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1. Мемлекеттiк емтиханның мақсат және міндеттері
Мемлекеттiк емтиханның мақсаты – қалаған мамандық бойынша
студенттің арнайы теориялық бiлiмдердiң деңгейi және практикалық
тәжiрибеге дайындығының анықтауы болып табылады.
Қойылған мақсат келесi міндеттермен шешiледі:

- мемлекеттiк емтиханның негiзгi талаптарына студенттердiң дайындық
деңгейiн сәйкестiктi анықтау;
- мамандық бойынша бекiтiлген бағдарламамен сәйкес пәндер бойынша
студенттердiң дайындығының деңгейi бағалау;
- болашақ маманға кәсіптік жұмыс істеу бейiміне қорытынды баға беру.
2. Мемлекеттiк емтиханның ұйымдастыру ережелері және өткiзудi
формасы
Мемлекеттiк емтихан осы бағдарламаның 5-шi пунктіндегі пән
сұрақтары бойынша тестеу және косымша жазбаша құрамалы формада
жүргiзiледi.
Қорытынды мемлекеттiк емтихан тапсыруына оқу жоспарының
талаптарына және оқу бағдарламаларына сәйкес оқу процессін толық бiтiрген
студентерге рұқсат етiледi. Бакалавриат мамандығының оқу процессiнiң
аяқтауларының негiзгi белгiсi - бiлiмiнiң мемлекеттiк жалпыға мiндеттi
стандартының талаптарына сәйкес қажеттi теориялық курстер көлемдерiн
игеруi болып табылады.
Қорытынды мемлекеттiк емтиханына кiруге рұқсат факультеттiң
деканының ұйғарымымен жіберiледi.
Мемлекеттiк емтиханның өткiзу формасы ғылыми кеңестiң мәжiлiсiнде
бекітіледі. Мемлекеттiк аттестациялық комиссияның жұмыс кестесi
мемлекеттiк аттестациялық комиссия жұмысының басталуына екi аптадан
дейiн кешiктiрмей ЖООның ректорымен бекiтіледі. Мәжiлiстердi ұзақтық
мемлекеттiк аттестациялық комиссия 6 күнiне бiр сағат асуы керек.
Емтиханның алдында шолу дәрiстерiнiң өткiзуi ескерiлген. Әрбiр пән
бойынша дәрiс материалына уақыттың көлемi 4 сағаттай құрайды.
Мемлекеттiк емтиханның өткiзуi реті оның бағдарламасының мазмұнының
есепке алуымен анықталады. Бiр мезгілде емтихан тапсыратын
студенттерiнiң ең көбінде 15 адамнан аспауы керек. Тестеу ОЧСМ бөлімі
өткiзедi. Емтиханда пән бойынша студентке ұсынылатын тестiлiк
тапсырмаларының варианттары 25-30 тапсырмалардан құралады. Тестеуге
жұмсалатын уақыт - 45-50 минуттар.
3. Мемлекеттiк емтиханда бiлiмдердiң бағалауы ережесі
Студенттің өнер-бiлiм жетістіктері балдық-рейтинг шкала бойынша
бағаланады. Балдық бағалар қосымша цифрларға балама оған сәйкес әрiптiк
жүйе және дәстүрлi бағаларға түрленеді.
Әрiптiк жүйенiң бағалары 1-шi кестеге сәйкес ағылшын тiлiнiң
әлiпбиiнiң әрiбi бiлiм деңгейге байланысты болып табылады. Баллдардың
цифрларға баламасы 1,0-4,0 аралығынан қаланады. Проценттiсi мазмұны
бағаның пайыздарымен анықталады. Оң баға 50%пен 100%пен
аралығындағы орналасады - қанағаттанарлықсыз баға – 0 мен 49%пен
аралығындағы. Бағалардың дәстүрлi шкала деңгейi төрт балдық шкала
бойынша анықталады, келесі бағаларменкөрсетіледі - өте жақсы, жақсы,
жеткiлiктi және жеткiлiксiз.

