
"Математика" пәніндегі бөлімдер мен тақырыптар бойынша 
оқу жетістіктерін жүргізу кезінде 

ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау критерийлер 
нәтижелін бағалау  

 
 
 

№ Бөлімнің атауы  Бөлім 
мазмұны  

Сандық 
эквивалент 

Баға  Баға критерилері 
Чек парағы 

1 Функция, оның 
қасиеттері және 
графигі 

Функция және 
оның берілу 
тәсілдері.  
Функцияларды
ң графиктерін 
түрлендіру. 
Функция 
қасиеттері. 
Бөлшек-
сызықты 
функция. 
Күрделі және 
кері функция 
ұғымдары. 
 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-
100% 
 

1) Функцияның  анықтамасын түсіндіреді; 
2) Функцияның берілу тәсілдерін  және 
түрлерін ажыратады. 
3) Берілген функция графигіне 
түрлендірулер орындайды; 
4) Функция қасиеттерін сипаттайды; 
5)Функцияның анықталу облысы және 
функцияның мәндер жиынын табады. 
6) Кері функцияны  табу жолдарын 
түсіндіреді; 
7) Функцияның бірсарындылық 
аралықтарын 
анықтайды. 
8) Күрделі функция формуласының 
мазмұнын түсіндіреді; 
9)  Функциялар композициясын 
құрастырады. 

Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейі. 
Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. Проблемалық 
жағдайларды шешу үшін алынған 



білімді шығармашылық пайдалану 
 Бағалау «А-» 

сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 



3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

 Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

 Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 



уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

 Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 



түзету 
 Бағалау «С-» 

сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

 «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 



оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

2 Тригонометрия
лық 
функциялар 

Тақырып  1. 
Молекулалы-
кинетикалық 
теория 
негіздері. 
Тақырып  2. 
Газ заңдары. 
Тақырып  3. 
Термодинамик
а негіздері. 
Тақырып  4. 
Сұйық және 
қатты денелер. 
Тригонометрия

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1)Тригонометриялық функциянларды 
анықтайды; 
2)Тригонометриялық функциялардың 
қасиеттерін түсіндіреді; 
3)Тригонометриялық функцияның графигін 
салады  және график бойынша берілген 
тригонометриялық функцияның 
қасиеттерін сипаттайды. 
4) Арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс мәндерін анықтайды; 
5) Кері тригонометриялық функциялары 
бар өрнектердің мәнін есептейді; 
6)Тригонометриялық функциялардың   



лық 
функциялар, 
олардың 
қасиеттері мен 
графиктері. 
Тригонометрия
лық 
функцияларды
ң графиктерін 
түрлендірулер 
көмегімен 
салу. 
Арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс, 
арккотангенс. 
Кері 
тригонометрия
лық 
функциялар, 
олардың 
қасиеттері мен 
графиктері. 
Құрамында 
арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс, 
арккотангенсі 
бар  өрнектерді 
тепе-тең 
түрлендіру. 
Кері 
тригонометрия
лық 
функциялары 

формулаларын   және кестесін қолданып 
өрнектерге түрлендірулер жасайды. 
7)Тригонометриялық теңдеулерді 
шешу үшін формулаларды атайды; 
8) Қарапайым тригонометриялық 
теңдеулердің түбірін табу формулаларын 
қолданады; 
9)Тригонометриялық теңдеулердің 
түрлерін атайды; 
10)Тригонометриялық теңдеулерді  шешу 
әдістерін ажыратады. 
11)Тригонометриялық теңсіздіктердің 
шешімін түсіндіреді; 
12) Қарапайым тригонометриялық 
теңсіздіктер және теңсіздіктер жүйесі 
шешімдер жиынын координаталық 
жазықтықта бейнелейді. 
 



бар қарапайым 
теңдеулер. 
Қарапайым 
тригонометрия
лық теңдеулер. 
Тригонометрия
лық теңдеулер 
және олардың 
жүйелерін 
шешу. 
Тригонометрия
лық 
теңсіздіктерді 
шешу. 

   
 

 Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 



тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Оценка «В+» 

имеющая цифровой 
эквивалент 3,33 и процентное 
содержание 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Оценка «В» 
имеющая цифровой 
эквивалент 3,0 и процентное 
содержание 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 



4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Оценка В-   
имеющая цифровой 
эквивалент 2,67 и процентное 
содержание 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

Оценка С+ 
имеющая цифровой 
эквивалент имеющая 
цифровой эквивалент 2,33 и 
процентное содержание 70-
74%. 
 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 



2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 



оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

3. Көпмүшелер Бірнеше Бағалау «Өте Бағалау «А» Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 



айнымалысы 
бар 
көпмүшелер 
және олардың 
стандарт түрі. 
Біртекті және 
симметриялы 
көпмүшелер. 
Бір 
айнымалысы 
бар 
көпмүшенің 
жалпы түрі. 
Көпмүшені 
көпмүшеге 
«бұрыштап» 
бөлу. 

