
Географиядан халықаралық олимпиадасы (IGeO) туралы ереже 

Географиядан халықаралық олимпиадасының (IGеO) Жарғысына соңғы 

рет 2015 жылғы 30 қарашада аяқталған Халықаралық кеңестің электрондық 

поштасы арқылы дауыс беру нәтижесінде түзетулер енгізілді. 

Жалпы сипаттамалары 

1. Олимпиада Халықаралық географиялық одақ (ХГО) қамқорлығымен 

өткізіледі және ХГО Олимпиадасының мақсатты тобы ұйымдастырды. 

2. Олимпиаданың мақсаттары: 

- жастардың географиялық және экологиялық зерттеулерге белсенді 

қызығушылығын ынталандыру; 

- географиялық білімнің, жастардың дағдылары мен 

қызығушылықтарының сапасына назар аудара отырып, орта мектептің жоғары 

сыныптарындағы пән ретінде географияның маңыздылығын талқылауға оң 

үлес қосу; 

-түрлі елдердің жастары арасындағы әлеуметтік байланыстарды 

жеңілдету және сол арқылы халықтар арасындағы өзара түсіністікке ықпал 

ету. 

3. Олимпиада конкурстан, қоғамдық іс-шаралардан және 

экскурсиялардан тұрады. Олимпиада үш бөлімнен тұрады: жазбаша тест, 

мультимедиялық тест және негізгі жұмыс. 

4. Олимпиада-бұл география бойынша ұлттық олимпиадада іріктелген 16-

19 жас аралығындағы жекелеген оқушылар арасындағы жарыс. 

5. Олимпиаданың ресми тілі - ағылшын. 

Қатысушылар 

6. Әрбір қатысушы ел, ХГО II А Статутында анықталғандай, команданы 

төрт қатысушыға дейін жібереді. 

- бұл орта мектеп оқушылары (жалпы немесе техникалық) немесе 

олимпиада өткізілетін жылы мектепті бітірген және олимпиада өткізілетін 

жылдың 30 маусымында университет деңгейінде әдеттегі білімін әлі 

бастамаған оқушылар болуы тиіс. 

-олардың жасы олимпиаданы өткізу жылының 30 маусымына 16 жастан 

19 жасқа дейін (қоса алғанда) болуы тиіс. 

- оқушылар тест сұрақтарына Олимпиаданың ресми тілінде (ағылшын) 

жауап бере алуы керек. Ағылшын тілінде сөйлейтіндерді және ағылшын 

тілінде білім алғандарды қоспағанда, тілдік сөздікті қолдану, таңдалған 

географиялық терминдерді тесттерден аудару және ұзақ жазбаша тесттерге 

қосымша уақыт беру сияқты қосымша мүмкіндіктер қатысушыларға беріледі. 

- қатысушылар география пәні бойынша ұлттық конкурс арқылы іріктелуі 

тиіс. Осы ұлттық олимпиадада іріктелген оқушылар өздері ұсынатын елдің 

мектеп жүйесіне тіркелуі тиіс. Олар осы елдің азаматтары болуы міндетті 

емес. Бірнеше рет қатысқан оқушылар әр жолы ұлттық олимпиада аясында 

іріктеуден өтеді. 



- егер тестте топтық жұмысқа рұқсат етілгені тікелей көрсетілмесе, 

оқушылар тест сұрақтарына өз бетінше жауап беруі керек. Бұл ережені бұзу 

қатысушыны олимпиададан шеттетуге әкеледі. 

- оқушы Олимпиадаға екі реттен артық қатыса алмайды. 

7. Оқушылардан басқа, екі ересек команда жетекшілері шақырылады. 

- олар өз елінде географиядан олимпиадаға қатысуы керек. 

- олардың әрқайсысы Олимпиаданың ресми тілінде (ағылшын) сөйлей 

және жаза білуі керек. 

- бір жетекші халықаралық кеңестің мүшесі болып табылады. Ол нақты 

тест өткізілгенге дейін кез-келген тесттің мазмұнына қатысты толық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек. Ол қазылар алқасының бір комиссиясына 

қатысуға, Жарғы бойынша дауыс беруге, бағалау ережелерін қайта қарауға, 

географиялық терминдерді аударуға және т. б. құқылы. 

- тағы бір жетекші - оқушыларға жауапты адам. Ол сонымен қатар 

тесттерді және олимпиадаға қатысты басқа да іс-шараларды бақылауға 

көмектесе алады. 

- екі жетекші Олимпиада аяқталғаннан кейін өтетін команда 

жетекшілерінің бағалау кездесуінде тең құқыққа ие. 

8. Келесі екі олимпиаданы ұйымдастырушылар бақылаушыны жібере 

алады. Бақылаушылар Халықаралық Кеңестің отырыстарына қатыса алады, 

бірақ дауыс бере алмайды. 

