
Бөлімдер мен тақырыптар бойынша ағымдағы,  
аралық және қорытынды аттестаттауды  
өткізу кезінде «Қазақ тілі» пәні бойынша  

 оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау критерийлері 
 

№ Бөлім атауы Бөлім мазмұны Сандық эквивалент Баға Бағалау критерийлері 

 
   1 

 
Орфография. 
Тіл және алаш 
идеясы 

  
Алаш идеясы, 
қозғалысы, ұраны. 
Жаңа атаулар, 
ықшамдалған және 
төлтума сөздер 
емлесі  
 
Алаш арыстары тіл 
туралы, тілдің адам 
өміріндегі орны. 
Кірме сөздер емлесі 
 
Ахмет 
Байтұрсынұлы кім? 
Будан сөздер емлесі 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

        Орындалған жұмыс көлемі 95-
100% 
 

1) Мәтінде көтерілген мәселені 
(қоғамдық-саяси) талдап жазады; 

2) Негізгі ойды ғаламдық 
мәселелермен байланыстырады;  

3) Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай 
қолданады. 

4) Лексикалық құрылымдарды 
қолданып, орфографиялық нормаға 
сай  көтерілген мәселе бойынша 
эссе жазу. 

5) Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың 
жоғары деңгейін көрсетеді 

6) Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа 
жоспарлар, толық немесе қысқаша 
мазмұндама, тезистер, резюмелер, 

7) Конспектілер түрінде баяндайды. 
8) Тапсырманы орындау кезінде 

тәуелсіздік пен шығармашылық 
көзқарастың жоғары деңгейін 
көрсетеді, қателіктерді өз бетінше 
талдайды, оларды түзетеді және 



дағдыларды жетілдіру бойынша 
әрекеттерді жоспарлайды 

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтайды. 
 
 

 
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 



факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

 Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 



 
 «В» бағасы 

Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

 «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 



елеусіз қателіктер жібереді 
Баға 

«Қанағаттанарлық» 
Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

 «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

 «D+» сандық 
эквиваленті 1,33 және 
пайыздық мөлшері 55-

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  



59%. 1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 



АКТ құралдарын қолдану 
 

   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 



көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

2 Орфография. 
Әлем 
жаңалықтары: 
өнер және 
мәдениет   

Мұхит асқан  
туынды. Білім 
жарығы. Біріккен 
сөздер,тіркесті 
сөздер емлесі. 
Мамандандырылған 
сөздер 
 
Музыканың үлкен 
кітабы. Әлем 
таныған классик.  
Бейүндес және 
игерілген кірме 
сөздер. Алаш 
қайраткері Қошке 
Кемеңгерұлы. 
Әлемдік 
кинематографияның 
өмірге келуі. 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

        Орындалған жұмыс көлемі 95-
100% 
 
1) Мәтінде көтерілген мәселеге автор мен 
оқырманның қарым-қатынасын 
анықтайды; 
2) Мәтіндер бойынша сұрақтар 
құрастырады;  
3) Ғылыми-көпшілік стильдің жанрлық 
және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік 
құралдарды орынды қолданады. 
4) Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 
байланыстырады; Мамандандырылған тар 
аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 
 
8)Біріккен, тіркесті 
сөздер,мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  
тақырып құрастырады. 

 

9)Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 



 

10)Лксикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

10)Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 
деңгейін көрсетеді 

 

1. 11)Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 



АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  

    
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 



диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 



әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  



4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  



4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 
 

   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 



морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

3 Фонетика: 
Қазіргі қоғам 
құндылықтары: 
мәдениет және 
өнер 

Қазақ мәдениеті мен 
ақыл ойының заңғар 
биігі.  
Интонация. Пауза. 
Ш.Құдайбердіұлы 
шығармаларындағы 
«ар» тақырыбы. 
Мелодия 
Мағжан мен 
Жүсіпбек. Ритм 
«Мәңгілік ел» 
идеясы. Егемен 
әліпби.  
Қарқындылық. 
Сөйлеу темпі 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

  
     Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 

1) Мәтінде көтерілген мәселені 
(қоғамдық-саяси) талдап жазады; 

2) Негізгі ойды ғаламдық 
мәселелермен байланыстырады;  

3) Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай 
қолданады. 