жақсы» 
 

Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

1) Көпмүшені стандарт түрге келтіреді; 
2)  Стандарт түрдегі көпмүшенің дәрежесін 
анықтайды; 
3)Симметриялы және біртекті 
көпмүшелерді ажыратады. 
3) Бір айнымалысы және бірнеше 
айнымалысы  бар көпмүшенің түбірлерін 
көбейткіштерге жіктеу әдісі арқылы 
табады; 
4) Көпмүшені көпмүшеге «бұрыштап» 
бөлуді орындайды; 
5) Есептер шығаруда  Безу теоремасын, 
Горнер схемасын қолданады; 
6) Есептер шығаруда   анықталмаған 
коэффициенттер әдісін 
қолданады; 
7) Бір айнымалы бар бүтін коэффициентті 
көпмүшенің рационал түбірі туралы 
теореманы оның түбірлерін табуда 
қолданады. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 



7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 



қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 



шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 



түзету 
    «D+»Бағалау 

сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 



3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

4. Математикалық 
статистика және 
ықтималдықтар 

теориясы 
 

 
Комбинаторик
а элементтері 
және оларды 
оқиғалардың 
ықтималдықта
рын табуда 
қолданылуы. 
Жуықтап 
есептеулер 
үшін Ньютон 
биномы. 
Оқиға 
ықтималдығы 
және оның 
қасиеттері. 
Шартты 
ықтималдық. 
Ықтималдықта
рды қосу және 
көбейту 
ережелері. 
Толық 
ықтималдық 
формуласы 
және Байес 
формуласы. 
Бернулли 
формуласы 
және оның 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 
1)«Алмастырулар», «орналастырулар», 
«терулер» ұғымдарына мысалдар келтіреді; 
2) Қайталанбайтын алмастырулар, 
орналастырулар және терулерді есептеу 
үшін формулаларды қолданады. 
3) Комбинаторика формулаларын, 
Ньютон биномын қолданып, 
ықтималдықтарды табады; 
4) Ықтималдықтар қасиеттерін қолданып, 
кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын 
есептейді. 
5)Ықтималдықтарды қосу және көбейту 
ережелерін түсіндіреді; 
6) Кездейсоқ шамаларға мысалдар 
келтіреді. 
7)Теория мен практикада пайда болған 
есептерді шешуде дискретті кездейсоқ 
шама ұғымын қолданады. 
8) Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ 
шамаларды салыстырады; 
9) Дискертті кездейсоқ шаманың 
үлестірімінің түрлерін: биномдық, 
геометриялық, гипергеометриялық 
түрлерін ажыратады. 
10)Кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың 
үлестірім заңы кестесін құрады. 
11) Дискретті кездейсоқ шаманың 
математикалық күтімін есептейді; 



салдарлары. 
Нақты 
құбылыстар 
мен 
процестердің 
ықтималдық 
моделдері. 
Кездейсоқ 
шамалар. 
Дискретті 
кездейсоқ 
шамалар. 
Үзіліссіз 
кездейсоқ 
шамалар. 
Дискертті 
кездейсоқ 
шаманың 
үлестірім заңы. 
Дискретті 
кездейсоқ 
шамалардың 
сандық 
сипаттамалары
. Дискретті 
кездейсоқ 
шамалардың 
үлестірімінің 
түрлері. Үлкен 
сандар заңы. 
Бас жиын және 
таңдама. 
Дискретті және 
интервалды 
вариациялық 

12) Дискретті кездейсоқ шаманың 
дисперсиясы мен орташа квадраттық 
(стандартты) ауытқуын есептейді. 
13) Дискретті кездейсоқ шамалардың 
сандық сипаттамаларын қолдану арқылы 
есептер шығарады; 
14) Таңдама бойынша кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттамаларын 
бағалайды. 
 



қатарлар.Кезде
йсоқ шаманың 
сандық 
сипаттамалары
н таңдамалар 
бойынша 
бағалау. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 



   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 
сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  



    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 



5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 



 
    «D» Бағасы 

сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

5. Дәреже мен 
түбір. Дәрежелік 

функция 
 

n-ші дәрежелі 
түбір және 
оның  
қасиеттері. 
Рационал 
көрсеткішті 
дәреже.  
Рационал  

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі 
арифметикалық түбірдің анықтамасының 
сәйкестігін табады; 
2) Иррационал  және алгебралық 
өрнектерді түрлендіруде 
n-ші дәрежелі түбір  және рационал 
көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады. 