1 Кесте
Қортынды баллдар баллдардың
(Қ)
цифрлік
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4. Бiлiмдер бағалауының белгiлерi
Құрамалы формалы өткiзiлетiн мемлекеттiк емтиханның нәтижелерiнiң
бағасы төмендегiше iске асырылады. Емтиханның бiрiншi жартысы тестеу
формада өтеді - оның нәтижелерi компьютер арқылы автоматты бағаланады.
Компьютер арқылы белгiленген бiр уақытта - студентке сұрақтар ұсынылады.
Тестеудi нәтижесін емтихан біткенде бiрден бiлуге мүмкiндiгi болады.
Билеттер бойынша өткiзiлетiн жазбаша емтиханның нәтижелерi
мемлекеттiк емтихандық комиссия бағалайды. Жазбаша емтиханның бағасын
қортынағанда жауаптың дұрыстығы және толықтығы есепке алынады.
Жазбаша емтиханның нәтижелердiң дара салмақтарының қорытынды
бағасынан 0,6 бөлшегіне тең.
Мемлекеттiк емтиханның қорытынды бағасындағы нәтижелердiң дара
салмақтарының тестеулерi сонымен бiрге 0, 4 және жазбаша құрайды - 0, 6.
(Т) тестеу және (П) жазбаша емтиханның нәтижелерiнiң есепке
алуымен (және) мемлекеттiк емтиханның қорытынды бағасы формула
бойынша есеп айырысады:
Студенттердің қортынды бағасы келесі өрнекпен айқындалады:
Т*04+П*0.6. Егер процент шамасы 95-100% интервалда болса, онда студент
бағасы «өте жақсы» дегенге сәйкес келедi және цифрлік көрсеткішке 4,0 тән.
90-94% деген проценттiк мазмұн 3,67 тең және ол да «өте жақсы» деп
бағаланады. Осы баға тек қана егер студенттер программалық материалды
толық меңгеруiн көрсетсе және тесте қателер жоқ және жазбаша
емтиханында күрделі ақаулық жоқ болса, сол жағдайда ғана студентке осы
баға қойылады.
85-89%-шi 3,33 деген балл бағасына тең болады. 80-84% проценттiк
мазмұн 3,0 балл бағасына жатады. 2,67-шi балл 75-79% пайыз дұрыс жауапты
көрсетеді. Егер студент программалық материалдарда өрескел қателер

жіберсе студенттің оқу бағасы 75% төмен болады да балы соншалақ
төмендейді.
Егер студент программалық материалды 50% меңгерсе, мұндай студент
ең аз балл алады. 0-49%-шi дұрыс жауаптардың проценттi жеткiлiксiз деген
бағағ әкеледі – ондай жағдайда студент осынадй баллмен тапсырған курсты
қайта оқуына мәжбүр болады .
5. Мемлекеттiк емтиханның бағдарламасына қосылған пәндердiң
тiзiмi
5.1 050120 – Кәсіптік оқыту, мамандандыру: - өнеркәсiптiк өндiрiс
(құрылыс ) және қызмет көрсету өндiрiсі (ақпараттық технологиялар)
Мемлекеттiк емтихан 3.08.270.-2006 – стандартына сәйкес кәсiби
пәндердің міндетті құраушысындағы сала бойынша Жалпы техникалық және
арнайы пәндерден сабақ беруiнің әдiстемесі пәні бойынша әзірленеді.
Пән бойынша сұрақтар тізімі
1.Еңбек және кәсiптiк оқыту жүйелері
2. Еңбек қағидасы және кәсiптiк оқыту
3.Перспективалы және күнделiктi жоспарлау жұмыстары
4.Оқыту әдiстердiң классификациясы және мiнездемесі
5.Техникалық оқыту құралдарының классификация және мiнездемесi
6. Инструктаждардың түрi, олардың мiнездемесi
7. Сабақтардың түр және құрылымы
8. «Технология» пәні бойынша класстан тыс жұмыс iстеудiң әдiстемесі
9. Сабақтың мақсаттары
10. Оқу шеберханаларына еңбектi қорғау және жұмыстың санитарлықгигиеналық нормаларының қойылатын талаптары
11. Оқу бөлмелерiне, жұмыс орына, жабдыққұралдаға қойылатын
талаптар
12. Оқушылардың дағды және бiлiмдерiн бақылауы және бағалауы
13. ҚРдың бiлiмiнiң жүйесiнiң нормативтiк құжаттарына мiнездеме
14. Сабақка дайындық кезеңдерi
15.Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар
16. Сөздiк(ауызша ) оқыту әдiстері
17.Оқытудың көрнекi әдiстерi
18. Оқытудың жаттығу әдiстерi
19. Технология және кәсiптiк оқыту сабақтарында технологиялық
құжаттамалары
20. Оқыту әдiстердi таңдауын анықтайтын факторлар
21. Технологияның бiлiм беретiн облысындағы жобалар әдiсi
22. ҚРдағы бағдарлы оқытудың құрылымы және мазмұны
23. Оқушылардың практикалық тәжiрибенi ұйымының формасы қалай
технологиялық карталар
24. Жаттығуларды түрлері, олардың ұйымдастыруы және өткiзудi
әдiстемелері
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