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1. Кіріспе 

 

Қазіргі кезде мектеп оқушыларының ойлау мен сөйлеу әрекетін дамыту 

күн тәртібіне өткір қойылуда. Ал сөйлеу ауызша және жазбаша болатыны 

белгілі. Сондықтан оқушының жазбаша сөйлеу икемділіктерін дамытуда 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудың маңызы ерекше. Сондықтан баланы 

жазбаша сөйлеуге үйрету мәтін құрастырудан басталады. Демек, сөйлеу тілін 

дамыту үшін баланың мәтін туралы түсінігі мен оны құрастыра білу 

икемділіктері мен дағдылары қалыптастырылады. 

Ой белгілі бір сөздер мен сөз тіркестерін байланыстырып, сөйлем 

арқылы жасалатыны белгілі Сөйлем – синтаксистің қарастыратын нысаны 

Сөйлем жай және күрделі болады Яғни құрмалас сөйлемнің анықтамасы: 

«Екі я бірнеше жай сөйлемдерден құралып, күрделі ойды білдіреді» деген 

пікірмен анықталады. Ал, бірнеше емес, ондаған сөйлемнің мәні де сол ізбен 

түсіндіріліп, оны қайырым (abzas) деп, шығарманың мәні ашылмай жүр. 

Сондықтан қазақ тіл білімінде, ғылыми әдебиеттерде, мектеп оқулықтарында 

шығарма туралы түрліше түсіндіру байқалады. Мәселен, шығарма түзетін 

қайырымды белгілі бір үзінді, жаңа ойдың басталуы десе, мәтін – сол 

шығарманың формасы деп те жүр. Мәтін дегеніміз сөйлемдер арқылы 

жасалған шығарманың толық түрі, немесе мазмұнды бөлшегі екендігін 

байқаймыз. Олай болса, оқушыларды мәтін түзе білуге жаттықтыру үшін 

мәтін туралы жүйелі білім, теориялық негіз берілуі керек. Демек: шығарма 

жаза білу үшін, ең алдымен, шығарманың мазмұнына сай сөйлемдердің 

құралатыны туралы білім қалыптастырылады. 

Шығарма – оқушылардың әдебиет пен қазақ тілінен алған білімін 

жетілдіру үшін, ие өз ойын, дүниетанымдық көзқарасын сол уақытқа дейін 

аталған білімімен ұштастыра отырып, еркін түрде баяндауы үшін 

мұғалімдердің бағыттауымен жазған өзіндік еңбегі. Одан оқушылардың 

жазып отырған тақырыбына өзіндік көзқарасы, ойы, пікірі, өзіндік 

топшылауы айқын көрініп тұруы тиіс.  

Бұл бағдарлама 5111305 - “Қазақ тiлi мен әдебиетi”, 5120116 -

“Филология мен тілдерді оқыту”, 5111700 - “Бастауыш білім және спорт-

тәрбиелік жұмыс”  және 5110100 - “Математика оқыту әдістемесі” бағыттары 

бойынша істеп шығылған шығармашылық емтиханның бағдарламасы жалпы 

орта білім беретін мектептерде өтілетін қазақ тілі мен әдебиеті пәннің 

мемлекеттік білім стандарты және бағдарламасы негізінде жасалынған, 

сондай-ақ абитуриенттердің бiлiмiне, дағдысына және iскерлiгiне қойылатын 

талаптарды анықтау үшін  түзілді.  

 

2. Пәнінің мақсаты мен мiндеттерi 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мақсаты - баланың өз ойын жүйелі 

жеткізе білу үшін сөйлеудің нәтижесі мәтін құрастыру дағдылары мен 

икемділіктерін жетілдіру, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытуда мәтін 

түрлерін саналы түсініп оқу арқылы есте сақтап, өз ой-пікірлері мен 
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тұжырымы бойынша белгілі мәселе, тақырыпқа сай ауызша-жазбаша сөйлеу 

икемділіктері мен дағдыларын дамыту , яғни мәтін құрастыру икемділіктерін 

арттырып, ойын жүйелі жеткізе білуге дағдыландыру болмақ. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мiндетi – оқушыны сөйлеуге үйрету, 

байқау, сынау, бағалау, оқушылардың машықтық дағдыларын бекіту, шамаға 

лайық шығармашылық дербестігін жетілдіре отырып дамыту; оқушылардың 

ойын дамыту; оқушылардың танымын дамыту; оқушылардық ауызекі сөйлеу 

және жазбаша тілін дамыту; дұрыс мәдениетті қарым-қатынас жасауға 

үйрету болмақ. 

 

3. Пән бойынша абитуриенттердiң бiлiмiне, дағдысы мен 

iскерлiгiне  қойылатын талаптар 

Мектеп оқушыларының сөйлеу икемділіктерін дамытуда шығарма жаза 

білу - қажетті мәселе. Сондықтан баланың шығарма жаза білу икемділігі 

қалыптастырылады. Ол үшін:  

 ғылыми әдебиеттердің негізінде шығарманың ерекшелігін ашу; 

 шығарманың құрылымын анықтау; 

 шығарманың жасалуы үшін оны құрайтын элементтеріді, 

сөйлем, қайырым ерекшелігін көрсету; 

 шығарманың түрлері туралы мәлімет беру; 

 шығарма туралы икемділіктері мен даңдыларын шығарма жаза 

білу шеберліктеріне ұластыру. 