көрсеткішті 
дәрежесі бар 
өрнектерді 
түрлендіру. 
Иррационал 
өрнектерді 
түрлендіру. 
Дәрежелік 
функция, оның 
қасиеттері мен 
графигі. 
Иррационал 
теңдеулер мен 
олардың 
жүйелері. 
Иррационал 
теңсіздіктер. 

3)  Функциялардың графиктерін салу  
біліктілігін  жетілдіру үшін дәрежелік 
функция  қасиеттерін қолданады; 
4) Берілген график бойынша дәрежелік 
функцияның қасиеттерін зерттейді. 
5) Иррационал теңдеудің анықтамасын  
түсіндіреді және 
иррационал теңдеудің мүмкін мәндер 
жиынын табады; 
6) Теңдеудің екі жағын бірдей n-ші 
дәрежеге шығару тәсілі арқылы 
иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді  
шешеді; 
7) Айнымалыны алмастыру тәсілі арқылы 
иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді  
шешеді. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 



түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 



3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 



сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 



пайыздық мөлшері 55-59%. механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 



4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

6.  Көрсеткіштік 
және 

логарифмдік 
функциялар 

 

   
Көрсеткіштік 
функция, оның 
қасиеттері 
және  графигі. 
Көрсеткіштік 
теңдеулер 
және олардың 
жүйелері. 
Көрсеткіштік  
теңсіздіктер. 
Сан логарифмі  
және оның 
қасиеттері. 
Логарифмдік 
функция, оның 
қасиеттері 
және  графигі. 
Логарифмдік 
теңдеулер 
және олардың 
жүйелері. 
Логарифмдік 
теңсіздіктер. 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Көрсеткіштік функция анықтамасын 
түсіндіреді және оның графигін салады; 
2) Негізге байланысты көрсеткіштік 
функцияның қасиеттерін қолданады. 
3) Көрсеткіштік функцияның графигін 
салады. 
4) Көрсеткіштік теңдеулерді шешу 
алгоритмін   қолданады; 
5) Көрсеткіштік теңсіздіктерді шешуде 
көрсеткіштік функцияның  негіздеріне 
қатысты  қасиеттерін қолданады; 
6) Көрсеткіштік теңдеулерді шешу 
тәсілдерін атайды; 
7) Көрсеткіштік теңдеу, теңдеулер жүйесі, 
теңсіздіктерді шешеді. 
8) Сан логарифмін, ондық және натурал 
логарифмдерді анықтайды; 
9) Логарифм қасиеттерін логарифмдік 
өрнектерді түрлендіруде қолданады. 
10) Логарифмдік функцияның 
анықтамасын береді және қасиеттерін 
сипаттайды; 
11) Логарифмдік функцияның графигін 
салады. 
12) Есеп шарты бойынша теңдеу мен 
теңсіздікті құрастырады; 
13) Логарифмдік теңдеулерді шешу 
тәсілдерін түсіндіреді; 
14) Логарифмдермен  практикалық  
есептерді шешуде логарифмнің 
қасиеттерін, ережелерді қолданады. 
 



    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 



оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 



5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 



    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 



әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

7. Функцияның  
шегі  және 
үзіліссіздігі 

  Функцияның 
нүктедегі және 
шексіздіктегі 
шегі. Сандар 
тізбегінің шегі. 
Бірінші тамаша 
шек. 
Функцияның  
нүктедегі және 
жиындағы 
үзіліссіздігі. 
Функция 
графигінің 
асимптоталары
. 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Функцияның нүктедегі шегін   және 
шексіздіктегі шегін есептейді; 
2)  Функцияның үзіліссіздігін дәлелдеуде 
функцияның үзіліссіздік қасиеттерін   
қолданады. 
3) Функция графигіне асимптота   
жүргізеді; 
4)Асимптоталардың теңдеулерін құрады. 
5) Кесте түрінде ұсынылған шек мәнін 
сипаттайды; 
6)Анықталмағандықты ашу тәсілдерін 
қолданады және түсіндіреді. 
7) Бірінші тамаша шекті ажыратады; 
8)  Практикалық  есептерді шешуде бірінші 



тамаша шекті қолданады. 
    Бағалау «А-» 

сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 



3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 



уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 



түзету 
    Бағалау «С-» 

сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 



оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

8. Туынды және 
оның 
қолданылуы 

Туындының 
анықтамасы. 
Туындыны 
табу ережелері. 
Нақты 
көрсеткішті 
дәрежелік 
функцияның 
туындысы. 
Туындының 
физикалық 
және 
геометриялық 
мағынасы. 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 

1)  Анықтамасы бойынша функцияның 
туындысын табады; 
2)Функцияны дифференциалдау 
ережелерін  қолданады. 
3) Туындының физикалық  және 
геометриялық мағынасын  ашады; 
4) Алгоритм бойынша  функция графигіне 
жүргізілген жанама теңдеуін құрады; 
5) Қозғалыстың жылдамдығын және үдеуін 
табады. 
6) Күрделі функцияны анықтайды және 
құрастырады; 



