
МЖМББС
Білім беру аясында білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптар

(күтілетін нәтижелер Б.Блум таксономиясына негізделген)

Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны
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Пән бойынша оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары

Оқу мақсаттары, бөлімдер, ортақ тақырыптар

Бағалау критерийлері - білім алушының оқу жетістіктерін бағалауға

негіз болатын белгі

Түрлі деңгейдегі тапсырмалар

Қалыптастырушы және жиынтық бағалау

критерийлерге негізделген

Кері байланыс
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Ойлау дағдыларының деңгейлері: білу, түсіну, қолдану, жоғары деңгей дағдылары

(талдау, жинақтау, бағалау) 

Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым

Балдар 

Әр бөлім және

тоқсанды аяқтау

бойынша

Оқу жетістігі деңгейлері

Әр бөлім және

тоқсанды аяқтау бойынша

Бағалау 

Әр тоқсан мен 

оқу жылын аяқтау

бойынша
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Ілгерілеуді 
өлшеу

Білім 
алушыларды 
ынталандыру

Мұғалімнің 
қажеттілігін 

анықтау

Өзін-өзі бағалау, 
өзара бағалау

Тиімді кері 
байланыс 

беру

Оқу 

мақсаттарын 

бағалау



Оқушы жұмысына кері байланыс беріңіз

№2 тәжірибелік жұмыс
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Кері байланыс үлгісі

Жарайсың, дұрыс

орындағансың!

«ң» дыбысының емлесін 

қайталаңыз.
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Кері байланысты кім қамтамасыз етуі мүмкін?

5

Береді Қабылдайды Күтілетін нәтиже

Мұғалім Білім алушы

Оқудағы жетістіктерін, кемшіліктерін

түсіну және ілгерілеуі үшін нақты ұсыныс

беретін ақпарат.

Білім алушы Білім алушы

Сыныптастарымен қарым-қатынас жасау

арқылы өз жетістіктері мен кемшіліктерін

түсінуге мүмкіндік беретін ақпарат.

Білім алушы Мұғалім

Білім алушының білім алудағы

кемшіліктері мен қажеттіліктерін

анықтауға, мұғалімнің іс-әрекетіне

өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін

ақпарат.

Мұғалім Мұғалім

Мұғалімнің кәсіби дағдысын жетілдіруге

және оқытуды түзетуге мүмкіндік беретін

әріптестің тарапынан берілетін ақпарат.



Кері байланыс түрлері

Ауызша

Жазбаша

Графикалық
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Сабақ үстінде қолданылады

Тақырыпты меңгеру кезіндегі 
білімі мен дағдысын өлшейді

Оқуды түзету үшін кері 
байланысты қажет етеді

Бағаға әсер етпейді

Оқуды аяқтаған кезде
қолданылады

Оқуды аяқтағаннан кейінгі
материалды меңгеруін өлшейді

Кері байланыс талап етілмейді

Қорытынды баға қою кезінде
қолданылады

БАҒАҒА ӘСЕР ЕТПЕЙДІ

Нәтижесі бағаға нақты әсер етпесе де, мұғалім

қалыптастырушы бағалаудың сапасы білім

алушылардың жиынтық бағалауды дұрыс

орындауына септігін тигізетіндігін ескеруі керек

КЕРІ БАЙЛАНЫС ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ

Кері байланыс беру міндеттелмесе де,  мұғалім оны 

ұсынудың (мысалы, рубрика)  оқытуды ілгерілетуге

әсер ететіндігін түсінуі тиіс.  

7

Қалыптастырушы Жиынтық
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Жиынтық бағалау

Бөлім бойынша
ЖБ Тоқсандық ЖБ

Білім деңгейі
бойынша ЖБ

Жиынтық бағалау



Жиынтық бағалау рәсімдері

БӨЛІМ/ОРТАҚ ТАҚЫРЫП 

БОЙЫНША
ТОҚСАН БОЙЫНША

 БЖБ тапсырмаларын мұғалім өз бетінше  

құрастырады

 ТЖБ тапсырмаларын мұғалім 

спецификацияға сәйкес құрастырады

 Бөлім бойынша оқу мақсаттарын қамтиды  Тоқсанның барлық бөлімдері бойынша оқу 

мақсаттарын қамтиды

 15-20 минут аралығында өткізіледі  1  сабақ көлемінде өткізіледі (40 минут)

