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«ӘМҚ және ХКШ,Актерлік өнер» циклы бойынша Сахна тілі пәнінен ағымдағы, аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізу кезінде оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау критерийлері 

 
Сандық эквивалентті  

 

Бағалау өлшем шарттары, 

критерийлері 

 

Чек парағы 

Бағасы  «өте жақсы»  

Баға «А» 

4,0 сандық эквиваленті және 

 95-100 пайызы%. 

 

 

 

Ол 100% оқу тапсырмаларын орындады, қателіктер 

жібермеді, белсенді, тәуелсіз, жауаптарын түсіндіре 

алады, негіздей алады. 

 

1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын молынан 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі дамытып 

дәлелдейді, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 



9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлу, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруді біледі, 

 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті жоғары.                                                                   

 

 Баға «А-» 

сандық эквиваленті 3,67  

және пайыздық мөлшері 90-94%. 

Оқу тапсырмаларының 90% дейін орындады, тапсырмаларды 

орындау кезінде болмашы дәлсіздіктерге жол берді, 

қателермен жұмыс істеді, белсенді, дербес. 

1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын молынан 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі дамытып 

дәлелдейді, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 

9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа біледі, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

-11.сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлуі жеткіліксіз, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі 

жеткіліксіз, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруді біледі, 



14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті жоғары.                                                                   

-  

Баға «жақсы»  

Баға "В+"  

Сандық эквиваленті 3,33 және 

пайыздық құрамы 85-89% 

85-89% - ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 1-2 

кішігірім қателіктер жіберді, мұғалімнің түсініктемелері 

негізінде өз қателерін өздігінен түзетеді, белсенді, тәуелді. 

   1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын молынан 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі 

дамытып,жетілдіруі аз,  

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 

9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа біледі, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлуі толыққанды емес 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі 

жеткіліксіз, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруі соңына дейін жетілмеген, 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті орташа.                                                                   

                                                         

 Баға «В» 

сандық эквиваленті 3,0 және 

пайыздық мөлшері 80-84%. 

 

80-84% - ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 1-2 кішігірім 

қателіктер жіберді, мұғалімнің түсініктемелері негізінде өз 

қателіктерін өздігінен түзетеді, белсенді, тәуелсіз   
1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 



2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын молынан 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі дамытып 

,жетілдіруі аз, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі,бірақ тәжірибелік 

жаттығуларды толық меңгермеген, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 

9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлуі шала, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі 

жеткіліксіз, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беру соңына дейін жетілмеген, 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті орташа.                                                                   

 

                                                               

 Баға  « В –» 

сандық эквиваленті 2,67 және 

пайыздық мөлшері 75-79%. 

75-79% - ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 1-2 қате 

жіберді, мұғалімнің түсініктемелері негізінде өз қателіктерін 

өздігінен түзетеді, белсенді, тәуелсіз 

1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын орташа 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 



5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі дамытып 

жетілдіруі аз, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 

9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлуі аз, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі 

жеткіліксіз, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруі жеткіліксіз, 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті орташа.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  Баға «С+» 

сандық эквиваленті бар сандық 

эквиваленті бар 2,33 және 

пайыздық мөлшері 70-74%. 

70%-ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 3 қате жіберді, 

қателерді уақтылы жойды, сабақта белсенді, тапсырмаларды 

орындау кезінде дербестік танытад 

1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы таза, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын молынан 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын үнемі дамытып 

жетілдіруі аз, 



6.тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдаланады, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдаланады, 

9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлуі аз, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалана білуі 

жеткіліксіз, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруі жеткіліксіз, 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті орташа.                                                                   

 

 

Бағалау «Қанағаттанарлық» Баға «С» 

сандық эквиваленті 2,0 және 

пайыздық мөлшері 65-69%. 

