
 
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ 

СТУДЕНТТЕРІНІҢ АРАСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯ БОЙЫНША 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА-2019 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2019 жылдың наурыз айының 

28-29 аралығында жоғары оқу орындары арасындағы психология бойынша 

Республикалық пәндік олимпиада өтетіні туралы хабарлайды.  

Мекен-жайы:  Алматы қаласы,  Масаншы к-сі 39/47, әл-Фараби атындағы 

философия және саясаттану факультетінің ғимаратында өтеді (тіркелу сағ.9.00, 

басталуы 10.00, акт.зал). 

Олимпидаға қатысуға Қазақстанның ЖОО «5В050300 -  Психология» 

мамандығы бойынша, психология пәнінен жоғары оқу орындарының арасындағы 

(бірінші кезең) пәндік олимпиаданың жеңімпаз 2-4 курс студенттері шақырылады. 

Олимпиада қазақ және орыс тілдерінде өтеді. 

Қатысушылар өздерімен бірге мына құжаттарды алып келуі тиіс: олимпиаданың 

бірінші қорытындысы жөнінде ректордың (проректордың) хаты немесе Ғылыми 

кеңестің шешімінің хаттамасы.   

Олимпиадаға қатысушылардың жол шығыны мен тұратын жері жіберуші 

тараптан  жүргізіледі.  

 

Ескерту! Олимпиада индивидуалды және топтық түрде өтеді. Бірақ тек 

индивидуалды көрсеткіштер бағаланады! Топ үшін номинациялар  қарастырылған.  

 

ЖОО арасындағы олимпиаданың (екінші) кезеңі төрт кезеңнен тұрады: 

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: 

 

Олимпиадаға қатысуға өтініш (ЖОО 4 адамнан көп емес) 2019 жылдың 10 

наурызға дейін жіберу қажет. Электронды мекен-жайы: Sadyкоva.n11@gmail.com, 

akfaizullina@mail.ru, «ПСИХОЛОГИЯ БОЙЫНША 2019-ОЛИМПИАДАҒА 

ТАПСЫРЫС» тақырыбын таңдайды. 

 
Тіркеу картасы 

1. Тегі, аты, әкесінің аты (толық)_____________________________________ 

2. Мамандық щифры, курсы, оқу тілі ___________________________ 

3. ЖОО (толық атауы)____________________________________________ 

4. Мекен-жайы _____________________________________________________ 

5. Қатысушының байланыс телефоны, электронды поштасы ______________ 

6. Келу уақыты _____________________________________________________ 

7. Кету уақыты _____________________________________________________ 

8. Команда жетекшісінің аты-жөні, лауазымы және оның байланыс телефоны, электронды 

поштасы________________________________________________ 

 

Олимпиадаға өтініш және бейне ролик қабылдауға (үй тапсырамасы) 

жауаптылар: Садыкова Назира Маргушовна, Файзуллина Аида Камильевна. 

Анықтама телефондары:  

жалпы және қолданбалы психологиясы кафедрасы +7 (727) 292-57-17 ішкі 

2131,  

Садыкова Н.М. + 7 707 613 1261; Файзуллина А.К. +7 701 344 4323;  

е-mail: sadyкоva.n11@gmail.com,  akfaizullina@mail.ru  
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