Шығарма жазу арқылы оқушылар тақырыпты өз бетінше әңгімелей 

білуге, жоспар жасап, мәтінді жоспарға сай жүйелі айта білуге, ойын 

жинақтап, белгілі мәселе төңірегінде өз пікірін жеткізу іскерлігін  үйренеді.  

Шығармада ойды екінші біреуге түсінікті, нақты, жүйелі айтып, не 

жазып жеткізу үшін мектеп оқушыларының мынадай дағдыларын 

қалыптастыру қажет:  

 естіген, оқыған, айтылған мәселені есте сақтап, саналы түсіне 

білуі; 

 өз ойын басқаға нақты, дәл, жатық, әсерлі жеткізіп айта білуі; 

 ойын сауатты, мәдениетті, жүйелі жаза білуі. 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен шығарма тақырыптары 

 

Тұрмыс-салт жырлары, олардың түрлерi, ерекшелiгi. Жан-жануарға 

және наурызға байланысты жырлар, көңiл-күйiн бiлдiретiн тұрмыс-салт 

өлеңдерi. 

Мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдердiң ерекшелiктерi. Мақал-мәтелдер 

– халықтың өмiр тәжiрибесiнен қорытылып жинақталған ой-пiкiрi. 

Адамгершiлiк, ерлiк т.б. тақырыптардағы мақал-мәтелдер.  

Жұмбақтар және олардың тақырыптары. Жұмбақтардың ой 

шапшаңдығын тәрбиелейтiн өзiндiк ерекшелiктерi. 
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Ертегiлер. Ертегiнiң жанрлық ерекшелiгi. Ертегiлерден көрiнетiн 

халықтың арман-тiлегi, даналығы. Ертегiлердегi халықтың сенiмi және 

арман-қиялы. Ертегiлердiң түрлерi.  

Аңыз-әңгiмелер, шешендiк сөздер. Аңыз әңгiмелер мен шешендiк 

сөздердiң ауыз әдебиетiнiң басқа түрлерiнен айырмашылығы.  

Батырлар жыры. Батырлар жырына тән ерекшелiктер. «Қобыланды 

батыр» жыры. Жырдың қаhармандық сипаты, патриоттық мәнi. 

Қобыландының ерлiк, адамгершiлiк тұлғасы. Биiк мұратқа жету 

жолындағы ақылды жар - Құртқа.  

«Алпамыс батыр» жыры. Жырдың ел бiрлiгi, тыныштығы, елдi 

сыртқы жаудан қорғаушы батырдың армандау мүддесiнен туғандығы. 

Алпамыс бейнесi. Жырда Ұлтан жауыздығының әшкереленуi.  

Лиро-эпос. Лиро-эпостық жырлардың тақырыбы, Өзiндiк 

ерекшелiктерi. Батырлар жырынан айырмасы. Лиро-эпостық жырлардағы 

халықтың тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпының көрiнiсi. 

«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры. Жырдың тақырыбы, мазмұны 

мен идеясы. Басты кейiпкерлерi.  

«Қыз Жiбек» жыры. Жырдағы ұнамды кейiпкерлер. Жырдың 

халықтық сипаты. 

«Айман-Шолпан» жыры. Жырдың жанрлық ерекшелiгi. Жырдағы 

халықтық салт-дәстүрлердiң озығы мен тозығы. Айман – ел бiрлiгi үшiн 

күрескер. Жырдағы сатиралық бейнелер. 

Айтыс – қазақ  ауыз әдебиетiнiң ерекше түрi. Айтыстың негiзгi 

түрлерi. Айтыс – ақындық тәрбие мектебi. Ақындар айтысы. 

Бiржан мен Сара айтысы. Айтыстың негiзгi тақырыбы. Айтыстағы 

көркемдеуiш, бейнелеуiш сөздер. 

Ежелгi дәуiр әдебиетi. Орхон ескерткiштерi. Күлтегiн (үлкен жазу). 

VII-VIII ғ.ғ. Жазылу тарихы. 

Қазақ хандығы дәуiрiндегi әдебиет. Асан Қайғы. Шалкиiз жырау. 

Ақтамбердi жырау. Шал ақын. Yмбетей жырау.  

Бұқар жырау. Жыраулар поэзиясының ақыл-нақыл, өсиеттiк сипаты. 

Елдi, туған жердi сүю, ел қорғау, бiрлiкке шақыру, биiк адамгершiлiк 

қасиеттердi насихаттау – Бұқар шығармаларының негiзгi ой-түйiнi.  

ХIХ ғасыр әдебиетi. Махамбет Өтемiсұлы. Махамбет Өтемiсұлының 

өмiрi, шығармаларының тақырыптары, негiзгi идеялық сарындары. 

