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КІРІСПЕ 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» курсы болашақ 

информатика мұғалімдерін кәсіптік дайындаудың міндетті компоненті 

және «5В011100 – информатика» мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының 

жоғары кәсіптік білім беру пәндерінің құрамдас бөлігі болып 

табылады.  

Оқулықтың мазмұны әдістемелік курстар үшін дәстүрлі екі – 

жалпы және нақты (немесе дербес) оқыту әдістемесі бөлімдерінен 

құралады. Сондықтан, информатиканы оқытудың жалпы және нақты 

оқыту әдістемелері бойынша қойылатын мәселелер оқу стандартына 

сәйкес  қарастырылды.  

Оқулықтың бірінші бөлімі информатиканы оқытудың жалпы 

әдістемесі мәселелерін ашатын алты тарауды құрады. Бірінші тарауда 

информатиканы оқыту әдістемесі пәнінің  педагогикалық ғылым 

ретінде қалыптасуы, информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі, 

оқыту мақсаттары баяндалды. Екінші тарау информатиканы оқытуды 

ұйымдастыру мәселелеріне бағытталды. Информатиканы оқыту 

формалары мен әдістері, информатиканың қазіргі сабағы, сабақтың 

ерекшеліктері, үшбірлік мақсаты, құрылымы анықталып, тақырыптық 

және жеке сабақты жобалау әдістемелік мәселелері сипатталды. 

Информатика пәні бойынша білімді бақылау, тексеру және 

бағалаудың әдістемелік жүйесі, үшінші тарауда баяндалды. Төртінші 

тарау информатика пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстың 

әдістемесіне және дидактикалық негіздеріне арналды. Информатика 

кабинетінің қызметі, жұмыс істеу шарттары, оған қойылатын 

санитариялық-гигиеналық талаптар бесінші тарауда қарастырылды. 

Алтыншы тарауда жас маманға арналған әдістемелік нұсқаулар 

сипатталды.  

Екінші бөлім информатиканы нақты оқыту әдістемесін 

жеткілікті қарастыруға бағытталды. Информатиканың базалық 

курсының стандарт бойынша бекітілген мазмұндық сызықтарын 

оқыту әдістемелері жүйелі түрде қамтылды. Ақпарат және 

ақпараттық үрдістер, ақпаратты ұсыну, компьютер бағыты, 

формальдау және модельдеу, алгоритмдеу және бағдарламалау, 

ақпараттық технологиялар мазмұндық сызықтарын оқытудың нақты 

әдістемелері толық қарастырылып сипатталды. Информатиканың 

пропедевтикалық курсын оқыту әдістемесі баяндалды.  

Сонымен қатар әр тараудың соңында өткізілетін 

семинар/практикалық сабақтардың мақсаттары анықталып, 

әдістемелік нұсқаулар берілді. Екінші бөлімде информатика 
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курсының мазмұндық бағытына сәйкес зертханалық жаттықтыруды 

және өзіндік жұмысты ұйымдастыруға бағытталған жеткілікті әртүрлі 

жаттықтыру тапсырмалар кешендері берілді. Базалық курстың 

мазмұндық сызықтары бойынша логикалы түрде құрылымданған 

сызбалар 2-қосымшада бейнеленді. 

Авторлар: Т.Қ. Қойбағарова бірінші бөлімнің төрт (1, 2, 5, 6), 

екінші бөлімнің алты (7-12) тарауларын, Р.А. Ельтинова бірінші 

бөлімнің екі (3, 4) және екінші бөлімнің 13-тарауын жазды. 

Оқулық педагогикалық жоғарғы оқу орындарының 

«Информатика» мамандығында оқитын студенттерге, 

магистранттарға, информатика мұғалімдеріне, әдіскерлерге және оқу-

ағарту мамандарының білімін жетілдіру саласында жұмыс істейтін 

мамандарға арналған.  