Функция 
дифференциал
ы ұғымы. 
Функция 
графигіне    
жүргізілген 
жанаманың 
теңдеуі. 
Тригонометрия
лық 
функцияларды
ң туындылары. 
Күрделі 
функцияның 
және кері 
тригонометрия
лық 
функцияларды
ң туындысы. 
Көрсеткіштік  
және 
логарифмдік  
функцияның 
туындысы. 
Екінші ретті 
туынды және 
оның 
физикалық 
мағынасы. 
Функцияның 
өсу және кему 
белгілері. 
Функцияның 
кризистік 
нүктелері мен 

7)Есептер шығаруда күрделі функцияның 
туындысын табу ережесін  қолдану. 
8) Функцияның аралықта өсуінің (кемуінің) 
қажетті және жеткілікті шартын 
қолданады; 
9) Туындының көмегімен функция 
қасиеттерін зерттейді және  оның графигін 
салады. 
10) Функцияның кесіндідегі ең үлкен және 
ең кіші мәндерін табу алгоритмін 
қолданады; 
11) Функцияның ең үлкен және ең кіші 
мәндерін табуға қатысты практикалық  
есептерді шығарады. 



экстремумдары
. Функция 
графигінің  
дөңестігі мен 
ойыстығы. 
Иілу нүктелері. 
Туындының 
көмегімен 
функцияны 
зерттеу және 
оның графигін 
салу. 
Функцияның 
кесіндідегі ең 
үлкен және ең 
кіші мәндері. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 



бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 



пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 



пайыздық мөлшері 65-69%. бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 



2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 



танытпайды  
9. Алғашқы 

функция және 
интеграл 

Алғашқы 
функция және 
анықталмаған 
интеграл. 
Анықталмаған 
интеграл 
қасиеттері. 
Нақты 
көрсеткішті 
дәрежелік және 
көрсеткіштік,  
функцияларды
ң  интегралы. 
Қисықсызықты 
трапеция және 
оның ауданы. 
Анықталған 
интеграл. 
Анықталған 
интегралдың 
геометриялық 
және 
физикалық 
есептерді 
шығаруда 
қолданылуы. 
 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Алғашқы функция және анықталмаған 
интеграл ұғымын ашады; 
2) Анықталмаған интегралды есептейді; 
3) Нақты көрсеткішті дәрежелік 
функцияның  және  көрсеткіштік 
функцияның интегралын табады. 
4)Қисықсызықты трапецияның ауданын 
табу үшін Ньютон-Лейбниц формуласын 
қолданады; 
5) Берілген сызықтармен шектелген жазық 
фигураның ауданын  есептейді; 
6) Алгоритм бойынша айналу денесінің 
көлемін есептейді. 
 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 



көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 



5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 



» сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-



әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 



түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

10. Комплекс 
сандар 

Жорамал 
сандар. 
Комплекс 
санның 
анықтамасы. 
Алгебралық 
түрдегі 
комплекс 
сандарға 
амалдар 
қолдану. 
Квадрат 
теңдеулердің 
комплекс 
түбірлері. 
Алгебраның 
негізгі 
теоремасы. 
 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Комплекс сан  және оның модулін 
анықтайды; 
2) Комплекс санды комплекс жазықтықта 
кескіндейді. 
3) Алгебралық түрде берілген комплекс 
сандарға арифметикалық амалдар 
қолданады; 
4) Комплекс санды бүтін дәрежеге 
келтіруде in  -нің дәрежесі мәнінің 
заңдылығын,  түйіндес комплекс сандар 
ұғымы мен  қасиеттерін қолданады. 
5) Комплекс санның квадрат түбірін 
шығарады; 
6) Комплекс сандар жиынында квадрат 
теңдеулерді шешеді. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 



 2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 



жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 



оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 



көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 



түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

11. Дифференциалд
ық теңдеулер 

 

Дифференциал
дық теңдеулер 
туралы жалпы 
мағлұмат. 
Айнымалылар
ы 
ажыратылатын 
бірінші ретті 
дифференциал
дық теңдеулер. 
Екінші ретті 
тұрақты 
коэффициентті 
біртекті 
сызықтық 
дифференциал
дық теңдеулер. 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1)Дифференциалдық теңдеулер ұғымын 
түсіндіреді; 
2)Дифференциалдық теңдеулердің  жалпы 
және дербес шешімдерін анықтайды. 
3) Физикалық есептерді шығаруда   
дифференциалдық теңдеулерді қолданады; 
4) Айнымалылары ажыратылатын 
дифференциалдық теңдеулерді, 
екінші ретті біртекті сызықты 
дифференциалдық теңдеулерді есептейді. 

