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«Ашық кітаппен» емтихан бағалау критерийлері 

«Информатика», «Математика және информатика» мамандықтарының пәндерінен 
«ашық кітаппен» емтихан жобалық жұмыс немесе тапсырмалар жинағы түрінде 
қабылданады. Жоба жұмысы тақырыптары әр студентке жеке ұсынылады. Жоба жұмысы 
бағалау критерийіне байланысты бағаланады. Тапсырмаларды оқытушы әр студентке жеке 
нұсқа түрінде береді. Әр тапсырмаға балл оның күрделілігіне байланысты қойылады. 

Жобалық жұмыстың орындалуына қойылатын талаптар: 
1. Жобалық жұмыс Word мәтіндік редакторында дайындалады. Жұмыс келесі 

параметрлерді қамту керек: қаріп Times New Roman, өлшемі 14 пт, абзац 1,25 см, 
шекаралы барлық жағынан 2 см, А4 пішінді қағаз, жол аралық интервал 1, ені 
бойынша туралау. Үлгі 1 қосымшада. 

2. Жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады.  
3. Егер жұмыстың нәтижесі бағдарламалық орта немесе басқа электрондық нұсқада 

болса, ол қосымша түрінде тіркеледі. 
Жобалық жұмыс бағалау критерийлері. 

1. Жұмыстың түпнұсқалылығы (антиплагиат арқылы тексеріледі). Түпнұсқалылығы 50%-
дан төмен жұмыс бағаланбайды. 

2. Жұмыстың өзектілігі мен оның қойылуының нақтылығы.  
3. Жұмыстың мазмұнының тақырыпқа сәйкестігі.  
4. Есептің тұжырымдауының, жұмыстың мақсаты мен міндеттерінің дәлдігі мен 

нақтылығы.  
5. Тақырып бойынша өзіндік талдаудың болуы.  
6. Жобаны орындау сатыларының бірізділігі мен логикалылығы.  
7. Жоба нәтижелерінің қойылған міндеттерге сәйкестігі.  
8. Жобаның практикалық маңыздылығы.  
9. Жобаны жүзеге асыру тиімділігін өзіндік бағалау және жобаның перспективалық 

дамуын бағалаудың болуы. 
Тапсырмаларды орындалуға қойылатын талаптар:  

1. Тапсырмалар Word мәтіндік редакторында дайындалады. 
2. Тапсырманың берілгені, оны шығару жолы дәл және нақты жазылуы керек.  
3. Қойылған есептерді шешу үшін стандартты емес (өзіндік ерекше) тәсілдерді қолдану. 
4. Егер есептің нәтижесі бағдарламалық орта немесе басқа электрондық нұсқада болса, 

ол қосымша түрінде тіркеледі. 
Тапсырмаларды бағалау критерийлері. 

1. Есептің түпнұсқалылығы (антиплагиат арқылы тексеріледі). Түпнұсқалылығы 50%-дан 
төмен жұмыс бағаланбайды. 

2. көрсеткіштері бойынша жұмыстың бағалануы 2 қосымшаға сәйкес жүргізіледі. 
3. Есепті орындау әдістерін сипаттаудың дәлдігі.  
4. Тақырып бойынша өзіндік талдаудың болуы.  
5. Тапсырманың мүмкін болатын бірнеше нұсқаларын кұрастыру (бірнеше 

бағдарламалау тілдерінде көрсету). 
6. Тапсырманы орындау сатыларының бірізділігі мен логикалылығы.  
7. Тапсырма нәтижесінің қойылған міндеттерге сәйкестігі.  



1 қосымша 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
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ҚОРЫТЫНДЫ  



 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
  



Жұмыстың түпнұсқалылығы Жұмыстың бағалануы 
0% – 49% 0 – 49 балл 
50% – 79% 50 – 74 балл 
80% – 100% 75 – 100 балл 

 