Махамбет өлеңдерiнiң ерлiк, асқақтық, күрескерлiк сипаты. 

Шоқан Уәлиханов. Шоқан – қазақ  халқының талантты  ғалымы, 

әдебиет зерттеушiсi. Оның саяхаттары. Ғылымның әр алуан саласымен 

шұғылдануы, саяхаттары мен күнделiктерi. 

Ыбырай Алтынсарин. Ыбырайдың өмiрi мен ағартушылық қызметi. 

Оның жазушылық шеберлігі. Ыбырай – қазақ  балалар әдебиетiнiң атасы. 

Ыбырай әңгiмелерiне өзек болған адамгершiлiк проблемасы, еңбек 

тақырыбы. 
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Абай Құнанбайұлы. Абай дүниеге келген, тәрбие алған орта. ұлы 

ақынның Өмiр жолы, халық деп соққан жүрегi. Ақынның лирикасы, 

аудармалары, өлеңдерiнiң негiзгi тақырыптары. Поэмалары. Қара сөздерi. 

Ондағы терең философиялық ой. 

Шәкәрiм Құдайбердиев. Ол – гуманист ақын.. Шәкәрiм 

шығармаларының тақырыбы – жастарды өнер-бiлiмге, адамгершiлiкке 

үндеу. Ақын жырлары ақыл-ой мәдениетiн, саналылықты, тазалықты, 

әдiлеттiлiктi, парасаттылықты биiк деңгейге көтерудi көксейтiндiгi. 

Мағауия Абайұлы Құнанбаев. Ақынның «Медғат - Қасым» поэмасы. 

Ақан Қорамсаұлы. Ақынның өмiрi туралы мәлiмет. Ақанның 

лирикасы. Ақан – ақын, әншi, сазгер.  

Ахмет Байтұрсынов – казақ мәдениетi тарихындағы iрi тұлға, аса 

көрнектi ғалым, ақын және аудармашы. Ақынның ағартушылық идеясы. 

Өлеңдерiндегi ғибрат. 

Мiржақып Дулатов. Өмiрiнен мәлiмет. Ақын уағыздаған iлгерiшiл 

идеялардың ағартушылық-демократтық бағыты («Оян, қазақ»). Ұлттық 

сананы қалыптастыру. «Бақытсыз Жамал» романы. 

Спандияр Көбеев. Өмiрiнен мәлiмет. Ыбырай Алтынсарин 

үлгiсiндегi ұстаз-жазушы. Шығармаларының тәрбиелiк мәнi. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров. Ақын өлеңдерiндегi бiлiм алу, елi үшiн 

аянбай еңбек ету, елiн өркениеттi елдер қатарына қосу идеясы. «Қамар 

сұлу» романының тақырыбы мен идеясы. 

1916 жылғы көтерiлiс туралы өлең-жырлар. Көтерiлiстiң шығу 

себептерi. Ұлт азаттық көтерiлiстi жырлаған ақындар.  

Мағжан Жұмабаев. Мағжанның өмiрi мен шығармашылығы.   

Шығармаларындағы халықтық рух, азаматтық әуен. «Батыр Баян» - 

тарихи            эпикалық шығарма. 

Жүсiпбек Аймауытов. Өмiр жолы, шығармашылық мұрасы. 

«Қартқожа» романының тақырыбы мен идеясы.  

Сәкен Сейфуллин. Сәкеннiң өмiрi мен шығармашылық жолы. 

«Аққудың айрылуы» - махаббат туралы романтикалық поэма. Ақынның 

эстетикалық көзқарасы, табиғатқа деген iзгi адамгершiлiк қарым-

қатынасы, экологиялық тәрбие мәселесi. 

Бейiмбет Майлин. Жазушы өмiрiнен мәлiмет. Бейiмбет 

шығармаларындағы махаббат, достық, жоғары адамгершiлiк, имандылық, 

iзгiлiк мәселелерiнiң қойылуы мен шешiлуi. 

Iлияс Жансүгiров. Өмiрi мен әдеби еңбектерi. әдеби шығармаларына 

өнер мен табиғатты өзек етуi. Ақын мен табиғат арасындағы байланыс, 

адамгершiлiк  қарым-қатынас. 

Жамбыл Жабаев. Жамбыл – ауыз әдебиетiнiң көрнектi өкiлi, жыр 

алыбы. Шындық, ерлiк тақырыбының ақын өлеңдерiндегi орны.  

Мұхтар Әуезов. М.Әуезовтiң өмiрбаяны. әлемдiк мәдениетке қосқан 

үлесi. М.Әуезовтiң әңгiмелерi. «Абай жолы» - әлемге танылған  шығарма. 
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Романдағы Абай бейнесiнiң сомдалуы. Аналар бейнесi. М.Әуезовтiң 

пъесалары. 

Сәбит Мұқанов. С.Мұқановтың өмiрбаяны, шығармашылық мектебi. 