Авторлар 
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1-БӨЛІМ. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

1-тарау.  Информатиканы оқыту әдістемесі пәні 

1.1. Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні 

ретінде  

Информатиканың ғылым ретінде пайда болуы және қалыптасуы  

өткен ғасырдың екінші жартысынан басталады. Информатиканың 

зерттейтін аймағы – ақпараттың құрылымы мен ортақ қасиеттері, 

сонымен қатар адам тіршілігінің түрлі саласында ақпаратты іздеу, 

жинау, сақтау, түрлендіру, жеткізу және пайдалану үрдістерімен 

байланысты мәселелерді қамтиды. Ақпараттың ауқымды көлемі мен 

ағымын өңдеу автоматтандырусыз және коммуникация жүйесінсіз 

жүзеге асыру мүмкін емес, сондықтан электронды есептеуіш 

машиналар мен заманауи ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар информатиканың іргелі ядросы және материалдық 

базасы да болып табылады [3, 35-б].  

Ақпаратты ресурстың айырықша түрі деп есептеген жөн, мұнда 

«ресурс» материалдық заттардың немесе заттың энергетикалық, 

құрылымдық немесе басқа да сипаттамаларынан  тұратын білім қоры 

деп түсіндіріледі. Материалды заттармен байланысты ресурстардан 

айырмашылығы – ақпараттық ресурстар сарқылмайды және де 

материалды ресурстарға қарағанда, басқаша жаңару немесе қайта 

жаңғырту әдістеріне ие болады. Қоршаған ортаның біртұтас 

құрамдастары зат және энергиямен қатар, ақпарат сол ортаның негізгі 

сарқылмас таным көзі болып табылады.  

Ақпарат жөнінде заманауи ғылыми көзқарасты дәлме-дәл 

тұжырымдаған кибернетика «атасы» Норберт Винер 1  болды. Оның 

пікірінше: «... ақпарат – біздің және сезіміміздің сыртқы ортаға 

бейімделу үрдісінде одан қабылданған мағынаны белгілеу».  

Кибернетиканың пайда болуы 1948 жылы осы ғалымның: 

«Кибернетика немесе жануарлар мен машинадағы байланыс пен 

басқару» кітабының шығуымен байланыстырады. Аталған кітапта 

басқарылатын жүйелерге ортақ теориясын жасаудың жолдары, 

басқару және байланыс проблемаларын қарастыру әдістері 

негізделген болатын.  

Кибернетикада ақпарат деп қандай-да бір жүйенің қоршаған 

ортадан қабылдайтын (Х кіру ақпараты), қоршаған ортаға беретін (Y 

                                                 
1
 Норберт Винер (1894 —1964) — американдық ғалым, көрнекті математик және философ, 

кибернетиканың және жасанды интелект теориясының негізін қалаушы. 
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шығу ақпараты), сонымен қатар өзінде сақтайтын (Z ішкі жүйелік 

ақпарат) кез келген сигналдардың, әсерлердің немесе 

мағлұматтардың жиынтығы қарастырылады [24] (1.1-сурет).  

1.1-сурет 

«Кибернетика» термині пайда болғаннан кейін дүниежүзілік 

ғылымда ағылшын сөзі «Computer Science» (компьютер ғылымы) 

қолданысқа енгені белгілі. Бұл термин Америка, Канада және тағы 

басқа латын-америкалық континеті елдерінде, компьютерлер мен 

телекоммуникациялық жүйелер көмегімен ақпаратты өңдеу, сақтау 

және жеткізу үрдістерін зерттейтін ғылыми және оқу пәнін атау үшін 

кең тараған.   