Олимпиадалық сынақтар 

9. Олимпиада тестілері келесідей: 

- Олимпиадаға келесі бағалар қойылады: жазбаша тест (бағалаудың 

жалпы санынан 40%), мультимедиялық тест (20%) және практикалық жұмыс 

(40%). Тестілеудің үш элементі аптаның кез-келген күнінде болуы мүмкін 

әртүрлі күндерде ұйымдастырылғаны жөн. Сұрақтардың өткен мысалдары 

олимпиада сайтында орналастырылған. 

- қатысушылар тест тапсырмаларын жеке орындайды. Алайда, далалық 

жұмыстар барысында деректерді алдын-ала жинау ұлттық командаларда 

жүргізілуі мүмкін, бұл ретте тесттің барлық сұрақтары жеке толтырылады. 

- тесттер Олимпиаданың мақсатты тобы жасаған ұсыныстарға 

негізделген. Олимпиада тапсырмалары география білімін де, дағдыларын да 

тексереді. 

- Олимпиада тапсырмаларын комитеттер олимпиаданың мақсатты 

тобының басшылығымен дайындайды. 

- қатысушылар жауаптарын Олимпиаданың ресми тілінде (ағылшын) 

ұсынуы керек. 

- қандай да бір себептермен емтиханға кіріспеген оқушылар бұл тест үшін 

ешқандай баға алмайды. Тестке кірісетін, бірақ оларға байланысты емес мән-

жайлар бойынша оны аяқтамайтын оқушылар олимпиаданың мақсатты тобы 

осы тесттің қазылар алқасымен және халықаралық кеңеспен кеңескеннен кейін 

осы тестке өз бағасын берді. 

 



Барлық оқушылар сертификат алады. Қатысқан оқушылардың шамамен 

50%-ы медаль алады. Медальдар шамамен 1: күміс 2: қола 3 қатынасында 

марапатталады. Нәтижелер жарияланады, ал марапаттар мен дипломдар 

жеңімпаздарға Олимпиада кезіндегі ресми рәсімде беріледі. 

Мақсатты топ және халықаралық кеңес 

10. Олимпиаданы ұйымдастыру бойынша ұзақ мерзімді жұмысты 

мақсатты топ үйлестіреді. Жұмыс тобының мүшелері соңғы, осы және келесі 

екі Олимпиаданың төрағасы және ұйымдастырушылары болып табылады. 

Мақсатты топ мақсатты топта жұмыс істеу үшін Халықаралық Кеңестің 

қосымша төрт мүшесін қоса алады. Жұмыс тобының төрағасын Атқарушы 

комитетінің ұсынысы бойынша Халықаралық географиялық Одақтың Бас 

Ассамблеясы тағайындайды. Бұл кеңес жұмыс істеп тұрған нысаналы топ 

төрағасының ұсынымын Халықаралық кеңестің дауыс беруінен кейін назарға 

алады. Жұмыс тобының төрағасы 4 жыл мерзімге тағайындалады. Қазіргі 

төраға бір реттен артық емес қайта тағайындалуы мүмкін. Назар аударыңыз, 

екі адам Төраға рөлін тең төраға ретінде қабылдай алады, олардың құқықтары 

мен міндеттерін бір Төраға анықтайды. 

- тиімді және сапалы олимпиаданы ұйымдастыруда көшбасшы; 

- Олимпиаданы бүкіл әлем бойынша насихаттайды; 

- география бойынша ұлттық жарыстарды ынталандырады; 

- олимпиадаға енгізілетін салаларды, тақырыптарды және географиялық 

дағдыларды анықтайды; 

- Олимпиаданың өзекті веб-сайтын қолдайды; 

- Халықаралық географиялық Одақпен және оның географиялық білім 

беру жөніндегі комиссиясымен ынтымақтастықта жұмыс істейді; 

 - географиядан Халықаралық олимпиаданы ұйымдастыруға қаражат 

іздейді. 

11. Халықаралық кеңес қазіргі немесе соңғы Олимпиадаға қатысатын әр 

елдің бір жетекшіден тұрады. Жұмыс тобының төрағасы Халықаралық 

кеңестің отырыстарында төрағалық етеді. Халықаралық кеңестің шешімдері 

көпшілік дауыспен қабылданады. Төраға шешуші дауысқа ие. Нысаналы топ 

мүшелерінің халықаралық кеңестің отырыстарына қатысуға құқығы бар, бірақ 

төрағаның шешуші дауысынан басқа, олар елдің өкілдері болған жағдайда 

ғана дауыс беруге құқығы бар. Халықаралық кеңестің шешімдері түпкілікті 

болып табылады. Халықаралық кеңестің келесі міндеттері бар: 

- мақсатты топқа және жергілікті ұйымдастырушыға Олимпиаданы 

Жарғыға сәйкес өткізуге көмектесу; 

- барлық қатысушылар барлық параметрлер бойынша олимпиада 

талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізу керек. Кеңес талаптарға сай 

келмейтін қатысушыларды шеттетеді. Шеттетілген қатысушының шеккен 

шығындарын оның елі өтейді; 

- Олимпиаданың тапсырмалары мен міндеттерін дайындайды, бұл 

функцияны халықаралық кеңестің кіші топтары және мақсатты топпен жұмыс 

істейтін комитеттер ретінде жұмыс істейтін басқа да іссапарға жіберілген 

оқытушылар орындауы керек; 



- тапсырмалар мен міндеттерге қатысты құпиялылықты сақтау және 

сақтау және қатысушылардың ешқайсысына көмек ұсынбау; 

- қатысушылардың тест тапсырмаларын белгілеу; бұл тапсырманы 

Халықаралық кеңестің ішкі жиындары және қазылар алқасы ретінде әрекет 

ететін басқа да іссапарға жіберілген оқытушылар орындауы керек. 