4) Лексикалық құрылымдарды 
қолданып, орфографиялық нормаға 
сай  көтерілген мәселе бойынша 
эссе жазу. 

5) Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың 



жоғары деңгейін көрсетеді 
6) Тыңдалған, оқылған және 

аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа 
жоспарлар, толық немесе қысқаша 
мазмұндама, тезистер, резюмелер, 

7) Конспектілер түрінде баяндайды. 
8) Тапсырманы орындау кезінде 

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

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 



жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтайды. 
 
 

    
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 



әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 



және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 



әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 



мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 
 
 



4 Әдеби норма. 
Экономикалық 
интеграция – 
бүгінгі күннің 
даму үрдісі 

Батысеуропалық 
экономикалық 
интеграция, 
шарттары. ТМД 
елдерінің тарихы 
 
Әдеби тіл және 
көркем әдебиет тілі 
 
 Еуразиялық Одақ: 
болашақтың 
стратегиясы.  
 
Тілдік нормалар 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

      Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 
1) Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 

байланыстырады; Мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 

 
2) Біріккен, тіркесті сөздер, 
мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  
тақырып құрастырады. 

 

3) Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 

 

4) Лексикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

5) Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 
деңгейін көрсетеді 

 

6) Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 
7) Конспектілер түрінде баяндайды. 
8) Тапсырманы орындау кезінде 
тәуелсіздік пен шығармашылық 



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

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  

    
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  



4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 
 
 



    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 



   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 



мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 



 
   Бағалау 

«Қанағаттанарлықс
ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 



12. Тапсырмаларын орындайды, оның әрі 
қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

 Сөз мәдениеті. 
Білім. Ғылым. 
Инновация 
 
 
 
 
 
 

Қаныш Сәтбаев 
ғылым –білім 
туралы. Көркем 
әдебиет стилі. 
 
Публицистикалық 
және ғылыми 
стильдер 
 
Алаштың ғылым-
білім үйрету 
бағдарламасы.  
 
Тұрақты тіркестер, 
мақал-мәтелдер 
 
Нанотехнология.  
Тілдің пайда болуы 
туралы ілім.  
 
Сөйлеу 
этикеті.Тілдік норма 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

     
Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 
1. Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 

байланыстырады; Мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 

 
2. Біріккен, тіркесті сөздер, 
мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  
тақырып құрастырады. 

 

3. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 

 

4. Лексикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

5. Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 



деңгейін көрсетеді 
 

6. Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 

 

7. Конспектілер түрінде баяндайды. 
 

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

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 



7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  
 
 

5 Сөзжасам. 
Қазіргі қоғам: 
әлеуметтік 
теңсіздік 
 
 

Байлық пен 
кедейлік. Сөзжасам, 
сөзжасамдық 
тәсілдер 
 
Қазақстандағы 
әлеуметтік топтар. 
Туынды сөз 

 
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 



факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 



пайыздық құрамы 70-
74%. 

(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 



және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 



әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 
 

   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 



жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

6 Синтаксис. 
Сәулет өнері 

 Ғаламдағы ғажайып 
ғимараттар.  
 
Сөйлем.  Сөйлем 
түрлері мен 
мүшелері. 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

      Орындалған жұмыс көлемі 95-100% 
 
1. Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 

байланыстырады; Мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 

 
2. Біріккен, тіркесті сөздер, 
мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  



тақырып құрастырады. 
 

3. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 

 

4. Лексикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

5. Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 
деңгейін көрсетеді 

 

6. Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 

 

7. Конспектілер түрінде баяндайды. 
 