Кейінірек XX ғасырдың 60-шы жылдарының соңы мен 70-ші 

жылдарының басында француз ғалымдары, француздың 

«informatione» (ақпарат) және «avtomatique» (автоматика) сөздерінің 

туындысы болып табылатын – «informatique» (информатика) терминін 

енгізді. Жаңа термин Кеңестер Одағы (кейіннен Ресей мен ТМД 

елдерінде) мен Батыс Еуропада кеңінен тарады. Үлкен Кеңес 

Энциклопедиясында информатика «ғылыми ақпараттың жалпы 

қасиеттерін, құрылымын, оны құру, түрлендіру, тасымалдау және 

адамзат іс-әрекетінің әртүрлі саласында қолдану заңдылықтарын 

зерттейтін пән» деп қарастырылды1.  

Орыс тілінде «информатика» терминінің қолданылуы (шамамен 

1960-шы жж. ортасынан бастап) ғылыми-техникалық ақпаратпен, 

кітапханатану және құжаттама танумен байланысты болды.  

1970-ші жылдардың екінші жартысында А.П. Ершовтың 2 

ықпалымен орыс әдебиетінде «информатика» терминінің өзге 

түсіндірмесі кең қолданысқа ене бастады. Ол бұл терминнің 

мағынасын: «... ақпаратты тасымалдау және өңдеу үрдістерін 

зерттейтін іргелі жаратылыстану (табиғи) ғылымы ретінде енеді. 

Бұлай анықталуына информатика философиялық және жалпы 

                                                 
1

 Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Информатика/Большая советская 

энциклопедия, 3-е изд., 10. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – С 378-380. 
2
 Андрей Петрович Ершов (1931—1988) — Кеңес Одағының ғалымы, теориялық және жүйелік 

бағдарламалаудың негізін қалаушылардың бірі, Сібір информатика мектебін құрушы, КСРО ҒА 

академигі. Оның еңбектері тек КСРО-да ғана емес, бүкіл әлемде есептеуіш техниканың 

қалыптасуы мен дамуына зор  ықпалын тигізді.  

Орта 
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ғылыми категориялармен тікелей байланысты болады, оның 

«дәстүрлі» академиялық ғылыми пәндер арасындағы орны 

анықталады» деп тұжырымдаған болатын.  

Информатиканың осы анықтамасын түсіндіре келе, А.П. Ершов 

ары қарай: «ғылымдардың салыстырмалы түрде жаратылыстану 

(табиғи) және қоғамдық болып бөлінуін мойындай отыра, біз сонда 

да, сана мен оның атрибуттарының қосымшалық принциптеріне, 

жасанды, биологиялық және қоғамдық жүйелерде ақпаратты өңдеу 

заңдылықтарының ортақтығы (жалғыздығы) туралы түсінікке сәйкес, 

информатиканы жаратылыстану ғылымдары пәніне жатқызамыз. 

Информатиканы іргелі ғылымдар қатарына жатқызғандықтан,  

ақпарат түсінігі оны өңдеу үрдістері жалпы ғылыми мағынаға ие 

болады» – деп атап көрсетті. Қоршаған ортаның (әлемнің) оқып-

танылған үзіндісіне (бөлегіне) ақпараттық модель құрылғанда, 

информатика жеке ғылым ретінде өз құқығына ие болады.  

Информатика пәні кибернетика сияқты өз қосымшаларының 

ауқымды аймағының негізінде, ал объектісі табиғаттағы, қоғамдағы 

кез келген ақпараттық үрдістерге тән ортақ заңдылықтарының 

негізінде қалыптасады. Демек, ақпараттық үрдістер мен 

технологиялардың көптеген түрлеріне тән ортақ қасиеттері және 

заңдылықтары информатиканың зерттеу объектісі болып табылады.  

Информатика пәні өз қосымшаларының көптүрлілігімен 

анықталады. Адамзаттың сан алуан іс-әрекетінде, жұмыс жасап 

тұрған ақпараттық технологиялардың (өндірістік үрдісті басқару, 

жобалау жүйелері, қаржылық операциялар және т.б.) ортақ қасиеттері 

болғанымен, өзара айырмашылықтары да көп. Бұл жерде басты назар, 

ақпараттық үрдістер мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негізінде әлеуметтік басқаруды жетілдіруге 

аударылады. 