    Бағалау «А-» Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 



сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 



3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 



қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 



сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 



келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

12. Стереометрия 
аксиомалары. 
Кеңістіктегі 
параллельдік жә
не 
перпендикулярл
ық 

Стереометрия 
аксиомалары 
және олардың 
салдарлары. 
Кеңістіктегі 
түзулердің 
параллельдігі. 
Кеңістіктегі 
түзулердің 
өзара 
орналасуы. 
Түзу мен 
жазықтықтың 
өзара 
орналасуы. 
Жазықтықтард

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Стереометрия аксиомаларын, олардың 
салдарларын түсіндіреді. 
2)  Стереометрия аксиомаларын, олардың 
салдарларын математикалық символдар 
арқылы жазады. 
3) Кеңістіктегі параллель және айқас 
түзулер қасиеттері туралы білімін есептер 
шығаруда қолданады; 
4) Түзу мен жазықтықтың, 
жазықтықтардың  параллельдік  және 
перпендикулярлық белгілерін, қасиеттерін 
түсіндіреді. 
5) Кеңістіктегі перпендикуляр, көлбеу және 
көлбеудің проекциясының мағынасын  
ашады; 



ың 
параллельдігі. 
Түзу мен 
жазықтықтың 
перпендикуляр
-лығы. Үш 
перпендикуляр
- туралы 
теорема. 
Кеңістіктегі 
арақашықтықт
ар. 
Кеңістіктегі 
бұрыштар. 
Жазықтықтард
ың перпендику 
лярлығы. 
Жазық 
фигураның 
жазықтыққа 
ортогональ 
проекциясы 
және оның 
ауданы. 

6) Кеңістіктегі параллель және айқас 
түзулер қасиеттерін түсіндіреді. 
7)Жазықтықтардың   
параллельдік  және перпендикулярлық 
белгілерін есептер шығаруда қолданады. 
8) Кеңістіктегі екі түзу арасындағы 
бұрышты анықтайды; 
9) Кеңістіктегі түзу мен  жазықтық, 
жазықтықтар  арасындағы бұрышты 
кескіндейді; 
10) Түзу мен жазықтық арасындағы 
бұрышты, жазықтықтар арасындағы 
бұрышты анықтайды, 
11) Үш перпендикуляр туралы теореманы 
есептер шығаруда қолданады; 
12) Нүктеден жазықтыққа дейінгі және 
айқас түзулер арасындағы 
арақашықтықтарды табады. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 



аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 



    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 



3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 



болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау «F» Бағасы Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 



"қанағаттанарлы
қсыз» 

сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

13. Кеңістіктегі 
тікбұрышты 

координаталар 
жүйесі және 
векторлар 

 

Кеңістіктегі 
векторлар  
және оларға 
амалдар 
қолдану. 
Коллинеар 
және 
компланар 
векторлар. 
Векторды үш 
компланар 
емес вектор 
бойынша 
жіктеу. 
Векторлар 
арасындағы 
бұрыш. 
Векторлардың 
скаляр 
көбейтіндісі. 
Кеңістіктегі 
тікбұрышты 
координаталар 
жүйесі. Кесінді 
ортасының 
координаталар

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Кеңістікте және жазықтықта векторды 
салады және оны сипаттайды; 
2) Вектордың координаталарын және 
ұзындығын табады; 
3) Кеңістіктегі векторлардың коллинеарлық 
және компланарлық  шартын анықтайды. 
4) Есептер шығаруда кеңістіктегі 
векторлардың коллинеарлық және 
компланарлық  шартын қолданады. 
5) Векторларды қосу және азайтуды, 
векторды санға көбейтуді орындайды; 
6) Векторлардың скаляр көбейтіндісін 
табады. 
7) Екі нүкте арасындағы арақашықтықты 
табады; 
8) Кеңістіктегі кесінді ортасының 
координаталарын табады. 
9) Векторды үш компланар емес векторлар 
бойынша жіктейді; 
10) Сфера теңдеуін есептер шығаруда 
қолданады. 



ы. 
Екі нүктенің 
арақашықтығы
. Сфера 
теңдеуі. 
Кеңістіктегі 
вектордың 
координаталар
ы. Вектордың 
ұзындығы. 
Кеңістіктегі 
түзудің және 
жазықтықтың 
теңдеуі. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 



тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 



4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 



2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 



оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

14. Көпжақтар Көпжақ Бағалау «Өте Бағалау «А» Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 



 ұғымы.  
Призма және 
оның 
элементтері, 
призма 
түрлері. 
Пpизманың 
жазбасы, 
пpизманың  
бүйір және 
толық бетінің 
аудандары. 
Параллелепипе
д және оның 
элементтері, 
түрлері, 
қасиеті. 
Параллелепипе
дтің бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Куб  және 
оның 
элементтері, 
қасиеті. 
Кубтың  бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Пирамида 
және оның 
элементтері, 
түрлері, 
Пирамиданың 

жақсы» 
 

Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

1) Көпжақ  және  оның элементтеріі 
анықтамасын түсіндіреді; 
2) Көпжақтар түрлері бойынша қасиеттерін 
сипаттайды. 
3) Көпжақтарды кескіндейді және 
жазбаларын жасайды; 
4) Дұрыс көпжақтардың түрлерін 
ажыратады 
5) Көпжақтардың элементтерін табуға 
есептер шығарады. 
6) Көпжақтардың бүйір және толық бетінің 
аудандары формулаларын есептер 
шығаруда қолданады. 
 



