
 

 

 

 

 

 

Жыл сайын өткізілетін «МегаШанс-2019» Республикалық 

олимпиаданың тұжырымдамасы 

Қазақстан Республикасының колледж және  мектеп түлектері үшін 

 

 

I. Өткізілу мерзімі  

Олимпиаданың  кезеңдері Мерзімі 

Олимпиадаға қатысу үшін электронды 

түрде  тіркелу   

21 қаңтар – 24 наурыз 2019 жыл  

Видео-тіркелу: Instagram   профиліне 

мотивациялық бейнебаян  салу  

(міндетті шарт) 

 

 24 наурызға дейін  2019 жыл 

 Алматы қаласы  Алматы 

Менеджмент Университетіндегі 

(AlmaU) олимпиада  туры 

 

31 наурыз 

Олимпиада комиссиясының  

жұмыстарды тексеруі  

сәуір - мамыр 2019 жыл 

Олимпиада нәтижесі, жеңімпаздар 

мен жүлдегерлердің  тізімін жариялау 

мамыр 2019 жыл 

 

II. «МегаШанс-2019» олимпиадасының  мазмұны 

 

Электронды 

тіркеу 

Тур алдындағы 

жұмыстар:  

Видео -тіркеу 

Қорытынды тур:  

«AlmaU Entrance Exam» 

Олимпиадаға 

қатысудың 

шарттары: 

1. Жеке 

мәліметтерді, 

қатысатын  

секциясы 

(мамандығын)  

мен тілді  таңдай 

отырып, 

университеттің 

ресми сайтындағы 

Міндетті талаптар!  

Instagram   профиліне 

мотивациялық 

бейнебаян  салу. 

 

1.Олимпиадаға 

қатысатындығы жайлы 

бейне үндеу жазуы 

қажет. Тақырып: «Мен 

«МегаШанс- AlmaU -

2019» олимпиадасына 

  Алматы қаласында 

өткізілетін 

олимпиаданың кезеңдері 

 

1. Эссе  

2. ҰБТ/КТ  бойынша 2 

бейіндік пәннен 

(география – 

математика, география-

шет тілі, тарих – АҚҚ 

және т.б.)тест  тапсыру   



тіркелу  формасын  

толтыру.  

қатысамын, маған 

сәттілік тілеңіздер!»  

 

2. Instagram   профиліне 

#МегаШанс_от_AlmaU 
хэштегі бойынша  

бейнебаян  салу. 

 

3. Университеттің ресми 

almau_edu. аккаунтын 

көрсету.  

Тех. талаптар: 

бейнебаянның ұзақтығы  

30 сек- 1 мин. 

3. Мектеп/факультеттің 

ұйымдастыратын 

турлары –  бизнес-

кейстер шешу, 

шығармашылық 

тапсырмалар, ойындар, 

дебат, тест, есептер  

мамандыққа және 

мектеп/факультетіне 

байланысты  беріледі.   

 

Бағалау балл жүйесі бойынша есептеледі  (конкурстық комиссияның 

талаптары  олимпиада туралы ережеде толық жазылады).  

 

III. Гранттар мен жеңілдіктерді бөлу 

«МегаШанс-2019» Республикалық олимпиаданың  

гранттары мен жеңілдіктері 

№ Мектептер Мамандықтар Гранттар мен 

жеңілдіктердің 

саны (%) 

Жалпы 

саны 

 

 

1 

 

Менеджмент 

жоғары  мектебі 

Бизнес - аналитика 

және экономика  

 

100% -12 

50% - 12 

25% - 12 

 

 

36 Қаржы 

Маркетинг 

Менеджмент 

Логистика  

Есеп және аудит 

 

 

2 

 

Инженерлік  

менеджмент 

мектебі 

Ақпараттық жүйе  

100% -6 

50% - 6 

25% - 6 

 

 

18 
Business Analytics and 

BigData 

 

 

 

 

3 

 

Мемлекеттік 

және қоғамдық 

саясат пен құқық 

мектебі 

Мемлекеттік және 

халықаралық саясат 

 