Әлеуметтік жүйелердегі1 басқаруда айшықталатын ақпараттың 

жоғарғы формасы – білім болып табылады. Педагогика мен жасанды 

интеллект зерттеулерінде кең қолданылатын бұл пән үстілік ұғым да 

маңызды философиялық категориядан үміткер. Философиялық 

тұрғыдан, таным – басқарудың функционалды аспектілерінің бірі деп 

қарастырған абзал. Мұндай көзқарас таным үрдістері генезисін, оның 

негіздері мен болашағын жүйелі түрде түсінуге жол ашады. 

Информатика ғылымын адамзат тек ЭЕМ- нің көмегі арқылы 

ғана қабылдайды. ЭЕМ ақпаратты автоматты түрде өңдеуді жүзеге 

асырады. Сондықтан ЭЕМ бағдарламалау информатиканың негізгі 

                                                 
1

Әлеуметтік жүйе – біртұтас құрылым; оның негізгі элементі – адамдар, олардың өзара 

әрекеттесуі, қарым-қатынастары мен байланыстары.  
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ядросы, ал қазіргі есептегіш техникалардың барлық түрлері – оның 

аппараттық қамсыздандыру негізі болып табылады.  

Адам қызметінің барлық саласының ауқымды түрде 

ақпараттануы жағдайында, информатика пәнін кез келген ғылыммен 

байланыстыруға болады. Мысалы, философиямен байланысында 

әлемнің жүйелік-ақпараттық бейнесін, филология мен тіл білімінде  

(бағдарламалау жүйесі, мәтіндік редактор, мәтінді айырып тану 

жүйесі, компьютерлік аударма құралдары, жасанды интеллект 

жүйесі), метематика, физика, экономика бойынша (компьютерлік 

модельдеу), бейнелеу және графика (графиктік редакторлар, дизайн, 

мультимедиа жүйесі), т.с.с. 

Информатиканың фундаментальды негізі мына бөліктерден 

тұрады: теориялық информатика, ақпараттандыру құралдары, 

ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика. 

Теориялық информатика – информатиканың философиялық 

негізі, математикалық және ақпараттық модельдер мен алгоритмдер, 

сондай-ақ ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жобалау және 

құру әдістерін қарастырады. 

Ақпараттандыру құралдары бағдарламалық, техникалық болып 

бөлінеді. Бағдарламалыққа жүйелік бағдарламалық құралдар 

(операциялық жүйе, бағдарламалау жүйесі мен тілдері), әмбебаб, 

мамандыққа бағытталған құралдар, техникалыққа – ДК, жұмыс 

станциялары, ақпаратты енгізу-шығару құралдары, ЭЕМ-нің желілері, 

компьютерлік (КТ) және телекоммуникациялық технологиялар (ТК) 

жүйелері жатады. 

Орта мектептің мәселелерін қамтитын информатика бөлігін 

мектеп информатикасы деп атайды. 

Кеңестік дәуір кезіндегі әдебиетке бұл термин алғаш рет 1979 

жылы А.П. Ершовтың жетекшілігімен жарық көрген: «Мектеп 

информатикасы – тұжырымдамалары, жағдайы және болашағы» 

атты іргелі еңбегі арқылы енгізілді
1
.  

Онда мектеп информатикасы мектептегі оқу үрдісінде ЭЕМ-ді 

қолдануды зерттейтін және бағдарламалық, техникалық, оқу-

әдістемелік және ұйымдастыру арқылы қамтамасыз ететін 

информатиканың бір тармағы ретінде анықталды. Қазіргі 

информатика курсы дүниежүзілік педагогика ісінде теңдесі жоқ 

құбылыс саналады.  