Ақын өлеңдерiнiң тақырыптық ауқымы, көркемдiк iзденiстерi. «Сұлушаш» 

- көлемдi де көркем туынды. «Ботагөз» - көп салалы, мол тынысты тарихи-

әлеуметтiк роман. С.Мұқановтың драматургия саласындағы еңбегi. 

Ғабит Мүсiрепов. Ғабиттiң өмiр жолы, шығармашылық келбетi. 

«Шұғыла» әңгiмесiне арқау болған қазақ халқы басынан өткiзген 1930 

жылдардағы ашаршылық нәубетi. «Қазақ солдаты» романының тақырыбы 

мен идеясы және кейiпкерлер жүйесi. Ғ.Мүсiреповтiң пъесалары. 

Ғабиден Мұстафин. Ғ.Мұстафиннiң өмiр жолы. «Қарағанды» 

романы. Романның тақырыбы мен идеясы. 

Iлияс Есенберлин. I.Есенберлиннiң өмiрi мен жазушылық қызметi. 

«Көшпендiлер» трилогиясы. Трилогияда қазақ халқының ХV-ХIХ 

ғасырларда басынан өткiзген тарихының суреттелуi.  

Шерхан Мұртаза. Ш.Мұртаза шығармаларының тақырыбы. «Қызыл 

Жебе» романының бас кейiпкерi - Тұрар Рысқұлов. 

Дулат Исабеков. Д.Исабековтiң шығармашылығы туралы. «Әпке» 

драмасындағы отбасы, адамгершiлiк проблемасы. 

Қадыр Мырзалиев. Ақынның шығармашылық келбетi. Ақын 

өлеңдерiнiң отаншылдық рухы, халқының психологиясы мен характерiн 

берудегi ақынның шеберлiгi. 

 

5111305 - “Қазақ тiлi мен әдебиетi”, 5120116 - “Филология мен 

тілдерді оқыту” және 5111700 - “Бастауыш білім және спорт-тәрбиелік 

жұмыс” бағыттары үшiн жаздырылатын шығарманың көп балды 

бағалау мөлшерi 

 

1-блок: Қазақ тiлi мен әдебиетi – 93 балл 

 

5111305-“Қазақ тiлi мен әдебиетi”, 5120116-“Филология мен тілдерді 

оқыту” және “Бастауыш білім және спорт-тәрбиелік жұмыс”  бағыттарына 

құжат тапсырған абитурент кесте негізінде белгіленген уақытта 4 

академиялық сағат (астрономик 3 сағат) уақыт қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінен жазбаша (шығарма) жазады. Шығармашылық емтихандар 9 00 ден 

12 00 дейін жалғасады. Қабыл комиссиясы тарапынан бекітілген топтар 30 

абитуренттен тұрады, шығармашылық емтихан топтар бойынша өткізіледі. 

Қазақ тiлi мен әдебиетi пәнiнен емтихан жазбаша (шығарма) 

алынады. Оған қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

- Тақырыпты терең де дәлелдi ашқан, өзiндiк ойы бар, оны жүйелi 

баяндаған, әдеби тiлде жазылған, сөз саптауы мазмұнына сай, қорытып 

түйiн жасай алған; композициялық жағынан тұтас, ойын логикалық 

жағынан, жүйелi баяндаған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; 

мазмұнында бiр-екi дәлсiздiктерi бар шығарма үздiк бағаланады  – 93 балл. 
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- Тақырыптан сәл ғана ауытқушылығы бар, мәселенi толық та 

дәлелдi ашып берген, әдеби материалды және шығарма тақырыбына орай 

басқа да деректердi жақсы бiлетiнiн көрсеткен, соларды өз ойын дәлелдеу 

үшiн қолдана бiлген, сол сияқты қорытынды жасай алған; мазмұны  жүйелi 

баяндалған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; мазмұнында екi-

үш дәлсiздiктер кеткен, сондай-ақ сөз қолдануында 3-4 кемiстiк жiберген 

шығарма жақсыға бағаланады – 74,4 балл. 

- Тақырыпты негiзiнен дұрыс ашқан, бiрақ жауабы толық емес, 

немесе бiр жақты, тақырыптан ауытқушылығы бар немесе нақтылы 

материалды баяндағанда кейбiр қателiктер жiберген, қорытынды түйiн 

жасауында олқылық бар; материал логикалық жағынан бiрсыпыра дұрыс 

баяндалғанымен ойын жүйелi айтып беруде жекелеген ауытқулар бар; 

шығармадағы сөз қолдануында 4-5-тен аспайтын қатесi бар шығарма 

орташа бағаланады – 55,8 балл. 

- Тақырыпты аша алмаған, шығарма тақырыбын үстiрт бiлген, жеке 

оқиғаларды қорытындысыз, жинақтаусыз шатастыра мазмұндаған немесе 

жалаң баяндаулардан тұратын; бөлiмдер арасында байланысы жоқ, ойдың 

баяндалуында белгiлi бiр тәртiп жоқ, сөз қоры жұтаң, өрескел қате 

жiберген жұмыс нашарға бағаланады  –  37,2 балл. 