жазбасы, бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Қиық  
пирамида және 
оның 
элементтері. 
Қиық 
пирамиданың 
жазбасы, бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары.  
Дұрыс 
көпжақтар. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 



бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 



пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 



пайыздық мөлшері 65-69%. бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 



2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 



танытпайды  
15. Айналу денелері 

және олардың  
элементтері 

Цилиндр және 
оның 
элементтері.  
Цилиндрдің 
жазбасы, бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Конус және 
оның 
элементтері. 
Конустың 
жазбасы, бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Қиық  конус 
оның 
элементтері. 
Қиық 
конустың 
жазбасы, бүйір 
және толық 
бетінің 
аудандары. 
Сфера, шар 
және олардың 
элементтері.   
Сфера бетінің 
ауданы.  
Айналу 
денелерінің 
жазықтықпен 
қималары. 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Цилиндр, конус, қиық конус, сфера,  шар 
және оның   элементтерін анықтайды; 
2) Сызбада және модельдерде  айналу 
денелерін  ажыратады; 
3) Жазықтықта айналу денелерін 
кескіндейді және айналу денелерінің 
жазбаларын ажыратады. 
4) Айналу денелерінің бүйір бетінің 
аудандары формулаларын есептер 
шығаруда қолданады; 
5) Есептерді шешуде айналу денелерінің 
толық беті ауданының формуласын 
қолданады. 
6) Айналу денелерінің жазықтықпен 
қимасын кескіндейді; 
7) Айналу денелерінің элементтерін табуға 
есептер шығарады. 
 



    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  
2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 



оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 
жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 



5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 



    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 
 
 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 



әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  

16. Денелер 
көлемдері 

Денелер 
көлемдерінің 
жалпы 
қасиеттері. 
Призма көлемі. 
Пирамида 
және қиық 
пирамида 
көлемдері. 
Цилиндр 
көлемі.  Конус   
және қиық 
конус 
көлемдері. 
Шар және 

Бағалау «Өте 
жақсы» 
 

Бағалау «А» 
Сандық  эквивалент 4,0  және  
пайыздық мазмұны 95-100%. 
  

Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
1) Кеңістік денелері көлемдерінің 
қасиеттерін түсіндіреді; 
2) Призма,  пирамида және қиық пирамида 
көлемдерін табу формулаларын қолданады. 
3) Цилиндр, конус және қиық конус,  шар 
көлемдерін табу формулаларын қолданады; 
4) Айналу денелерінің көлемін есептеуге  
арналған негізгі стереометриялық есептерді 
шешеді. 



оның 
бөліктерінің  
көлемдері. 

    Бағалау «А-» 
сандық эквиваленті 3,67 және 
пайыздық мөлшері 90-94%. 

 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
1. Оқу материалын шығармашылық түсіну 
және өз бетінше практикалық қолдану. 
2. Құбылыстар мен пайыздардың мәнін 
тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалану. 
3. Материалдың танымдық құрылымын 
көру. 
4. Құрылымның жетіспейтін элементтерін 
анықтау, оларды толықтыру. 
5. Проблемалық аймақтар мен қауіп 
аймақтарын анықтау. 
6. Проблемалық жағдайларды шешу үшін 
алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. 
7. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы 
қателіктер мен олардың пайда болу 
себептерін талдау, оларды өз бетінше 
түзету және өз дағдыларын жетілдіру 
бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 
Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін көрсетеді, 
қателіктерді өз бетінше талдайды, 
оларды түзетеді және дағдыларды 
жетілдіру бойынша әрекеттерді 
жоспарлайды  

 
   Бағалау «Жақсы» Бағалау « в+» 

сандық эквиваленті 3,33 және 
пайыздық мөлшері 85-89%. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Білім алушы оқу материалын меңгергенін 
және оның практикалық қолданылуын 
көрсетті.  



2.Жаңасын жасау үшін элементтерді 
тәуелсіз біріктіру. 
3.Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі 
оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. 
3.Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі.  
4.Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол 
беру және оларды мұғалімнің ұсынысы 
бойынша түзету мүмкіндігі. 
5. Білу, түзетуге өз қателіктерін өзін сынай 
біледі. 
6. Дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау. 