 

                                                 
1
 Ершов А.П., Звенигородский Г.А., Первин Ю.А Школьная информатика (концепции, состояние, 

перспективы). Препринт ВЦ СО АН СССР №152. - Новосибирск, 1979. – 51 с. 
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1.2. Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық 

ғылым ретінде 

Жалпы білім беретін орта мектепте «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» курсының енгізілуімен қатар педагогика 

ғылымының жаңа саласы – информатиканы оқыту әдістемесі  

(ИОӘ) қалыптаса бастады. «Информатиканы оқыту әдістемесі» 

пәнінің зерттейтін нысаны  информатиканы оқыту болып табылады. 

Ғылыми мамандықтардың ресми жіктелуі бойынша, қоғам 

талабына сәйкес, қазіргі даму кезіндегі информатиканы оқу 

заңдылықтарын зерттейтін, педагогиканың бұл бөлімі 

«Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» деген жаңа 

атауға ие болған. Қазір қалыптасқан, «Информатиканы оқыту 

әдістемесі» атауы нормативті құжаттарға қайта қолданысқа енгізілді.   

Информатиканы оқыту әдістемесі жас ғылым болғанымен, 

негізсіз қалыптаспаған. Жеке ғылыми пән бола тұра, қалыптасу 

кезеңінде басқа ғылымдардан білім жинақтап, өз дамуында осы 

білімдерден алынған нәтижелерге сүйенеді. Ол ғылымдар – 

философия, педагогика, психология, жас ерекшелік физиологиясы, 

информатика, сондай-ақ орта мектептің басқа да жалпы білім беру 

пәндерінің жалпыланған практикалық тәжірибесін атауға болады [25].   

Н.В.Софронова 1  [45,16-б.] айтқандай, «информатиканы қазіргі 

деңгейде оқыту ғылыми білімнің алуан түрлі салаларының 

мәліметтеріне сүйенеді: 

- биологияға (өздігінен басқарылатын биологиялық жүйелер, 

мысалы, адам немесе басқа да тірі организм), 

- тарих пен қоғамтануға (қоғамдық әлеуметтік жүйелер), 

- орыс тіліне (грамматика, синтаксис, семантика және т.б.), 

- логикаға (ойлау қабілеті, формалды амалдар, ақиқат, жалған), 

- математикаға (сандар, айнымалылар, функциялар, 

жиындар, белгілер, әрекеттер), 

- психологияға (түйсікпен сезіну, ойлау қарым-қатынас)». 

Адамзат әрекетінің барлық саласы ғаламдық жағынан 

ақпараттандырылып, информатика ғылымы басқа ғылымдардың 

барлық салаларына енген заманда, информатиканы оқыту әдістемесі 

де кез келген ғылыммен байланысы бар екендігін ашық айтуға болады.  

Қазіргі уақытта Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, С.А. Жданов,  

М.В. Швецкий, И.А. Румянцев, А.А. Малева және т.б. өткізген 

                                                 
1
 Н.В.Софронова – профессор, т.ғ.д., Чуваш МПУ информатика кафедрасының меңгерушiсі, 

көптеген оқулықтардың авторы. 
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зерттеулердің нәтижесінде педагогикалық жоғары оқу орындарында 

болашақ мұғалімдерді кәсіптік дайындау құрылымы қалыптасты.  

А.М. Пискунов, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин,  Н.Ф. Талызина 

және басқа да дидактиктер мен психологтардың жұмыстарында 

мұғалімдерді дайындап жетілдірудің негіздері көрсетілген. Бұдан 

информатика пәнінің мұғалімдерін әдістемелік дайындау мазмұны 

мен құрылысын жетілдірудің негізгі бағыттарын тұжырымдап 

шығаруға болады: 

- әдістемелік, дайындықты күшейту бағытында информатика 

мұғалімін кәсіпті  дайындау; 

- мектепте информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесін 

дамытуда қазіргі заман талаптарына сай келетін әдістемелік дайындау 

бағдарламаларын құру; 

- информатиканы оқыту әдістемесінде жеке тақырыптарының 

мазмұнын, әдістемелік оқыту жүйесінің элементтерімен толықтыру 

және дамыту. 