- Тақырыпты мүлде ашып жаза алмаған, шығарма тақырыпқа сай 

емес, өз ойын баяндап бере алмаған, қате саны нашарға бағаланған 

мөлшерден асып кеткен шығармаға төмен баға қойылады – 18,6 балл. 

 

 

№ 
Қатенiң 

түрлерi 

Жоға-

ры 

балл 

Қатенiң ерекшелiктерiне қарай 

Берiл 

ген 

балл 

Жалпы- 93 балл 

1. Мазмұны мен көркемдiгiне                                 - 46,5 (50%) 

2. Емле қате                                                                - 18,6 (20%) 

3. Сөз саптаудағы қатесi (стиль)                           - 9,3 (10%) 

4. Тыныс белгiсi қатесiне                                         - 9,3 (10%) 

5. Жұмыстың сыртқы түрi мен орындалуына    - 9,3 (10%) 

 

1 Мазмұны 

мен 

көркемдi

гiне 

46,5 1. Шығарма мазмұнының берiлген 

тақырыпқа сәйкестiгi, көркемдiлiгiнiң 

жоғарылылығы және ой тереңдiгiнiң 

дұрыстығына 

2. Мазмұнында сәл ғана ауытқушылығы 

бар, пiкiрi мен дәлелiнде ұшқарылық 

болса 

3. Сөз қолдануы әдеби тiл нормасына 

сәйкес емес болса 

4. Мазмұнындағы жүйелiлiк сақталмаған, 

46,5 

 

 

 

37,2 

 

 

27,9 

 

18,6 
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тiлi шұбар, ой-пiкiрi тартымды емес 

болса 

5. Мазмұны тақырыпқа сай емес, тiлi 

жұтаң, ой-пiкiрi тайыз болса 

 

 

9,3 

 

2 Емле 

қате 

18,6 1. Қате саны 0-2 

2. Қате саны 2-4 

3. Қате саны 4-6 

4. Қате саны 6-8 

5. Қате саны 9-дан асса 

18,6 

15,5 

12,4 

9,3 

6,2 

3 Сөз 

саптау-

дағы 

қатесi 

(стиль)  

9,3 1. Шындық бұрмаланбай, шығарманың 

аты мен кейiпкерлердiң есiмi дәл берiлсе 

2. Ақиқаттан ауытқыса да, бiрақ шығарма 

аттары, кейiпкерлер есiмдерi дәл болса, 

келтiрiлген цитаттар орынды болса 

3. Келтiрiлген сiлтемелер (цитаттар) 

орынды болса 

4. Сөз қолдануы мен сөйлем 

құрылымында кемшiлiктер кездессе, 

цитаттар орынды берiлмесе 

5. Жазу стилiнiң шығарма мазмұнына 

лайық еместiгiне, қолданған сөздiк 

қорында кемшiлiктер мол болса, 

шындық бұрмаланса 

9,3 

 

6,2 

 

 

6,2 

 

3,1 

 

 

3,1 

4 Тыныс 

белгiсi 

қатесiне 

9,3 1. Елеусiз тыныс белгiлерiнен 2-3 қате 

кездессе  

2. Құрмалас сөйлемде қолданылатын 

тыныс белгiлерден қатесi 2-3 болса 

3. Бiрыңғай мүшелер мен айқындауыш 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

4. Бастауыш пен баяндауыштың арасына 

қойылатын тыныс белгiсiнен, диалог 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

5. Жоғарыдағы қателерге қоса төл сөз бен 

төлеу сөз, автор сөзiне байланысты 

қателер саны 10-12 болса 

9,3 

 

6,2 

 

6,2 

 

 

3,1 

 

 

 

3,1 

5 Жұмыст

ың 

сыртқы 

түрi мен 

орында- 

луына 

9,3 1. Жазуының әдемiлiгi, әрiптердiң 

техникалық жазылуы дұрыс қолданылса 

2. Шығарманың жазылуы айқұш-ұйқыш 

болса 

3. Әрiптердiң техникалық жазылуында 

нұқсан болса 

4. Шығарма сыртқы түрi жағынан жақсы 

9,3 

 

6,2 

 

6,2 

 

3,1 
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және анық болмаса, ұқыпты түрде 

жазылмаса 

5. Шығарма әркiм танырлық емес және 

мүлдем ұқыпты түрде жазылмаса 

 

 

3,1 

 

5110600 – Тарих оқыту методикасы (қазақ тобы) білім бағыттары үшін  

бағыты үшiн  жаздырылатын шығарманың көп балды бағалау мөлшерi 

 

2-блок: Қазақ тiлi мен әдебиетi – 63 балл 

 

Қазақ тiлi мен әдебиетi пәнiнен емтихан жазбаша (шығарма) 

алынады. Оған қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

- Тақырыпты терең де дәлелдi ашқан, өзiндiк ойы бар, оны жүйелi 

баяндаған, әдеби тiлде жазылған, сөз саптауы мазмұнына сай, қорытып 

түйiн жасай алған; композициялық жағынан тұтас, ойын логикалық 

жағынан, жүйелi баяндаған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; 

мазмұнында бiр-екi дәлсiздiктерi бар шығарма үздiк бағаланады  – 63 балл. 

