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ПЦК «Қазақ халық аспаптары - Домбыра» мамандығы бойынша 

оқу жетістіктерін жүргізу кезінде ағымдағы, аралық және қорытынды 

аттестаттаудың нәтижелерін бағалау критерийлері 
Сандық эквивалент Бағалау Бағалау критерийлері 

Чек парағы 

Өте Жақсы "Бағасы»  

Бағалау А "» 

сандық эквивалент 4,0 

және пайыздық 

көрсеткіш 95-100%.  

 

Оқушы 100% оқу тапсырмаларын орындады, қателіктер жібермеді, белсенді, тәуелсіз, 

өзіне сенімді,шебер орындаушылығымен ойынын жеткізе алды,. 

95-100% пайызы оқушы бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. 100% орындап жеткізе алды 

2. қателіктер жібермеді,шығарманы толық меңгерген 

3. мамандығына,аспабына белсенді,сенімді 

4. бастамашыл, жақсы шығармашылық көзқарас қалыптасқан 

5. музыкалық шығармамен өз бетінше жұмыс істей алады 

6. техникалық тәсілдерді жақсы меңгерген,ойын барысында дұрыс жеткізе алады 

7. аспапта дыбыс шығару тәсілдерін көрсетеді 

8. музыканың әртүрлі стильдері мен бағыттарын меңгерген 

9. динамиканы пайдалану, дыбыс тазалығына қарайды 

10. жалпы ойнау ерекшеліктерін біледі 
 

 Бағалау А "-» Оқу тапсырмаларының 90% дейін орындады, тапсырмаларды орындау кезінде болмашы 

дәлсіздіктерге жол берді, қателермен жұмыс істеді, белсенді, дербес 

90-94%  пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  



сандық эквиваленті 

3,67 және пайыздық 

мөлшері 90-94%. 

1.музыкалық аспаптың дыбыс табиғатын түсінеді 

2.мамандығына, аспабына белсенді, сенімді 

2. тәуелсіз, өз бағыт-бағдары бар,ойынын жеткізе алады 

3. аспапта ойнау кезінде таза интонацияны көрсетеді 

4. дыбыс шығару әдістерін меңгерген 

5. динамиканы пайдалану, дыбыс тазалығына қарайды  

6. музыкалық шығармамен өз бетінше жұмыс істей алады 

7. әртүрлі техниканы қолданып орындауда сәл жеткізе алмаушылық байқалады 

8. шығармашылық көзқарасын жеткізе біледі 
 

Бағалау " Жақсы» Бағалау «В+» 

сандық эквиваленті 

3,33 және пайыздық 

мөлшері 85-89%. 

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

мұғалімнің түсініктемелері негізінде өз қателерін өздігінен түзетеді, белсенді, тәуелсіз. 

85-89%  пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. оқытушының нұсқауларын орындайды 

2. өз бағыт-бағдары бар,ойынын жеткізе алады 

3. бастамашылдығы  аздау, жетіңкіремейді 

3. шығармалармен жұмыс жасауда тәуелсіз емес 

4. ойнау шеберлігін  көрсетуге тырысады 

5. күйшілік мектептердің өлкелік ерекшеліктеріне қарай ажырата білуі жетіңкіремейді 

6. шығарманың штрихтарын меңгергенін жеткізе біледі  

 

 

 Бағалау «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 

 

80-84% пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. оқытушының нұсқауларын орындайды 

2. бастамашыл, шығармалармен жұмыс жасауда тәуелсіз емес 

3. техниканың барлық түрлерін білмейді 

4. артикуляцияның негізгі түрлерін меңгере алмаған  

5. аспапта дыбыс шығару әдістерін жеткіліксіз қолданады 

6. бағдарламалық материалды игеру барысында еңбектенген 



 

 
 

 Бағалау «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 

75-79% пайызы  оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын: 

1. білім алушы үлгі бойынша бағдарламаны меңгергенін көрсетті  

2. тапсырмаларды тек мұғалімнің нұсқаулары арқылы орындайды 

3. дыбыс шығару әдістерін мүмкіндігінше  қолданады 

4. дәстүр бойынша қол қойылымына мән беруге тырысады 

5. техниканың барлық түрлерін жеткілікті меңгермейді 

6. аспапты меңгеруде  аз уақыт жұмсайды 

 
 

 Оценка «С+» 

сандық эквиваленті 

бар сандық 

эквиваленті бар 2,33 

және пайыздық 

мөлшері 70-74%. 