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

 

 
 
 



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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  
 
 

    
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 



5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 



(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 



2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 



және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 
 
 
 
 



   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 



әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

7 Пунктуация. 
Қазіргі әлемдегі 
саясат және 
жаһандық  
мәселелер 
 

Әлемдік саясат. 
Әлемдік саясаттың 
көшбасшылары. 
Тыныс белгілері, 
тыныс белгілерінің 
қабаттасуы. Хан 
Абылайдың сыртқы 
саясаты. Жаһандану: 
пайдасы мен зияны.  
Қылмыс және заң. 
Адам құқығы.  
Бүкіләлемдік 
жаһандану. 
 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

        Орындалған жұмыс көлемі 95-
100% 
 
1. Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 

байланыстырады; Мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 

 
2. Біріккен, тіркесті сөздер, 
мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  
тақырып құрастырады. 

 

3. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 

 

4. Лексикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

5. Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 
деңгейін көрсетеді 



 

6. Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 

 

7. Конспектілер түрінде баяндайды. 
 

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

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

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 
пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 



схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  
 
 

    
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 



әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

    «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 



74%. 2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

   Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

    «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 



факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 



және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 
 

7.    Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  
4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 



журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15 стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 

8.  Пунктуация. Сөз 
мәдениеті және 
шешендік өнер 

Шешендік өнер: 
тарихы, зерттеуі, пән 
ретінде қалыптасуы.   
 
Тыныс белгілері: 
нүктелі үтір, жақша, 
тырнақша 
 
Сөйлеу мәдениеті. 
Сөйлеу мәдениетінің 
зерттелуі.  
Төл сөз бен автор 
сөзі 

 
Баға  «өте жақсы» 

 

 
«А» сандық 

эквиваленті 4,0 және 
пайыздық құрамы 95-

100%. 

        Орындалған жұмыс көлемі 95-
100% 
 
1. Негізгі ойды ғаламдық мәселелермен 

байланыстырады; Мамандандырылған 
тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) 
мақсатты, аудиторияға арналған 
терминдер мен ұғымдарды, тілдік 
оралымдарды жазады, талдайды; 

 
2. Біріккен, тіркесті сөздер, 
мамандандырылған, бейүндес және 
игерілген кірме сөздерді қолданып,  



тақырып құрастырады. 
 

3. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді 
орфографиялық нормаға сай қолданады 

 

4. Лексикалық құрылымдарды қолданып, 
орфографиялық нормаға сай  көтерілген 
мәселе бойынша эссе жазу. 

 

5. Тапсырманы орындау кезінде 
шығармашылық көзқарастың жоғары 
деңгейін көрсетеді 

 

6. Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, 

 

7. Конспектілер түрінде баяндайды. 
 

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

9.     «А» сандық 
эквиваленті 3,67  және 
пайыздық құрамы 90-
94%. 

Орындалған жұмыс көлемі 90-94% 
 
1 Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндер, журналистік стиль (ескерту, 



пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды. 
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы,  
 
 

10.     
    Баға «Жақсы» 

Сандық эквиваленті 
3,33 және пайыздық 
құрамы 85-89% «В+» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 85-89% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжайды. 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 



әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолданады. 

    Сандық эквиваленті 
3,0 және пайыздық 
құрамы 80-84%  «В» 
бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 80-84% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды. 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады. 
7.Ақпаратты график, кесте, диаграмма, 
схема, инфографика түрінде беру үшін 
АКТ құралдарын қолданады. 
 

    «В» бағасы 
Сандық эквиваленті 
2,67 және пайыздық 
құрамы 75-79%. 

Орындалған жұмыс көлемі 75-79% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 



әдебиеттерді қолданады.  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6.Оқу, сканерлеу және егжей-тегжейлі оқу 
әдістерін қолданады; 
 

11.     «С+»  бағасы  
Сандық эквиваленті 
эквиваленті  2,33 және 
пайыздық құрамы 70-
74%. 