 Балдар дескрипторға сәйкес қойылады  Балдары балл қою кестесіне сәйкес

қойылады

 БЖБ нәтижесі бойынша модерация

өткізілмейді

 ТЖБ нәтижесі бойынша модерация

өткізіледі (жазбаша жұмыстар үшін ғана)

 Тоқсандық бағаға әсер етеді (50%)  Тоқсандық бағаға әсер етеді (50%)
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Бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ)

 БЖБ саны оқу бағдарламасына сәйкес анықталады

 Егер бір тоқсанда 4 және одан да көп бөлім болса, БЖБ өткізу кезінде бөлімдер біріктіріледі, 
тоқсанда БЖБ максимал саны 3-тен артық болмауы қажет (қазақ тілінде 2 БЖБ өткізіледі.  Сөйлеу 
әрекеттеріне қарай 1. тыңдалым мен айтылым, 2. оқылым мен жазылым болып бөлінеді)

 БЖБ өткізу ұзақтығы 15-20 минуттан артық болмауы ұсынылады. 15-20 минуттық шектеу –
шартты болып келеді, бұл – сабақтың бір бөлігін қамтитын, шағын тапсырмалардан тұратын 
бағалау жұмыстарын қолдану қажет екендігін көрсетеді.

 БЖБ-ды қандай түрде (бақылау,  практикалық, шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе 
және т.б.) және қай сабақта өткізетінін мұғалім өз бетінше анықтайды

 БЖБ тапсырмаларын құрастыру кезінде тек өтілген материалдарды ғана қамту керек

 БЖБ үшін тапсырмалар мен дескрипторларды мұғалім өз бетінше құрастырады (әдістемелік 
нұсқаулықта берілген тапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі)

 БЖБ-да максималды балды дескрипторларды ескере отырып, мұғалімнің өзі анықтайды  

 БЖБ өткізу тоқсан аяқталғанға дейін кемінде  1 апта бұрын жоспарланады.

 Мұғалімге кез келген қолжетімді және қолайлы формада (электрондық күнделік арқылы 
ақпараттандыру қарастырылуда) БЖБ нәтижелері туралы оқушыны, ата-ананы ақпараттандыру 
қажет

БЖБ өткізуге қойылатын талаптар 

10



Бағалау  критерийі № 

тапсырм

а

Дескриптор Балл

Білім алушы

Кесте, диаграмма, сызба, 

шартты белгілер  түрінде 

берілген ақпаратты тиімді 

қолданады.

1

берілген диаграммадағы 

ақпаратты ажыратады;
1

диаграммадағы ақпаратты 

қолданып, әңгіме 

құрастырады;
1

Күрделі сөздерді дұрыс 

жазады. Оқшау сөздердің 

тыныс белгілерін орынды 

қолданады.

2-3

күрделі сөз түрлерін 

ажыратады;

2

күрделі сөз түрлерін дұрыс 

жазады;

2

оқшау сөздердің тыныс 

белгілерін дұрыс қояды.

2

Барлығы 8

БЖБ тапсырмаларының дескрипторлары
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Рубрика үлгісі
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Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

ТЖБ мазмұны мен өткізілуіне қойылатын талаптар

 Ұзақтығы – 40 минут

 Максималды балл спецификацияда анықталады. Мысалы, қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінен балл саны – 30 

 Көшіруді болдырмау мақсатында жиынтық жұмыстың қажетті 

нұсқалары дайындалады 

 Жиынтық жұмыстың қажетті нұсқасы үшін мұғалім 

спецификацияға сәйкес тапсырмаларды құрастырады 

 Мұғалім кез келген қолжетімді және қолайлы формада 

(электрондық күнделік арқылы ақпараттандыру қарастырылуда) 

ТЖБ нәтижелері туралы оқушыны, ата-ананы ақпараттандыруы 

қажет
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Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы



Тапсырма үлгілері
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Балл қою кестесі

16



Тілдік пәндер бойынша жиынтық

бағалауды өткізудің ерекшеліктері

 Тілдік пәндерден бөлім бойынша жиынтық бағалау тоқсанда екі рет

өткізіледі. Әр бөлім бойынша жиынтық бағалауда сөйлеу әрекеттерінің

екі түрі тексеріледі (тыңдалым және айтылым, оқылым және

жазылым).