- Тақырыптан сәл ғана ауытқушылығы бар, мәселенi толық та 

дәлелдi ашып берген, әдеби материалды және шығарма тақырыбына орай 

басқа да деректердi жақсы бiлетiнiн көрсеткен, соларды өз ойын дәлелдеу 

үшiн қолдана бiлген, сол сияқты қорытынды жасай алған; мазмұны  жүйелi 

баяндалған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; мазмұнында екi-

үш дәлсiздiктер кеткен, сондай-ақ сөз қолдануында 3-4 кемiстiк жiберген 

шығарма жақсыға бағаланады – 50,4 балл. 

- Тақырыпты негiзiнен дұрыс ашқан, бiрақ жауабы толық емес, 

немесе бiр жақты, тақырыптан ауытқушылығы бар немесе нақтылы 

материалды баяндағанда кейбiр қателiктер жiберген, қорытынды түйiн 

жасауында олқылық бар; материал логикалық жағынан бiрсыпыра дұрыс 

баяндалғанымен ойын жүйелi айтып беруде жекелеген ауытқулар бар; 

шығармадағы сөз қолдануында 4-5-тен аспайтын қатесi бар шығарма 

орташа бағаланады – 37,8 балл. 

- Тақырыпты аша алмаған, шығарма тақырыбын үстiрт бiлген, жеке 

оқиғаларды қорытындысыз, жинақтаусыз шатастыра мазмұндаған немесе 

жалаң баяндаулардан тұратын; бөлiмдер арасында байланысы жоқ, ойдың 

баяндалуында белгiлi бiр тәртiп жоқ, сөз қоры жұтаң, өрескел қате 

жiберген жұмыс нашарға бағаланады  –  25,2 балл. 

- Тақырыпты мүлде ашып жаза алмаған, шығарма тақырыпқа сай 

емес, өз ойын баяндап бере алмаған, қате саны нашарға бағаланған 

мөлшерден асып кеткен шығармаға 2 деген баға қойылады – 12,6 балл. 
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№ 
Қатенiң 

түрлерi 

Жоға

-ры 

балл 

Қатенiң ерекшелiктерiне қарай 

Берiл 

ген 

балл 

Жалпы- 63 балл 

1. Мазмұны мен көркемдiгiне                                 - 31,5 (50%) 

2. Емле қате                                                                - 12,6 (20%) 

3. Сөз саптаудағы қатесi (стиль)                           - 6,3 (10%) 

4. Тыныс белгiсi қатесiне                                         - 6,3 (10%) 

5. Жұмыстың сыртқы түрi мен орындалуына    - 6,3 (10%) 
 

1 Мазмұны 

мен 

көркемдi

гiне 

 

 

 

31,5 

1.Шығарма мазмұнының берiлген 

тақырыпқа сәйкестiгi, көркемдiлiгiнiң 

жоғарылылығы және ой тереңдiгiнiң 

дұрыстығына 

2.Мазмұнында сәл ғана ауытқушылығы 

бар, пiкiрi мен дәлелiнде ұшқарылық 

болса 

3.Сөз қолдануы әдеби тiл нормасына 

сәйкес емес болса 

4.Мазмұнындағы жүйелiлiк сақталмаған, 

тiлi шұбар, ой-пiкiрi тартымды емес 

болса 

5.Мазмұны тақырыпқа сай емес, тiлi 

жұтаң, ой-пiкiрi тайыз болса 

31,5 

 

 

 

25,2 

 

 

18,9 

 

 

12,6 

 

8,4 

2 Емле 

қате 

12,6 1. Қате саны 0-2 

2. Қате саны 2-4 

3. Қате саны 4-6 

4. Қате саны 6-8 

5. Қате саны 9-дан асса 

12,6 

10,5 

8,4 

6,3 

4,2 

3 Сөз 

саптау-

дағы 

қатесi 

(стиль)  

 

 

6,3 

1.Шындық бұрмаланбай, шығарманың аты 

мен кейiпкерлердiң есiмi дәл берiлсе 

2.Ақиқаттан ауытқыса да, бiрақ шығарма 

аттары, кейiпкерлер есiмдерi дәл болса, 

келтiрiлген цитаттар орынды болса 

3.Келтiрiлген сiлтемелер (цитаттар) 

орынды болса 

4.Сөз қолдануы мен сөйлем құрылымында 

кемшiлiктер кездессе, цитаттар орынды 

берiлмесе 

5.Жазу стилiнiң шығарма мазмұнына 

лайық еместiгiне, қолданған сөздiк 

қорында кемшiлiктер мол болса, шындық 

бұрмаланса 

6,3 

 

4,2 

 

 

4,2 

 

2,1 

 

 

2,1 

4 Тыныс 6,3 1.Елеусiз тыныс белгiлерiнен 2-3 қате 6,3 
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белгiсi 

