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Химиядан халықаралық олимпиадаларға қатысу үшін оқу-

жаттығу жиындарына қатысуға үміткерлерді іріктеу өлшемшарттары 

(бұдан әрі-өлшемшарттар) 

 

1. Осы өлшемшарттар химиядан халықаралық олимпиадаға қатысу үшін 

оқу-жаттығу жиындарына қатысуға үміткерлердің құрамын қалыптастыру 

мақсатында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 

жылғы 19 қаңтардағы № 45 бұйрығының 12 және 16-тармақтарына сәйкес 

әзірленді. 

2. Химиядан халықаралық олимпиадаларға қатысу үшін олимпиадалық 

резервтің оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың құрамын 

қалыптастыру. 

Оқушылардың республикалық олимпиадасының (бұдан әрі - РО) 

қорытынды кезеңіне қатысу қорытындылары бойынша оқу-жаттығу 

жиындарына қатысушылардың құрамы қалыптастырылады. Оқу-жаттығу 

жиындарына қатысушылардың құрамына ең көп ұпай жинаған 10-11 (12) 

сынып оқушыларының 15 жеңімпаздары мен жүлдегерлері (бірінші, екінші 

және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) кіреді. Даулы мәселелер 

туындаған жағдайда республикалық олимпиаданың теориялық турында ең көп 

ұпай жинаған қатысушылар басым құқықты пайдаланады. 

3. Халықаралық Менделеев олимпиадасына қатысу үшін құрама 

команда құрамын қалыптастыру кезінде ағымдағы жылдың РО қорытынды 

кезеңінің нәтижелері ескеріледі. Іріктеу кезінде 10-11 сыныптар үшін РО - ға 

қатысатын оқушылардың нәтижелері ескеріледі. Шешім «Химия» пәні 

бойынша алқа отырысында барлық алқа мүшелерінің сараптамалық пікірі 

негізінде қабылданады. 

4. Химиядан халықаралық олимпиадаға (бұдан әрі – IChO) қатысу үшін 

құрама команда құрамына іріктеу. 

Халықаралық олимпиадаға қатысуға оқушыларды іріктеу оқу-жатығу 

жиындарына қатысушылардың нәтижелері бойынша жүргізіледі. Ең көп ұпац 

жинаған қатысушылардың ішінен олимпиадалық команда құрылады. 

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың арасында сапалы іріктеу 

үшін: 

1. 8-12 тапсырмадан тұратын екі авторлық емтихан (әр тапсырманы шешу 

уақыты-5 сағат). Әрбір емтихан үшін жиынтық ұпай –100 ұпай. 

2. Үш түрлі эксперименттен тұратын практикалық емтихан (қажет болған 

жағдайда) (әр эксперименттің орындалу уақыты - 3-тен 5 сағатқа дейін). Әрбір 

емтихан үшін жиынтық ұпай - 100 ұпай. 



3. Тәжірибелік емтихан өткізіледі (2-тармақты орындау мүмкін болмаған 

жағдайда), сандық талдау жүргізу үшін (өткізу уақыты – 2 сағаттан аспайды). 

Емтиханның жиынтық ұпайы-100 ұпай; 

Жалпы ұпай сомасы бойынша үздік 4 оқушы IChO қатысушыларының 

құрамына кіреді. Бесінші және алтыншы оқушылар бірінші төрттіктен бір 

(немесе одан да көп) оқушы (лар) бас тартқан және (немесе) қатыса алмаған 

жағдайда резервке қойылады.  
Ескерту: 

1. 2-тармақты орындау кезінде. қорытынды ұпай тиісінше 0,3, 0.3 және 0,4 

таразылармен екі теориялық және практикалық турдың орташа өлшемді ұпайы болып 

табылады; 

2. 3-тармақты орындау кезінде. қорытынды ұпай тиісінше 0,4, 0,4 және 0,2 салмақтары 

бар екі теориялық және практикалық турдың орташа өлшемді ұпайы болып табылады және 

қорытынды ұпай екі теориялық емтихан үшін орташа ұпай болып табылады.  
 