Олимпиаданың мақсатты тобымен кеңескеннен кейін бағалау бойынша тиісті 

қазылар алқасы жекелеген мәселелер бойынша оқушылардың бағаларына 

қатысты түпкілікті шешім қабылдайды; 

- жүлдегерлердің дұрыс және әділ жіктелуін қамтамасыз ету; 

олимпиаданы қорытындылау; келесі олимпиаданы өткізу үшін елді таңдау. 

Жергілікті ұйымдастырушы 

12. Олимпиаданы Білім министрлігі немесе аумағында Олимпиада 

өткізілетін елдің бір немесе бірнеше тиісті мекемелері ұйымдастырады. 

Ұйымдастырушы елдің Білім министрлігі әдетте олимпиаданы 

ұйымдастыруды, дайындауды және өткізуді географиялық қоғамға немесе 

Ұйымдастырушы елдегі басқа мекемеге тапсырады. Жергілікті 

ұйымдастырушының міндеттері: 

- барлық делегациялардың тең деңгейде қатысуын қамтамасыз ету; 

- соңғы үш олимпиадаға қатысушыларды және қажеттілігіне қарай басқа 

да елдерді шақыру. Алдыңғы екі Олимпиаданың кез-келгеніне қатысқан және 

тиісті олимпиада басталғанға дейін кемінде алты ай бұрын алынған елдердің 

өтінімдері олардың келіп түсу тәртібі бойынша жергілікті ұйымдастырушы 

қабылдай алады. Олимпиададан алты ай бұрын барлық бос орындар басқа 

елдерге олардың өтінімдері алынған тәртіппен берілуі керек; 

- олимпиада өткізілетін күнге дейін кемінде сегіз ай бұрын осы елдерге 

Жарғыда көрсетілмеген Олимпиаданың егжей-тегжейлері, сондай-ақ 

Олимпиадаға жауапты мекемелер мен тұлғалардың атаулары мен 

мекенжайлары қамтылған ақпаратты жіберу; 

- нысаналы топ ұсынған олимпиадаға енгізілетін бағыттар, тақырыптар 

және географиялық дағдыларды қатысушы елдерге жіберу; 

- олимпиаданың егжей-тегжейлі бағдарламасын жасау, оның ішінде 

қатысушылар мен ересек өкілдердің кестесі, экскурсия бағдарламасы және т.б. 

бұл қатысушы елдерге кемінде үш ай бұрын жіберілуі керек; 

- әрбір делегация келгеннен кейін оның қатысушыларының Олимпиада 

шарттарына сәйкестігін тексеру; Жарғыға сәйкес олимпиаданы өткізу; 

олимпиаданың қаржылық аспектілері үшін жауап береді және Олимпиада 

күніне бір жыл қалғанда әр оқушы мен жетекші төлеуі керек жарна мөлшерін 

жариялайды. 

Қаржы принциптері 

13. Оқушыларды олимпиадаға жіберетін ел ақы төлейді: 

- кері жол жүру, сақтандыру және егер мүмкін болса, Олимпиада өтетін 

жерге дейін қатысушылар мен барлық жетекшілер үшін визаның құны; 

- әр қатысушы мен жетекшілер үшін жергілікті ұйымдастырушыға басқа 

шығындарға салым ретінде жарна. 



14. Олимпиаданы өткізу кезінде қалған барлық шығындарды жергілікті 

ұйымдастырушы өз мойнына алады. 

Соңғы ережелер 

Осы Жарғыға өзгерістерді халықаралық кеңес қана енгізе алады және 

айқын басым көпшілікті (2/3 дауыс) талап етеді. Егер осы немесе соңғы 

Олимпиадаға қатысатын әрбір делегацияға Ұсынылатын редакция кемінде екі 

ай бұрын электрондық пошта арқылы жіберілмесе, осы Жарғыға ешқандай 

өзгерістер енгізілмейді. Халықаралық кеңес мұндай дауыс беруді жеке өзі 

немесе пошта, факс немесе электрондық пошта арқылы өткізе алады. 

15. Географиядан халықаралық олимпиадаға қатысу осы Жарғыны Білім 

Министрлігінің немесе делегацияны жіберуге жауапты басқа мекеменің 

қабылдауын білдіреді. 

16. Осы Жарғының бастапқы және соңғы нұсқасы ағылшын тілінде 

жазылған. 


