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Қазақстан Республикасы, Ӛскемен қ., 16-17 сәуір 2020 жыл 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Қҧрметті әріптестер! 

 

Сіздерді 2020 жылдың 16-17 сәуір айында Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінде ӛткізілетін «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім 

беру бағдарламасы бойынша XII Республикалық студенттік пәндік олимпиадасына қатысуға 

шақырамыз. 

Олимпиадаға Қазақстан Республдкиасының мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу 

орындарының «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының күндізгі оқу 

бӛлімінің 2-3 курс студенттері (оқу мерзімі – 4 жыл) қатыса алады. Команда құрамы 3 адамнан 

құралу керек. 

Олимпиада келесі 2 турдан тҧрады: 

1) Бірінші тур – алдын ала сырттай (ұсынылған талаптарға сәйкес ғылыми жобаны жазу 

(Қосымша 2,3 қараңыз)). 

Олимпиадаға қатысу үшін 2020 жылдың 20 наурызына дейін ұйымдастыру комитетінің 

olimpiada_vkgu@mail.ru электрондық поштасына келесі құжаттарды жіберу керек. 

- сауалнама-ӛтініш (Қосымша 1 сәйкес сканерленген нұсқасы мен MS Word форматындағы 

нұсқасы); 

- студенттік билеттердің кӛшірмелері; 

- ғылыми жоба (Қосымша 2,3 қараңыз); 

- команданың презентациялық бейне-таспасы (3 минуттан артық емес, MP4, AVI, MOV 

форматында) - егер команда екінші турға ӛтетін болса. 

Командаға конкурстық өтінімді қабылдаудан және тиісінше Олимпиадаға қатысудан 

бас тартылуы мүмкін. 

 конкурстық ӛтінімді уақытында ұсынбау; 

 антиплагиат жүйесі арқылы жұмыстың ӛтпеуі (түпнұсқалығы кемінде 85%); 

 ӛтінімнің Олимпиада талаптарына сәйкес келмеуі;  

 қажетті құжаттарды толық немесе дұрыс ұсынбау; 

 қатысушылардың мәлімделген мамандыққа сәйкес келмеуі  

Бірінші турдың нәтижелері бойынша іріктеудің тиісті критерийлері бойынша ең кӛп балл 

жинаған командалар іріктеледі (Қосымша 2 қараңыз) және екінші кезеңге шақырылады. 

2) Екінші тур – келесі кезеңдердің бекітілген тапсырмалары бойынша Сәрсен Аманжолов 

атындағы ШҚМУ аумағында командалардың іштей байқау түрінде ӛтетін финалдық тур. 

Бірінші күн:  

Командалар шеруі мен таныстыру. 

1 кезең – пәндік тестілеу (максималды 40 ұпай); 

2 кезең– креативті экспресс байқау (максималды 20 ұпай). 

Екінші күн: 

3 кезең– кейс-стади талдауы (максималды 40 ұпай). 

 

 



ҚОРЫТЫНДЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРДІ ЖАРИЯЛАУ 

 

Финалдық турдың қорытындысын шығару кезінде әділқазылар алқасы екінші турдың әрбір 

кезеңінде команда алған барлық ұпайларды ескереді және жинақтайды. 

Балл сомасы басқа командалар арасында ең жоғары болып табылатын университет 

командасы жеңімпаз болып танылады. 

Марапаттау екі тҥр бойынша өткізіледі:  

1. Жеке біріншілік (тестілеу нәтижелері бойынша) 

2. Командалық біріншілік (екінші тур бойынша команданың барлық жетістіктерін қосу) 

Бірінші, екінші және ҥшінші орын алған жеңімпаздар С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ ректорының қолы қойған және таңбалы мөрмен бекітілген дипломдармен 

марапатталады: 

- І орын үшін - І дәрежелі Диплом (1 орыннан артық емес); 

- II орын үшін - II дәрежелі Диплом (2 орыннан артық емес); 

- III орын үшін - III дәрежелі Диплом (3 орыннан артық емес). 

Дипломдар Олимпиада аяқталғаннан кейін тапсырылады.  

Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың барлық қатысушылары қатысу 

сертификаттарын алады. 

 

ОЛИМПИАДА БОЙЫНША НЕГІЗГІ КҤНДЕРДІҢ ДЕДЛАЙНЫ 

 

№ Кҥні мен уақыты Іс-шаралар 
Жауапты 

тҧлғалар 

1. 20.03.2020ж. 
дейін, сағат 24.00-

ге дейін 

Қатысу үшін ұжымдық ӛтінім беру және жобаны 

университеттерден электронды пошта арқылы 

беру 

Жіберуші 

университеттер 

2. 27.03.2020ж., 
сағат 24.00-ге 

дейін 

Олимпиаданың екінші турына ӛткен командалар 

тізімін жариялау, шақыруларды тарату. 