Орындалған жұмыс көлемі 70-74% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
6. Педагогтың ұсынысы бойынша 
жұмыста және оларды түзете білуде 
елеусіз қателіктер жібереді 

12.    Баға 
«Қанағаттанарлық» 

Сандық эквиваленті 
2,0 және пайыздық 
мөлшері 65-69% 
болатын   «С»бағасы. 

Орындалған жұмыс көлемі 65-69% 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  



3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

13.     «С-» бағасы  сандық 
эквиваленті 1,67 және 
пайыздық құрамы 60-
64%. 

Орындалған жұмыс көлемі 60-64% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді жасайды 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсінеді, 
факт пен пікірді ажыратады; қосымша 
әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтайды;  
4.Мәтін мазмұнын кестелер мен 
диаграммалар бойынша болжайды; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтайды; 
 

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

Орындалған жұмыс көлемі 55-59% 
 
Қиындықтар туындайды:  
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 



мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 

    «D» Бағасы 
сандық эквиваленті 1,0 

және пайыздық 
мөлшері 50-54%  

Орындалған жұмыс көлемі 50-54% 
 
Қиындықтар  туындайды : 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді құру 
(ескерту, пресс-релиз) 
2.Факт пен пікірді ажырата отырып, 
әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын түсіну; 
қосымша әдебиеттерді қолданады  
3.Мақсатты аудиторияны анықтау;  
4.Кестелер мен диаграммалар бойынша 
мәтін мазмұнын болжау; 
5.Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
жазбалардың, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін анықтау; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолдану; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолдану 

   Бағалау 
«Қанағаттанарлықс

ыз» 

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

Орындалған жұмыс көлемі 0-49% 
 
1.Әр түрлі типтегі және жанрдағы 
мәтіндерді, журналистік стильді (ескерту, 
пресс-релиз) құрастыру қиынға соғады. 
2.Әр түрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі 
және егжей-тегжейлі ақпаратын бөлмейді, 
факт пен пікірді ажыратпайды; 
3. Мақсатты аудиторияны анықтамайды;  



 

4. Кестелер мен схемалар бойынша мәтін 
мазмұнын болжамайды; 
5. Мәтіннің негізгі идеясын жеткізудегі 
ескертулердің, иллюстрациялардың, 
тақырыпшалардың рөлін ашпайды; 
6.Қарап шығу, сканерлеу және егжей-
тегжейлі оқу әдістерін қолданбайды; 
7.График, кесте, диаграмма, схема, 
инфографика түрінде ақпарат беру үшін 
АКТ құралдарын қолданбайды 
8.Қарым-қатынастың мақсаты мен 
жағдайына сәйкес лексиканы, 
журналистік, ғылыми стильді қолдану 
қиын, сөздердің мағынасын түсінбейді. 
9.Орфографиялық, сөзжасамдық және 
морфологиялық нормаларды сақтамайды. 
10.Тыңдалған, оқылған және 
аудиовизуалды материалдардың 
мазмұнын толық және қысқа жоспарлар, 
толық немесе қысқаша мазмұндама, 
тезистер, резюмелер, Конспектілер 
түрінде баяндай алмайды. 
11.Репродуктивті деңгейде оқу 
материалының механикалық игерілуін 
көрсетеді. 
12.Бех тапсырмаларын орындайды, оның 
әрі қарайғы процесс үшін маңыздылығын 
терең түсіну 
13.Тапсырмаларды орындаудағы толық 
емес және сәйкессіздік. 
14.Мұғалімнің басшылығымен қызметті 
түзету. 
15.стандартты емес жағдайларда 
тапсырманы орындаудағы қиындық. 



1)«Өте жақсы» бағасына 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»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. 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+ бағасы .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.  

 «В» 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. 

3) «Қанағаттанарлық»  бағасы: 

 2,0 сандық эквиваленті бар және 65-69% пайыздық «С» бағасы . 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%  «С-». 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+»  бағасы.  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; 

 Cандық 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.  

4) «Қанағаттанарлықсыз» бағасы: 

 0 сандық баламасы және 0-49% пайыздық құрамы бар «F» бағасы. 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. 