 Тыңдалым және айтылым дағдыларын бағалауды бірінші бөлімде

немесе тоқсанда жиынтық бағалау өткізуді жоспарлаған апта

барысында сабақтар үстінде өткізуге болады. 

 Әр білім алушыға 1-ден 5 минутқа дейін уақыт бөлу ұсынылады.

 Айтылым дағдысын бағалауды ұйымдастыру кезінде жұмыстың түрлі

формасын (жеке, жұптық, шағын топта) және/немесе түрлі

техникалық құралдарды қолдану (ұялы телефондар, компьютерлер, 

диктофондар, және т.б.) жүзеге асырылуы мүмкін. 

 ТЖБ қорытындысы бойынша модерация өткізіледі (тек жазбаша

жұмыстарға).

17



Білу: айту, санамалау, анықтау, қайда/қашан екенін атау, көрсету, айқындау

 Кім?

 Не?

 Қашан?

 Қайда?

 Қалай?

 Әрі қарай не болды? 

 Қанша?

 ...қалай аталады?

 Шындық немесе жалған не болып табылады?

Түсіну: әңгімелеу, жинақтау, сипаттау, түсіндіру, болжау, санамалау, мысал келтіру

 Не айтқысы келді? 

 Қалай сипаттар едіңіз? 

 Айырмашылығы неде? 

 Маған өз сөзіңізбен айта аласыз ба?

 Негізгі идея немен аяқталады? 

 Қалай ойлайсыз, әрі қарай не болуы мүмкін?

 Негізгі идея қалай аяқталады?

 Неге …?

 ____өлшемі мен формасы туралы айтып беріңіз.

 Мысал келтіре аласыз ба...?

Қолдану: шешу, қолдану, құрастыру, кескіндеу, топтастыру, меңгеру, көркемдеу, өзгерту

 …….болса, не болады?

 ……. сіз қалай?

 Мұны сіз қалай қолданар едіңіз?

 ……. үшін сізге қандай ақпараттар керек?

 Олар басқа қандай тәсілдер арқылы іріктелуі мүмкін?

 Көріп тұрғаныңыз бойынша кесте сыза аласыз ба?

 Келесі жолы не істер едіңіз?

 Егер сізге …… тура келсе, не істер едіңіз? 

 ……… неге маңызды? 

 …….. үшін нұсқаулар жиынын құрастырыңыз

 Осыған ұқсас нәрсені бұған дейін көрдіңіз бе?

Блум таксономиясына сәйкес айтылым дағдысын бағалау үшін

мәтіндер/иллюстрацияларға қатысты сұрақтар шаблоны

Талдау: негіздеу, салыстыру, айырмашылығын ажырату, меңгеру, реттеу, топтастыру, шешім шығару, зерттеу

 Қандай дәлелдер бар және кімніңойы? 

 ……. мақсаты қандай?

 Бұл қандай бөліктер? 

 Егер сіз ….. не болуы мүмкін еді? 

 Басқа қандай мүмкін нәтижелер бар ?

 …… себебі неде? 

 Салдары/әсері қалай болды?

 Олар қаншалықты ұқсас/ айырмасы бар?

 …… арасындағы айырмашылық неде?

Жинақтау: құрастыру, жобалау, құрау, ұсыну, жасау,  қиыстыру

 Оларды қалай біріктіруге болады? 

 Сіз қандай шешім шығарасыз? 

 …….. … үшін құрастыра аласыз ба? 

 Мүмкін болатын шешімді көріп тұрсыз ба?

 …. болатындай ұсыныс/пікірқұрастыра аласыз ба?

 …….  үшін сізде тағы қандай иделар бар? 

 Бұл үдерісті қалай өзгертуге болады?

 Бұл тапсырманы орындаудағы сіздіңжоспарыңыз қандай?

 Меңгергеніңіздіқай жерде қолдана аласыз?

 …….. неге құрастырмасқа?