Ұйымдастыру 

комитетінің 

үйлестірушісі 

3. 
15.04.2020 

Қатысушылардың кездесуі. Қонақ үйлер 

бойынша орналастыру. 

Ұйымдастыру 

комитеті 

4. 16.04.2020 ж. 

Бірінші күн 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да ӛткізілетін 

Республикалық олимпиаданың екінші туры 

Ұйымдастыру 

комитеті 

09.00-09.30  
оның ішінде: 

Қатысушыларды тіркеу 

Ұйымдастыру 

комитеті 

09.30-11.00  Олимпиаданың ашылуы. Қатысушылар шеруі 
Ұйымдастыру 

комитеті 

11.30-13.00 Түскі ас. Кофе-брейк. 
Ұйымдастыру 

комитеті 

13.00-16.00. 
Олимпиаданың екінші турын өткізу  

Тестілеу + экспресс байқау 

Ұйымдастыру 

комитеті 

16.30-18.00 
Университет бойынша Экскурсия (№1 оқу 

ғимараты) 

Ұйымдастыру 

комитеті 

5. 17.04.2020 ж. 

Екінші күн 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да ӛткізілетін 

Республикалық олимпиаданың екінші туры 

Ұйымдастыру 

комитеті 

09.00-12.00 Кейс-стади шешімі және қорғау 
Ұйымдастыру 

комитеті 

12.00-14.30 Түскі ас. Кофе-брейк. 
Ұйымдастыру 

комитеті 

15.00-16.30 

Олимпиаданың жабылуы. Екінші тур бойынша 

нәтижелерді жариялау және жеңімпаздарды 

марапаттау. 

Ұйымдастыру 

комитеті 



 

ОЛИМПИАДАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

 

Олимпиадаға қатысу (жол жүру, тәуліктік, тұру шығындары) жіберуші тараптың есебінен 

қаржыландырылады.  

Барлық ұйымдастыру шығындарын (тапсырмаларды, дипломдарды, сертификаттарды 

дайындау, қағаз, кеңсе заттарын сатып алу және т.б.) С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

қаржыландырады.  

 

ОЛИМПИАДАҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ 

 

Олимпиада ӛткізілетін күні қатысушылардың ӛзімен бірге: жеке басын куәландыратын 

құжаты; студенттік билеті және/немесе сынақ кітапшасы болуы тиіс. Команданы міндетті түрде 

жетекші алып жүруі керек. 

 

Сауалнама-ӛтініш және бірінші турдың тапсырмасы 2020 жылдың 20 наурызының сағат 

24:00-ге дейін мына электрондық мекен-жай бойынша беріледі: olimpiada_vkgu@mail.ru  

 

 

Ҧйымдастыру комитетінің ҥйлестірушісі:  

Ахметова Ляйля Мырзамухамбетовна   

Тел.:+7 777 183 94 07 

 

 

 

Сіздердің қызығушылықтарыңыз ҥшін алғысымызды білдіреміз және сіздердің 

қатысуларыңызға ҥміттенеміз! 

 

 

 

ОЛИМПИАДАНЫҢ ҦЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ 

 

 

 

  



Қосымша 1 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша  

ХІІ Республикалық студенттік пәндік олимпиадаға қатысу  

сауалнама-өтінімі  

 

 Автор(лар) 

Тегі    

Аты    

Әкесінің аты жӛні    

Қатысушының курсы мен 

мамандығы 

   

Ғылыми жетекшінің / команда 

жетекшісінің аты-жӛні, 

лауазымы, ғылыми атағы мен 

дәрежесі 

 

Қала, білім беру мекемесінің 

толық атауы 

 

Команда атауы  

Пошта байланысы үшін 

мекен-жай (пошта индексі, 

қала, кӛше, үй және пәтер 

кӛрсетілген)) 

 

Байланыс телефоны  

E-mail  

І турға арналған байқау 

жұмысының тақырыбы 

 

Ескертпе:  

1. Міндетті түрде барлық тармақтарды толтыру.  

2. Ӛтінішке студенттік билеттердің кӛшірмелері қоса беріледі. 

3. Сауалнама-ӛтінімді жіберу кезінде сканерленген нұсқамен бірге электрондық 

нұсқаны да жіберу керек. 

