағы әр команданың жарнамалық бейне 

роликтерін презентациялау (көрсету). Назар 

аударыңыз! Бейне ролик 3 минуттан артық болмауы 
керек! Ол 20-ші наурызға дейін жіберілу тиіс! Бұл үй 

тапсырмасы. Топтық орындау. Қазіргі кездегі 

психология мамандығының маңыздылығын және оның 

даму перспективаларын көрсету қабілетін бағалау. 
4 тур. Спорттық форматта өтетін Психологиялық 

викторина «Не? Қайда? Қашан?». Топтық орындау. 

Психология және психологтар туралы логикалық 
сұрақтар. Психология саласында атаулы күндерді, 

атауларды, оқиғаларды білудегі жалпы білімдерін 

бағалау. 
Төрт турдың қорытындысы бойынша 

олимпиаданың әрбір қатысушысының жеке жұмысы 

бағаланады. Командалар үшін номинациялар бар. 

Пәндік олимпиаданың аясында қатысушылар үшін 
Қазақстанның жетекші психологтары мен жұмыс 

берушілерден мастер-кластар өтеді. 

Ескерту! Олимпиада индивидуалды және топтық 
түрде өтеді. Бірақ тек индивидуалды көрсеткіштер 

бағаланады! Топ үшін номинациялар  қарастырылған.  

 

Садыкова Назира Маргушевна 
 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33 

(вн.1753) 
 

Моб.т.: +7705 575 7137 

 

e-mail:sadikova.nazira@mail.ru 

5 5B010300 

Педагогика 

және 

психология 

 

I тур: – "Педагог-психологтың кәсіби портреті" 
тақырыбындағы команданың есім хаты конкурсы 

Конкурстың мазмұны: 

• Командаларды таныстыру 
• Педагог-психолог мамандығын таныстыру 

• Педагог-психолог қызметінің ерекшеліктерін 

таныстыру 

Негізгі талаптар: 

Абдуллаева Перизат Тураровна  
 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33                      

( вн. 1750) 
 

Моб.т.: +7701 561 9969 

 

e-mail: asylym1982@mail.ru 

mailto:asylym1982@mail.ru


• Сөз сөйлеу уақыты-7 минуттан аспауы тиіс 

Бағалау критерийлері (максималды -20 балл): 
- презентациядағы команданың бірегейлігі– 5 балл 

- баяндаманың мазмұндылығы– 5 балл 

- креативтілігі, қойылымның стандарттан тыс болуы– 5 

балл 
- топтың ынтымақтастығы мен ұйымшылдығы-5 балл 

 

II тур: –Психологиялық-педагогикалық 

жағдаяттарды шешу бойынша командалар сайысы 

Конкурстың мақсаты: кемшіліктер мен 

артықшылықтарды анықтау, келісім немесе келіспеу, 
өз пікірімен және ұсыныстарымен негіздеу және 

міндеттерді шешу бойынша біліктерін, талдауды 

пайдалана отырып, кәсіби міндеттерді шешуді көрсету 

Конкурстың мазмұны: 

 Әр команда үш жағдаяттың бірін таңдайды 

 Командада сендіру, пікір білдіру, талдау және 
шешім қабылдау дағдыларын көрсете алу 

Негізгі талаптар: 

 Жауап беру уақыты-10 мин 

Бағалау критерийлері (максималды -20 балл):  

1. Жүйеліпікір білдіру қабілеті–5 балл 

2. Командамен талқылай білу– 5 балл 

3. Талдайбілу– 5 балл 
4. Командалық шешім қабылдай білу– 5 балл 

 

III тур: - «Педагогикадағы тұлғалар келбеті» - (үй 

тапсырмасы) конкурсы 

Конкурстың мақсаты: педагогикалық ғылымның 

көрнекті зияткерлік ойлары туралы білімдерін көрсету 
(ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейін). 

Конкурстың мазмұны:өмір жолын, педагогикалық 

қызметін және педагогикалық ғылымға қосқан үлесін 

көрсету 

Негізгі талаптар: 

• Сөз сөйлеу уақыты - 10 минут. 

Бағалау критерийлері (максималды -20 балл):  
1. тәрбие, мораль, этика мәселелері бойынша 

ойшылдар, ғалымдар туралы білім мен 

іскерлікті көрсету– 5 балл 
2. ұлы ойшылдар мен ғалымдардың еңбектерін 

қолдана білуін көрсету– 5 балл 

3. презентацияның түпнұсқалылығы – 5 балл 

4. командада жұмыс жасау – 5 балл 

 

6 5В020600 

Дінтану 
 

1. «Визитка» (команданың атын, ұранын және топ 

басшысын таныстыру). 
2. Олимпиаданың I туры «Конфессияаралық 

келісімді сақтаудағы діннің ролі» тақырыбына алдын-

ала дайындалған еркін формадағы ұзақтығы 7-10 

минут презентацияны (видеоряд, слайд-презентация, 
көрініс, инсталляция және т.б) демонстрациялау. «Үй 

тапсырмасы» форматында өткізіледі.  

3. Олимпиаданың IІ теориялық туры – «Менің 
білімімнің көкжиегі». «Своя игра» интеллектуалды 

ойын форматында  өтеді. Олимпиада қатысушылары 

Берикбаев Елнар 

Галымжанович 
 

Раб.тел: 8 (727) 377-33-33             

(вн. 1747) 

 
Моб.т.: +77004808888 

 

e-mail:  yelnar@inbox.ru 

 



 

ОЛИМПИАДА ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ 

- Осы мамандықтар бойынша республикалық студенттік пәндік олимпиаданың ІІ 

кезеңінің қорытындысын қазылар алқасы қорытындылайды. 

- Топтық жіктеу бойынша жеңімпаздарға 1, 2, 3 орын беріледі. Екі екінші және үш 

үшінші орындарды иеленуге болады. Жүлделерге ие болған командалар әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-нің тиісті дипломымен және жүлделермен марапатталды. 

- 1,2,3 орын алған студенттер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломымен марапатталды. Турнирлерде жүлделі орын 

саны болуы мүмкін: бір - бірінші орын, екі - екінші орын, үш - үшінші орын. 

 

 

 

  

дінтану, діндер тарихы, дәстүрлер мен догматтар 

бойынша жалпы сұрақтарға жауап береді.  
4. Олимпиаданың IІІ теориялық туры – «Болашақ – 

жастардың көзқарасымен» (инновациялық жоба). 

Команданың инновациялық staprt-up жобасын келесі 

тақырыптар шеңберінде презентациялау: 
- конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету;  

- діни экстремизм және терроризм идеяларын 

таратудың алдын алу; 
- деструктивті және радикалды ағымдар 

ұстанушылардың реабилитациясы;   

- халықтың діни және дінтанулық сауатталыңын 
арттыру 

Регламент 7-10 мин.  