қатесiне 

кездессе  

2.Құрмалас сөйлемде қолданылатын тыныс 

белгiлерден қатесi 2-3 болса 

3.Бiрыңғай мүшелер мен айқындауыш 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

4.Бастауыш пен баяндауыштың арасына 

қойылатын тыныс белгiсiнен, диалог 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

5.Жоғарыдағы қателерге қоса төл сөз бен 

төлеу сөз, автор сөзiне байланысты 

қателер саны 10-12 болса 

 

4,2 

 

4,2 

 

 

2,1 

 

 

 

2,1 

5 Жұмыст

ың 

сыртқы 

түрi мен 

орында- 

Луына 

6,3 1.Жазуының әдемiлiгi, әрiптердiң 

техникалық жазылуы дұрыс қолданылса 

2.Шығарманың жазылуы айқұш-ұйқыш 

болса 

3. Әрiптердiң техникалық жазылуында 

нұқсан болса 

4.Шығарма сыртқы түрi жағынан жақсы 

және анық болмаса, ұқыпты түрде 

жазылмаса 

5. Шығарма әркім танырлық емес және 

мүлдем ұқыпты түрде жазылмаса 

6,3 

 

4,2 

 

4,2 

 

2,1 

 

 

2,1 

 

5110100 - “Математика оқыту әдістемесі”,  5110400 – Биология оқыту 

методикасы (қазақ тобы) білім бағыттары үшін  бағыты үшiн   

жаздырылатын шығарманың көп балды бағалау мөлшерi 

 

3-блок: Қазақ тiлi мен әдебиетi – 33 балл 

 

Қазақ тiлi мен әдебиетi пәнiнен емтихан жазбаша (шығарма) 

алынады. Оған қойылатын талаптар мен балл төмендегiше: 

- Тақырыпты терең де дәлелдi ашқан, өзiндiк ойы бар, оны жүйелi 

баяндаған, әдеби тiлде жазылған, сөз саптауы мазмұнына сай, қорытып 

түйiн жасай алған; композициялық жағынан тұтас, ойын логикалық 

жағынан, жүйелi баяндаған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; 

мазмұнында бiр-екi дәлсiздiктерi бар шығарма үздiк бағаланады  – 33 балл. 

- Тақырыптан сәл ғана ауытқушылығы бар, мәселенi толық та 

дәлелдi ашып берген, әдеби материалды және шығарма тақырыбына орай 

басқа да деректердi жақсы бiлетiнiн көрсеткен, соларды өз ойын дәлелдеу 

үшiн қолдана бiлген, сол сияқты қорытынды жасай алған; мазмұны  жүйелi 

баяндалған; әдеби тiлмен жазылған, стилi мазмұнына сай; мазмұнында екi-
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үш дәлсiздiктер кеткен, сондай-ақ сөз қолдануында 3-4 кемiстiк жiберген 

шығарма жақсыға бағаланады – 26,4 балл. 

- Тақырыпты негiзiнен дұрыс ашқан, бiрақ жауабы толық емес, 

немесе бiр жақты, тақырыптан ауытқушылығы бар немесе нақтылы 

материалды баяндағанда кейбiр қателiктер жiберген, қорытынды түйiн 

жасауында олқылық бар; материал логикалық жағынан бiрсыпыра дұрыс 

баяндалғанымен ойын жүйелi айтып беруде жекелеген ауытқулар бар; 

шығармадағы сөз қолдануында 4-5-тен аспайтын қатесi бар шығарма 

орташа бағаланады – 19,8 балл. 

- Тақырыпты аша алмаған, шығарма тақырыбын үстiрт бiлген, жеке 

оқиғаларды қорытындысыз, жинақтаусыз шатастыра мазмұндаған немесе 

жалаң баяндаулардан тұратын; бөлiмдер арасында байланысы жоқ, ойдың 

баяндалуында белгiлi бiр тәртiп жоқ, сөз қоры жұтаң, өрескел қате 

жiберген жұмыс нашарға бағаланады  –  13,2 балл. 

- Тақырыпты мүлде ашып жаза алмаған, шығарма тақырыпқа сай 

емес, өз ойын баяндап бере алмаған, қате саны нашарға бағаланған 

мөлшерден асып кеткен шығармаға 2 деген баға қойылады – 6,6 балл. 

 

№ 
Қатенiң 

түрлерi 

Жоғ

ары 

балл 

Қатенiң ерекшелiктерiне қарай 

Берiл 

ген 

балл 

Жалпы- 33 

1. Мазмұны мен көркемдiгiне                                 - 16,5 (50%) 

2. Емле қате                                                                - 6,6 (20%) 

3. Сөз саптаудағы қатесi (стиль)                           - 3,3 (10%) 

4. Тыныс белгiсi қатесiне                                         - 3,3 (10%) 

5. Жұмыстың сыртқы түрi мен орындалуына    - 3,3 (10%) 

 

1 Мазмұны 

мен 

көркемдi

гiне 

 

 

 