 
 

Факультет деканы                      (қолы)                                      (аты-жӛні) 

 

Ғылыми жетекші                        (қолы)                                        (аты-жӛні) 

 

Жұмыс авторлары                     (қолы)                                        (аты-жӛні) 

 

  



Қосымша 2 
 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша  

XII Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың 

конкурстық тапсырманың мазмҧны мен ресімделуіне қойылатын талаптар 

 

I. Алдын ала тур «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша 

қатысушылардың жобаларын қазылар алқасының қарауы негізінде келесі тақырыпта ӛткізіледі: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқаруындағы сандық трансформация». 

Жобаның тақырыбы ӛзгертілуі мүмкін, бірақ мәлімделген тақырыптан ауытқымауы мүмкін. 

ІІ. Ҥй тапсырмасын рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

Олимпиадаға қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне алдын ала ұсынылған тақырыпқа 

сәйкес мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жобаны ұсыну қажет. 

Жобаның түсіндірме жазбасының мазмұнына қойылатын талаптар: 

Жобада зерттеудің мақсаттары мен міндеттері, ӛзектілігі мен жаңашылдылығы, күтілетін 

нәтижелер, ғылыми бӛлімнің болуы, сондай-ақ оларды одан әрі пайдалану болашағы, күтілетін 

әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсері баяндалады. Түсіндірме жазбаның титулдық 

парағы 3-қосымшаға сәйкес ресімделіп, авторлар мен ғылыми жетекшінің қолдарымен 

бекітіледі. 

Сондай-ақ, жобаға қосымша қазақ және орыс тілдеріндегі қысқаша аннотация қоса 

беріледі: 

К проекту также прилагается краткая аннотация на казахском и русском языках, которая 

включает в себя следующую информацию: 

- Ғылыми жобаның атауы; 

- Жоба авторлары (аты-жӛні және мамандығы); 

- Ғылыми жетекші; 

- Түйінді сӛздер; 

- Қысқаша мазмұны; 

- Күтілетін нәтиже. 

Жобаның түсіндірме жазбасының электрондық нұсқасын рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

Электрондық нұсқа MS Word редакторында (15 беттен артық емес) орындалуы тиіс, 

форматы -  А4 (210х297 мм), интервалы - бірліктік, шрифті - Times new Roman, кегль - 12, 

шектері: сол жақта -25 мм, жоғарғы жағында -20 мм, оң жақта - 15 мм, тегістелуі - ені бойынша. 

Олимпиадаға қатысу шарттарына сәйкес келмейтін, ресімдеу ережелерін бұза отырып 

ұсынылған немесе ақпараттық хатта кӛрсетілген мерзімнен кейін конкурсқа түскен ӛтінімдер 

қарастырылмайды. 

II. Жоба өзіне келесілерден тҧрады: 

- Сауалнама-ӛтінім 

- Мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырлыған қысқаша аннотация 

- Жобаның түсіндірме жазбасы 

VI. Ҥй тапсырмасын бағалау критерийлері: 

1. Бірегей және инновациялық идеяның болуы; 

2. Жобаның ғылыми жаңалығы; 

3. Ұсынылып отырған зерттеуді жүргізудің ӛзектілігі мен қажеттілігін негіздеу; 

4. Тәжирибеде іске асыру мүмкіндігі және күтілетін нәтижелердің бәсекеге қабілеттілігі; 

5. Проблеманың әлеуметтік, экономикалық маңыздылығы; 

6. Мәтіннің түпнұсқалығына тексеру (85% кем емес). 

 

 Конкурстық комиссия жоғарыда көрсетілген талаптарды басшылыққа алатын 

болады. Бірінші турға командаларға балл берілмейді, себебі оның қорытындысы бойынша 

ІІ турға іріктеу жҥргізіледі. 

 Екінші іштей турдың 1-3 кезеңдерінде орындалған жҧмыстардың сапасын 

бағалау, тапсырмалары мен критерийлерін олимпиаданы өткізу кезінде команда 

қатысушыларына жарияланады.  



Қосымша 3 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

ЖОО АТАУЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми жоба тақырыбы: 

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

САНДЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 

 

 

 

 

Жоба авторлары   Т.А.Ә., мамандығы, курсы 

Т.А.Ә., мамандығы, курсы 

Т.А.Ә., мамандығы, курсы 

 

Ғылыми жетекші  Т. А. Ә., лауазымы, ғылыми 

дәрежесі мен атағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ қаласы, 2020 ж. 

 