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

жойды, сабақта белсенді, тапсырмаларды орындау кезінде дербестік танытады 

70-74% % оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. оқушы әртүрлі стильдегі репертуарларын орындайды 

2. бірақ шығармалармен, оларды түсініп ойнауда  жұмыс жасауы жеткіліксіз  

3. жазылғаны бойынша композитордың нұсқауларын, динамикасын жеткізе алмайды 

4. білім алушы үлгі бойынша бағдарламалық материалды меңгергенін көрсетті  

5. тапсырманы орындаудағы қиындықтар байқалады 

6. ырғақты,өлшемді,сақтап ойнауды түсіне бермейді 

 
 

Бағалау " 

Қанағаттанарлық» 

Бағалау «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 

65-69% пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. дайындығы аз, жеткіліксіз, жұмысы көрінбейді, іс жүзінде орындамайды 

2. осыған байланысты барлық техникалық әдістерді игермейді 

3. әртүрлі стильдерде динамиканы қолдану ерекшеліктеріне ие емес 



4. орындалатын жұмыстың сипаты мен көркемдік бейнесіне байланысты нақты қол 

қойылымына,саусақ қойылымдарына көңіл аудармайды 

5. жаттығуларды меңгеруде өз бетінше шығармашылық орындау дағдысының болмауы 

6. тапсырманы өз бетінше орындауы толымсыздыққа, сәйкессіздікке әкеледі 

7. шығарманы игеру барысында орындаудағы қиындықтар көрінеді 
8. ойнау мүмкіншілігінің жеткіліксіз болуы 

 Бағалау «С-» 

сандық эквиваленті 

1,67 және пайыздық 

мөлшері 60-64%. 

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

көмегіне мұқтаж, сабақта әрдайым белсенді бола бермейді, кейде мүмкін болатын 

тапсырмаларды орындау кезінде тәуелсіздік көрсетеді. 

60-64%  пайызы оқушы бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. музыкалық фразаларды түсінбегендіктен аспапта өрескел, жағымсыз ойын көрсетеді 

2. шығарма мәтіні толық білмейді,көп кідірістер жасайды 

3. тапсырманы өз бетінше орындау іс-әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 

әкеледі 

4. жаттығуларды өз бетінше ойнауда шығармашылық орындау дағдысының болмауы 

5. мәтінін толық меңгермеген, тапсырманы орындаудағы қиындықтардың болуы 

6. қателерді мұғалімнің бақылауымен түзету,оқушының белсенді болмауы 

 Бағалау «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 . 

55-59% пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын:  

1. еңбекқор емес, белсенді емес, қол қойылымы аспапқа сай келмейді 

2. шығармалар мәтіні толық білілмейді,сондықтан сенімсіз,толық ойнай алмайды 

3. қателерін сезінбейді, мұғалімнің бақылауымен түзетіледі,толық білмейді 

4. тапсырмалардың маңыздылығын түсінбестен орындауы,ойын жеткізе алмайды 

5. дайындықтың толық болмауы- мүмкіншілігінің жеткіліксіздігі  болып табылады 

6 . аз еңбектенгендіктен тапсырманы орындауда қиындық туындайды 

  Бағасы «D» 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 

 



 

ПЦК төрайымы :                                                    М.Т. Алдекенова 

сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 

мөлшері 50-54%. 

50-54%  пайызы оқушы  бағалау критерийлеріне сәйкес оқу тапсырмаларын: 

1. оқушы дыбыс шығару әдістерін, технология түрлерін мүлдем білмейді 

2. орындау барысында мазмұнын, мәтінін білмейді, меңгермеген 

3. шығармадағы композитордың көркемдік мазмұны мен ниетін түсінбеген  

4. терминдер мен олардың мағынасын түсінбейді,қолдана алмайды 

5. пәнге деген ынтасыздық,енжарлық,немқұрайлылық; қызығушылығы байқалмайды 

6. тапсырманы орындауда дербестік танытпайды 

Бағалау 

"қанағаттанарлықсыз» 

Бағасы «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. 

0-49% пайыздық мазмұны оқушы емтихан, сынақ тапсыруға мүлдем дайын емес; 

шығарма мәтінін білмейді. 

1.көптеген қателіктер жіберілді,бағалауға келмейді 

2.сабақта пассивті, материалды меңгеруге қызығушылығы жоқ 

3.оқу жүйесінің мәнін түсінуге деген ұмтылыс жоқ,байқалмайды 

4.тапсырманы орындауда дербестік танытпайды,орындамайды 

5. оқытушымен кері байланыс қорытындысы бойынша қорытынды жасамайды 

6.оқушы әрекеттерін түсінбейді,алдыға қарай талпынбайды 

 