Бағалау: тексеру, таңдау, басым жақтарын көрсету, сыни баға беру, гипотезасын жасау, талқылау

 Мұны қалай жетілдіруге болады?

 Ретін қалай бағалайсыз? 

 Ең маңыздысы қайсы болып табылады

 …….. өз пікіріңізді түсіндіріңіз/ ……  шешімқалай қабылданды?

 Не жақсы? Қайсысы жақсы

 Сіздің негізгі басымдылығыңыз не? 

 Қандай критерийлерді қолдандыңыз?

18



19

бағалаудың анықтығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін қойылған балдарды

стандарттау мақсатында тоқсандық жиынтық бағалау бойынша білім

алушылардың жұмыстарын талқылап қарастыратын үдеріс.

Әрбір мұғалім үшін модерацияға қатысу тиімді.

Мүмкіндіктері:

 Балл қою кестесінде ескерілмегендіктен дұрыс жауап қабылданбаған, жауап

синоним сөздерді қолдану арқылы жазылған, балл қою кестесінде қате

жіберілген, жалпы балл дұрыс есептелмеген, және т.б. жағдайларды анықтау.

 Әріптестердің бағалауды қалай жүргізгенін көру.

 Бағалауда өз тәжірибесімен бөлісу. 

 Жиынтық бағалаудың дұрыс өтуін, білім алушылардың барлық жауаптарының 

есептелуін, мұғалімдердің арасындағы бағалаудың айырмашылықтарын 

талқылау және түсіну. 

 Балл қою кестесіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі және білім 

алушылардың алған балдарын қайта қарау туралы шешімдер қабылдау.

Модерация



 жиынтық бағалау

жұмыстарын балл 

қою кестесіне сәйкес

бағалайды. 

 жиынтық бағалау

жұмыстары

іріктелініп алынады

(максималды, 

минималды балдары

бар, бағалауда

қиындық туғызған

жұмыс); 

 іріктелген жиынтық

жұмыс үлгілерінде

білім алушылардың

жеке мәліметтері

шифрленеді. 

 жұмыс

қорытындысын

ұжымда

талқылайды және

балл қою кестесіне

сәйкес

қойылғанына көз

жеткізеді;

 қажет болған

жағдайда

нәтижелерге немесе

балл қою кестесіне

өзгерістер енгізеді;

 отырыс

хаттамасына қол

қояды.

 білім

алушылардың

жұмыстарын қайта

қарайды, балдарды

жоғарылатуы /

төмендетуі мүмкін;

 нақты балл бағалау

нәтижелерін

тіркейтін

электрондық

журналға

қойылады.

Тоқсандық жиынтық бағалауды модерациялау үдерісі белгілі

бір тәртіппен жүргізіледі

Модерацияға дейін: Модерация кезінде: Модерациядан кейін:
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Электрондық журналда нәтижелерді тіркеу
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Сынып журналындағы өзгерістер
 Мектепте электрондық журнал қосылмаған жағдайда уақытша excel-

формадағы үлгіні (smk.edu.kz сайтынан жүктеп алу қажет) және жаңартылған

бағдарлама бойынша дайындалған қағаз журналды толтырады
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Бағалау бойынша негізгі құжаттар тізімі

1. 2017 жылы 6 маусымда өзгеріс енгізілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы No 125 «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық

бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»

бұйрығы

2. 2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін

ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат

3. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. 2016

ж.

4. Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша

нұсқаулық. 2016 ж.

5. Өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды бағалау бойынша

нұсқаулық.

6. Пәндер аясындағы жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар (1, 2, 5, 7-

сыныптар үшін).

7. Пәндер аясындағы қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы (1, 2, 5, 7-

сыныптар үшін).

8. Пәндер аясындағы тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациялары (5 және 7-сыныптар 

үшін).

9. Критериалды бағалау бойынша бейнематериалдар мен таныстырылымдар.
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Жүйелік-әдістемелік кешен

http://smk.edu.kz/

 критериалды бағалауға

қатысты материалдар;

 талқылау форумы;

 тапсырмаларға

түсініктеме беру 

мүмкіндігі

қарастырылған.

Сайтта
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Назарларыңызға рақмет!

http://smk.edu.kz/
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