    Бағалау "В» 
сандық эквиваленті 3,0 және 
пайыздық мөлшері 80-84%. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1) оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және 
стандартты емес жағдайларда практикалық 
қолдануды көрсетті. 
2) одан әрі қолдану мақсатында қолда бар 
деректерді салыстырады және саралайды. 
3) тапсырманы орындау кезінде дербестік 
пен шығармашылық көзқарастың 
жеткілікті деңгейі. 
4) іс-әрекетте болмашы қателіктерге жол 
беру және оларды педагогтың 
басшылығымен түзете білу. 
5) өз қателіктерін, өзін-өзі сынауды түзету 
қабілетінің көрінісі 
6) дағдыларды жетілдіру бойынша іс-
әрекеттерді жоспарлау  

    Бағалау- 
сандық эквиваленті 2,67 және 
пайыздық мөлшері 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
бағдарламалық материалды игеру, 
2) оның практикалық қолданылуы, 
3) Стандартты және стандартты емес 



жағдайларда алған дағдыларын көрсету. 
4) тапсырмаларды орындау кезінде табиғи 
уәждеменің болуы. 
5) топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу.  
6) қателіктер мен қателерге жол беру, 
оларды педагогтің ұсынымы бойынша 
түзету; 

   Бағалау " 
Қанағаттанарлық

» 

С+Бағасы 
сандық эквиваленті бар 
сандық эквиваленті бар 2,33 
және пайыздық мөлшері 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 

    Бағалау «С» 
сандық эквиваленті 2,0 және 
пайыздық мөлшері 65-69%. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) зерттелетін материалдың тұтас 
құрылымын көрмеу 
3) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
4) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
5) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
6) стандартты емес жағдайларда 



тапсырманы орындаудағы қиындық 
7) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    Бағалау «С-» 
сандық эквиваленті 1,67 және 
пайыздық мөлшері 60-64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
1) білім алушы үлгі бойынша 
бағдарламалық материалды меңгергенін 
көрсетті 
2) вариативті жағдайларда тапсырманы 
орындаудағы қиындықтар 
3) тапсырманы өз бетінше орындау іс-
әрекеттегі толымсыздыққа, сәйкессіздікке 
әкеледі 
4) жаттығуларды өз бетінше 
шығармашылық орындау дағдысының 
болмауы 
5) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
6) қателерді мұғалімнің бақылауымен 
түзету 

    «D+»Бағалау 
сандық эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-59%. 

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 
2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
4) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 және 
пайыздық мөлшері 50-54%. 

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
1) оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық меңгергендігін көрсетті. 



 
 
Бағалау" өте жақсы " сәйкес келеді: 

сандық эквиваленті 4,0 және пайызы 95-100% болатын А бағасы. Бұл бағалау, егер білім алушы оқу материалын шығармашылық 
түсінуді және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді 
пайдалануды, материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды 
көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жоғары деңгейі. Проблемалық 
аймақтар мен қауіп аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алынған білімді шығармашылық пайдалану; 

3,67 сандық эквиваленті және 90-94% пайызы бар A-бағалау. Бұл бағалау, егер білім алушы оқу материалын шығармашылық түсінуді 
және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді пайдалануды, 

 
 

2) тапсырмаларды одан әрі процестің 
маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның салдары қателіктерге әкелетін 
әрекеттердің толық болмауы және сәйкес 
келмеуі болып табылады. 
3) терминдер мен олардың мағынасын 
түсінбеушілік 
4) Имитациялық тапсырмаларды орындау 
(үлгі бойынша) 
5) педагогтің басшылығымен қызметті 
түзету. 
6) стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық   

   Бағалау 
"қанағаттанарлы
қсыз» 

«F» Бағасы 
сандық эквиваленті 0 және 
пайыздық мөлшері 0-49%. 

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
1) көптеген қателіктер жіберілді 
2) сабақта пассивті, материалды зерттеуге 
қызығушылық жоқ, құбылыстың мәнін 
түсінуге деген ұмтылыс 
3) оқытушымен кері байланыс 
қорытындысы бойынша қорытынды 
жасамайды 
4) тапсырманы орындауда дербестік 
танытпайды  



материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды көрсеткен жағдайда 
қойылады. Проблемалық аймақтар мен қауіп аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алынған білімді шығармашылық 
пайдалану. Қызметтің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы қателіктер мен олардың пайда болу себептерін талдау, оларды өз бетінше түзету және 
өз дағдыларын жетілдіру бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау. 