Информатика мұғалімінің кәсіптік дайындалуының үлгісі 

негізгі үш бөлімнен  құрылады. Олар: 

1. Мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық және 

әдістемелік дайындығын арттыру. 

2. Жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс жасауда 

іскерлігін, бейімділігін, шеберлігін арттыру. 

3. Информатика және есептеуіш техника саласында базалық 

білімін және ғылыми дайындығын арттыру. 

Оқытудың жалпы мақсаттарына сәйкес информатиканы оқыту 

әдістемесі пәні өзінің алдына  мына негізгі міндеттерді қояды [24]: 

- информатиканы оқудың нақты мақсаттарын, оның орта 

мектептегі оқу жоспарында жалпы білім беру пәні ретінде алатын 

орнын анықтау; 

- практик-мұғалімге қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған 

оқытудың ең тиімді ұйымдастыру формаларын және ұтымды 

әдістерді ұсыну;  

- информатика және есептеуіш техниканы оқытудың барлық 

құралдарын (оқу құралдары, бағдарламалық құралдар, 

мультимедиалық құралдар, компьютерлер, интерактивті тақталар, 

т.с.с) қарастыру;  

- мұғалімнің практикалық жұмысына оларды қолдануға 

нұсқаулар беру;  

ИОӘ пәнінің мазмұны екі негізгі бөлімді қамтиды:  
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- жалпы әдістемелік бөлім – онда информатиканы оқыту 

әдістемесінің жалпы теориялық негіздері, бағдарламалық және 

аппараттық жасақтамалар қарастырылады;  

- жеке (нақты) әдістемелік бөлімінде мектептегі 

информатика курсының пропедевтикалық, негізгі және бағдарлы оқу 

кезеңдеріндегі басты тақырыптарды оқыту әдістемесі қарастырылады. 

Мұнда қоғамның алға қойған мақсатына байланысты 

информатиканы оқытудың заңдылықтары анықталып, информатика 

дамуының нақты кезеңіне сай зерттеледі. 

Оқу үрдісінде оқушыларды оқыту нәтижелерінің тиімділігі 

көбінесе мұғалімдердің кәсіптік дайындығына, педагогикалық 

шеберлігіне байланысты. Пәнді меңгеру нәтижесінде болашақ 

информатика пәні мұғалімі білім беруді ақпараттандыру 

жағдайындағы мектептің жұмысына толық дайындалып шығуы тиіс.  

Қазіргі уақытта информатиканы оқыту әдістемесі қарқынды 

даму үстінде, оның көптеген мәселелері теориялық жағынан әлі де 

зерттеуді талап етеді.  

Педагогика ғылымының осы саласы тұтас, әрі толық бір мәнді 

болу үшін информатиканың барлық деңгейде оқытылуы зерттелуі 

керек: мектепке дейінгі кезеңде, мектепте, орта оқу буындарының 

барлық типтерінде, жоғарғы мектепте, информатиканы өзбетінше 

оқитындар үшін. Жалпы оқытудың негізгі мақсаты – оқушыны 

дамыту. Осы мақсатқа сәйкес жас және педагогикалық 

психологиясында, сондай-ақ оқыту теориясында негізгі орын алған 

мәселе - дамыта отырып оқытуды зерттейтін бағыт. 

1.3. Информатика пәнін орта мектепке енгізу кезеңдері 

Информатика оқу пәні ретінде барлық типтегі мектептерге 1985 

жылдың 1 қырқүйегінде енгізілді. Жаңа оқу пәні «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» (ИЕТН) деп аталды. Жалпы білім 

беретін мектепте бұл пән жоғарғы екі сыныпта оқытылды (ол кезде 

бұл 9-10-сыныптар болатын) [3]. 