100% -6 

50% - 6 

25% - 6 

 

 

18 Құқықтану 

Аймақтану 

Қоғаммен байланыс 

(PR) 



4 Қонақжайлық 

және туризм 

мектебі 

Мейрамхана ісі және 

мейманхана бизнесі 

100% -3 

50% - 3 

25% - 3 

 

9 

5 Academic 

Entrepreneurship 

Studio  

Бизнес- кәсіпкерлік 

саласындағы 

әкімшілік 

100% -3 

50% - 3 

25% - 3 

 

9 

 

*Барлығы 

100% -30 

50% - 30 

25% - 30 

 

90 

 

*Назар аударыңыздар! Университет олимпиада  талаптарын және қатысу 

шарттарын, сондай-ақ сыртқы және ішкі себептерге байланысты  

гранттар мен жеңілдіктер санын өзгертуге құқылы. Қатысушылардың  

AlmaU  ресми сайтындағы жаңалықтарды бақылап отыруларын өтінеміз. 

 

 

IV. Гранттар мен жеңілдіктердің берілуі 

Гранттар мен жеңілдіктер тегін  білім алуға мүмкіндік береді. Ол үшін 

қатысушы олимпиадада жеңіске жеткендігін растайтын университеттің 

атаулы сертификатын жеңіп алуы тиіс және оқу үлгерімі талаптарын сақтауы 

ескеріліп (университеттің ішкі гранттары мен жеңілдіктері туралы Ережеге 

сәйкес) беріледі. 

 

V. «МегаШанс – 2019» олимпиадасына қатысудың  талаптары 

1.  «МегаШанс-2019» олимпиадасына қатысу үшін барлық ережені 

міндетті түрде орындап, олимпиаданың кезеңдерінен/турлардан 

өтуі керек: 1. Электронды түрде тіркелу 2. Видео-тіркелу                           

3. Қорытынды тур «AlmaU Entrance Exam». 

2. Олимпиаданың қорытынды туры Алматы қаласында 

орналасқан  Almaty Management University-де – 2019 жылдың 31 

наурызында өткізіледі.  

3. Қатысушының өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты 

болуы керек: жеке куәлігі немесе төлқұжаты. 

4. Олимпиадаға қатысуға 2019 жылы мектеп және колледжді аяқтайтын  

түлектер жіберіледі. Олар электронды түрдегі тіркеуден және видео-

тіркеуден өтулері тиіс (Instagram   әлеуметтік желісіне бейнебаян  

салу). 

5. Гранттар мен жеңілдіктер ҰБТ/КТ-дан өту балын жинаған 

жағдайда беріледі және жарамды болып табылады. 

6. Алдағы уақытта оқитын тілі бойынша олимпиадаға (қазақ-қазақ, 

орыс-орыс, ағылшын-ағылшын) қатысуы  қажет.  

7. Түлектер олимпиаданың тек бір секциясына ғана қатыса алады. 

Секция- университеттің мектеп/факультеттерінің белгілі бір 



мамандықтары болып табылады. Қатысушы олимпиададағы  бір 

секцияны/ мектепті ғана таңдай алады. 

8. Олимпиадада жеңіске жеткен жағдайда жеңімпазға AlmaU-да 

бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу үшін мектеп секциясынан 

бір мамандықты таңдауға мүмкіндік беріледі (ҰБТ/КТ-де бейіндік 

пәндер бірдей болған жағдайда). 

9. Жеңімпаздарды олимпиаданың  комиссиясы анықтайды. "AlmaU 

Entrance Exam" күндізгі турдың қорытындысы бойынша ең көп балл 

жинаған қатысушылар жеңімпаз деп танылады. Олимпиада 

нәтижесі 2019 жылдың мамыр айында университеттің ресми 

сайтында жарияланады. 

10. Гранттар мен жеңілдіктер университеттің ішкі гранттары мен 

жеңілдіктері туралы Ережеге сәйкес академиялық үлгерім (GPA) 

талаптарын сақтаған жағдайда 4 жылға беріледі. 

 