1) "жақсы" деген бағаға сәйкес келеді: 

сандық эквиваленті 3,33 және пайызы 85-89% болатын B+ балл.Бұл бағалау, егер білім алушы оқу материалын игеруді және оны 
практикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Жаңасын жасау үшін элементтерді тәуелсіз біріктіру. Әр түрлі жағдайларда әр түрлі 
деңгейдегі оқу материалдарымен еркін жұмыс жасау. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жеткілікті 
деңгейі. Іс-әрекеттерде шамалы қателіктер жіберу және оларды мұғалімнің ұсынысы бойынша түзету мүмкіндігі; 

сандық эквиваленті 3,0 және пайызы 80-84% болатын B бағасы. Бұл бағалау егер білім алушы оқу материалын игеруді және еркін 
жұмыс істеуді және оны стандартты және стандартты емес жағдайларда іс жүзінде қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Оларды одан 
әрі қолдану мақсатында қолда бар деректерді салыстырады және саралайды. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жеткілікті деңгейі. Іс-әрекеттегі кішігірім қателіктерге жол беру және оларды мұғалімнің басшылығымен түзету мүмкіндігі. 

b-сандық эквиваленті 2,67 және пайыздық мөлшері 75-79%. Бұл бағалау, егер білім алушы бағдарламалық материалды меңгергенін, оны 
практикалық қолдануды, стандартты және стандартты емес жағдайларда алған дағдыларын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды 
орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топтағы тапсырманы орындауға белсенді қатысу. Қателіктер мен қателерге жол беру, оларды 
педагогтің ұсынысы бойынша түзету; 

2,33 сандық эквиваленті және 70-74% пайыздық құрамы бар сандық эквиваленті бар С+ бағасы. Бұл бағалау егер студент 
бағдарламалық материалды игеруді, оны практикалық қолдануды, стандартты, кейде стандартты емес жағдайларда алған дағдыларын 
көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топтағы тапсырманы орындауға белсенді 
қатысу. Қателіктер мен кішігірім қателіктерге жол беру, оларды мұғалімнің бақылауымен түзету. 

2) "қанағаттанарлық" бағаға: 

2,0 сандық эквиваленті бар және 65-69% пайыздық мәні бар c бағалау. Бұл бағалау егер білім алушы бағдарламалық материалды 
меңгергенін, оның практикалық қолданылуын, белгіленген үлгілер бойынша тапсырманы орындау дағдыларының болуын көрсеткен 
жағдайда қойылады. Тапсырмаларды өз бетінше орындауға деген ұмтылыс, мысалдар келтіру, жіктеу, салыстыру және т.б. стандартты емес 
жағдайларда тапсырманы орындау қиынға соғады. Қателерге жол беру, оларды педагогтің бақылауымен түзету; 



C-сандық эквиваленті 1,67 және пайыздық мөлшері 60-64%. Бұл баға, егер студент оқу материалын түсінсе, оны типтік жағдайларда 
механикалық қолдану арқылы көрсеткен жағдайда қойылады. Әрі қарайғы процесс үшін оның маңыздылығын терең түсінбестен 
тапсырмаларды өз бетінше орындау, оның нәтижесі қателіктерге әкелетін әрекеттердің толық еместігі мен сәйкессіздігі болып табылады. 
Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындау қиындықтары. Қателерге жол беру, оларды педагогтің бақылауымен түзету; 

сандық эквиваленті 1,33 және пайызы 55-59% болатын d+ балл. Бұл баға егер білім алушы оқу материалын репродуктивті деңгейде 
механикалық игеруді көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын терең түсінбестен орындау, 
оның нәтижесі қателіктерге әкелетін әрекеттердің толық болмауы және сәйкес келмеуі болып табылады. Мұғалімнің басшылығымен 
қызметті түзету. Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындаудағы қиындық; 

сандық эквиваленті 1,0 және пайыздық мөлшері 50-54% болатын d бағасы.Бұл баға, егер білім алушы мұғалімнің басшылығымен 
репродуктивті деңгейде оқу материалын механикалық игеруді көрсеткен жағдайда қойылады. Терминдерді, ұғымдар мен фактілерді 
жаңғырту. Мұғалімнің көмегімен жұмыс немесе тапсырма алгоритмін қолдану. Стандартты және стандартты емес жағдайларда 
тапсырмаларды орындауда қиындықтардың пайда болуы. 

3) "қанағаттанарлықсыз" бағаға 0 сандық баламасы және 0-49% пайыздық құрамы бар F бағасы сәйкес келеді. Бұл баға, егер білім 
алушы модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын игермегенін көрсеткен жағдайда қойылады. Педагогтің қосымша және 
нақтылайтын сұрақтары білім алушының жауабын түзетуге әкелмейді. Бағдарламада көзделген негізгі материалды білудегі олқылықтардың 
болуы жауаптарда қағидаттық қателіктер жіберілген, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген жекелеген 
тапсырмалар орындалмаған. 

 