16,5 

1.Шығарма мазмұнының берiлген 

тақырыпқа сәйкестiгi, көркемдiлiгiнiң 

жоғарылылығы және ой тереңдiгiнiң 

дұрыстығына 

2.Мазмұнында сәл ғана ауытқушылығы 

бар, пiкiрi мен дәлелiнде ұшқарылық 

болса 

3.Сөз қолдануы әдеби тiл нормасына 

сәйкес емес болса 

4.Мазмұнындағы жүйелiлiк сақталмаған, 

тiлi шұбар, ой-пiкiрi тартымды емес 

болса 

5.Мазмұны тақырыпқа сай емес, тiлi 

жұтаң, ой-пiкiрi тайыз болса 

16,5 

 

 

 

13,2 

 

 

9,9 

 

6,6 

 

 

4,4 

2 Емле 

қате 

6,6 6. Қате саны 0-2 

7. Қате саны 2-4 

6,6 

5,5 
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8. Қате саны 4-6 

9. Қате саны 6-8 

10. Қате саны 9-дан асса 

4,4 

3,3 

2,2 

3 Сөз 

саптау-

дағы 

қатесi 

(стиль)  

 

 

3,3 

1.Шындық бұрмаланбай, шығарманың аты 

мен кейiпкерлердiң есiмi дәл берiлсе 

2.Ақиқаттан ауытқыса да, бiрақ шығарма 

аттары, кейiпкерлер есiмдерi дәл болса, 

келтiрiлген цитаттар орынды болса 

3.Келтiрiлген сiлтемелер (цитаттар) 

орынды болса 

4.Сөз қолдануы мен сөйлем құрылымында 

кемшiлiктер кездессе, цитаттар орынды 

берiлмесе 

5.Жазу стилiнiң шығарма мазмұнына 

лайық еместiгiне, қолданған сөздiк 

қорында кемшiлiктер мол болса, шындық 

бұрмаланса 

3,3 

 

2,2 

 

 

2,2 

 

1,1 

 

 

1,1 

4 Тыныс 

белгiсi 

қатесiне 

3,3 1.Елеусiз тыныс белгiлерiнен 2-3 қате 

кездессе  

2.Құрмалас сөйлемде қолданылатын тыныс 

белгiлерден қатесi 2-3 болса 

3.Бiрыңғай мүшелер мен айқындауыш 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

4.Бастауыш пен баяндауыштың арасына 

қойылатын тыныс белгiсiнен, диалог 

сөздерде қолданылатын тыныс 

белгiлерiнен 2-3 қатесi болса 

5.Жоғарыдағы қателерге қоса төл сөз бен 

төлеу сөз, автор сөзiне байланысты 

қателер саны 10-12 болса 

3,3 

 

2,2 

 

2,2 

 

 

1,1 

 

 

 

1,1 

5 Жұмыст

ың 

сыртқы 

түрi мен 

орында- 

луына 

3,3 1.Жазуының әдемiлiгi, әрiптердiң 

техникалық жазылуы дұрыс қолданылса 

2.Шығарманың жазылуы айқұш-ұйқыш 

болса 

3. Әрiптердiң техникалық жазылуында 

нұқсан болса 

4.Шығарма сыртқы түрi жағынан жақсы 

және анық болмаса, ұқыпты түрде 

жазылмаса 

5. Шығарма әркім танырлық емес және 

мүлдем ұқыпты түрде жазылмаса 

3,3 

 

2,2 

 

2,2 

 

1,1 

 

 

1,1 
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4. Шығармашылық емтиханды өткізу тәртібі 

 

5111305 - Қазақ тiлi мен әдебиетi, 5120116 - Филология мен тілдерді 

оқыту, 5111700 - Бастауыш білім және спорт-тәрбиелік жұмыс, 5110600 -

Тарих оқыту методикасы, 5110400 - Биология оқыту методикасы және 

5110100 - Математика оқыту әдістемесі бағыттарына құжат тапсырған 

абитуриент кесте негізінде белгіленген уақытта 4 академиялық сағат 

(астрономик 3 сағат) уақыт қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен жазбаша 

(шығарма) жазады. Шығармашылық емтихандар 9 00-ден 12 00-ге дейін 

жалғасады. Қабыл комиссиясы тарапынан бекітілген топтар 30 

абитуриенттен тұрады, шығармашылық емтихан топтар бойынша өткізіледі. 

 

5. Апелляция тәртібі 

 

Абитуриенттер шығармашылық емтихан нәтижелері бойынша 

университет қабылдау комиссиясында апелляциялармен жұмыс істеу 

бойынша комиссиясына нәтижелерді хабарлаған күннен бастап 24 сағат 

ішінде жұмысты көру үшін өтініш жасауы мүмкін. Өтініш тек қана өзінің 

балы туралы болса қабылданады, бірақ басқа абитуриенттердің балы туралы 

жазылған арыз қабылданбайды.  

Ескерту: Шығармашылық емтиханға келмеген абитуриенттер үшін 

қайта шығармашылық емтихан өткізілмейді. Бекітілген кесте бойынша 

емтиханға келмеген абитуриенттер келесі емтиханға және тест сынақтарына 

енгізілмейді.   

 

 

 