65-69%-ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 4 қателікке 

жол берді, мұғалімнің көмегіне мұқтаж, сабақта ұқыптылық 

танытады, орташа күрделі тапсырмаларды өз бетінше орындай 

алады 

1. Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы орташа, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын орташа 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын көрсете 

алмайды, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды пайдалана 

алмайды, 

7. диафрагма қалай жұмыс істеуін біледі, 

8. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдалана алмайды, 



9. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

10. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы, 

11. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлінбеген, 

12. актерлік шеберлігі мен сахналық сөз әрекетін пайдалануы 

солғын, 

13. ауыз аппаратын дұрыс қолдану, тілдік нормаларға орфоэпия-

үндестік заңына мән беруі төмен, 

14. сахналық органикалық еркіндігі,пластикалық,музыкалық 

қабілеті орташа.                                                                   

 

 

 Баға «С-  « 

сандық эквиваленті 1,67 және 

пайыздық мөлшері 60-64%. 

60-64%-ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 5 қате 

жіберді, мұғалімнің көмегіне мұқтаж, сабақта әрдайым 

белсенді бола бермейді, кейде мүмкін болатын тапсырмаларды 

орындау кезінде тәуелсіздік көрсетеді. 
1.Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы орташа, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті жетілген, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын орташа 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын көрсете 

алмайды, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды пайдалана 

алмайды, 

7. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдалана алмайды, 

8. әдеби үзінділердің сөзін жатқа айту, 

9. дикция -  мәтіннің анық, айқын айтылуы орташа, 

10. сөздің мағынасына ,идеясына,ой тереңдігі мен сөз астарына 

көңіл бөлінбеген, 

                                                                  

 



 

 

 Баға «D+» 

сандық эквиваленті 1,33 және 

пайыздық мөлшері 55-59%. 

55-59% - ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, қателіктер 

жіберді, қателерді түзету кезінде көмекке мұқтаж, әрдайым 

белсенді бола бермейді, кейде тапсырмаларды орындау кезінде 

тәуелсіздігін көрсетеді 

1.Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы орташа, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті орташа, 

3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын орташа 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын көрсете 

алмайды, 

6. тыныс алу демді дұрыс қолданады,дауыстың 

интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды пайдалана 

алмайды, 

7. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдалана алмайды, 

8. әдеби үзінділердің сөзін жатқа толық білмейді. 

                                                                   

 

 

 

 

 Баға «D» 

сандық эквиваленті 1,0 және 

пайыздық мөлшері 50-54%. 

Оқу тапсырмаларын 50-54% дейін орындады, қателіктер 

жіберді, өз қателіктерін түзетуге тырысады, сабақта кейде 

белсенділік танытады, оқу тапсырмаларын орындау кезінде 

мұғалімнің/ата-ананың/құрдастарының қолдауына мұқтаж 

көрсетеді 

1.Дыбыстау мүшелерінің қызметі белсенді,дикциясы орташа, 

2. Мүсін сымбаттылығы мен еркіндігі,сахналық пластикалық 

мәдениеті орташа, 
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3. Толық диафрагмалық дем мен дауыс қарқынын орташа 

пайдалана алады,  

4. Әдеби мәтіндерді шығармашылық меңгеруде стиль,жанрына 

қарай ажырата алады , 

5. шығармашыл тұлға ретінде өзіндік жұмыстарын көрсете 

алмайды, 

6. дауыстың интонациялық,эмоционалдық мүмкіндіктерін орынды 

пайдалана алмайды, 

7. резонатор мен регистрлерді дұрыс пайдалана алмайды, 

8. әдеби үзінділердің сөзін жатқа толық білмейді. 

                                                                   

 

 

Бағалау 

«Қанағаттанарлықсыз» 

Баға «F» 

сандық эквиваленті 0 және 

пайыздық мөлшері 0-49%. 

 

10-49% - ға дейін оқу тапсырмаларын орындады, 

қателіктер жіберілді, сабақта пассивті, мұғаліммен кері 

байланыс нәтижелері бойынша қорытынды жасамайды, 

тапсырмаларды орындау кезінде дербестік көрсетпейді, 

өткен материалды білмейді. 

1.Көптеген қателіктер жібереді, 

2.Сабаққа дайындығы нашар,өзіндік шығармашылық 

жұмысы жоқ, 

3.Мәтіндерді шығармашылық талдай алмайды және жатқа 

білмейді 

4.Техникалық жаттығуларды меңгермеген. 

 