Жалпы білім беретін мектептің оқу жоспарына біртіндеп 

енгізілген, информатика пәні туралы мағлүмат ертеден белгілі болды. 

Бұл үрдіс оқушылардың кибернетика және бағдарламалау элеметтерін 

оқып үйрену тәжірибелерінен басталады. Білім беру тарихында 

мектептің білім беру жүйесіндегі және қоғамдағы маңызды сапалы 

қорларды сипаттайтын, толық назар аударарлық бірнеше кезеңдер 

ерекшеленеді. Бұл жинақталған қорлар (дүниетану, оқу-әдістемелік, 

ұйымдастырушылық) өткен ғасырдың 1980-жылдардың ортасында 

информатиканың жеке пән түрінде мектепке енуін және қалыптасуын 
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қамтамасыз етті. Орта мектептерге ИЕТН пәнін енгізуінің алғы 

шарттарына қысқартып жалпылама шолу жасайық1.  

Мектеп информатикасының дамуында, оқыту 

парадигмаларының ауысуы және оған сәйкес информатиканы оқыту 

әдістемелік жүйенің өзгеруі бойынша бірнеше (әдетте үш) кезеңді 

ерекшелеуге болады. 

Бірінші кезеңде (1950 жж. ортасынан 1985 ж. дейін) өндірістік 

оқыту шеңберінде орта мектепте кибернетиканы және 

информатиканы оқыту курсының екі – жалпыбілімділік және 

қолданбалы бағыттары пайда болды. Жалпыбілімділік бағытында 

оқыту – ақпараттық үрдістерді, табиғаты әртүрлі жүйелердің 

құрылысы мен басқарылу принциптері, ақпаратты өңдеуді 

автоматтандыру мәселелеріне арналды (9-10 сыныптар үшін  

В.С. Ледневтің, А.А. Кузнецовтың: «Основы кибернетики» 

факультативті курстары). Қолданбалы бағыты бойынша – жоғарғы 

сынып оқушыларын есептеуіш техника саласында кәсіби дайындау 

шеңберінде, ЭЕМ құрылымы және бағдарламалауға негізделген курс 

(В.М. Монахов, С.И. Шварцбурд және және б.) оқытылды (1.1-кесте). 

Екінші кезең (1985ж. – 1980 жж. аяғы) мектептің оқу 

жоспарларына «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 

міндетті курсын енгізумен (1985 ж.) сипатталады. Курсты оқыту үшін 

А.П. Ершов және В.М. Монаховтың жетекшілігімен авторлар ұжымы 

құрастырған бірінші оқулығы қолданысқа енді.  

Үшінші кезең (80-жж. аяғы 90-жж. басы) әртүрлі авторлар 

ұжымы (В.А. Каймин, А.Г. Кушниренко,  А.Г. Гейн)  құрастырған үш 

оқулықтың қолдануымен байланысты. Мектептерде 80-жылдардың 

аяғында информатика бойынша ЭЕМ-ді қолдануға бағытталған 

оқулықтардың және оқу бағдарламаларының қажеттілігі өсті. Кеңес 

одағының мектепті компьютерлендіру мәселесіне көңіл аударғанына 

«Информатика и образование» (ИНФО) деп аталатын жаңа  ғылыми-

әдістемелік журнал баспасының пайда болуы куә болады, бұл 

журналдың бірінші саны 1986-1987 оқу жылында шықты. Ал 

Қазақстанда 1992 жылы Қазақстан Білім министірлігінің ғылыми-

әдістемелік педагогтік «Қазақстан мектебі» журналының 

«Информатика, Физика, Математика» атты қосымшасы жарық көре 

бастады [3]. 

80-жж. аяғынан бастап білім берудің барлық деңгейлерінде 

информатиканы оқытудың мазмұны маңызды өзгерістерге түсуде: 

бағдарламалауға бөлінген сағаттар саны азайып, ақпараттық 

                                                 
1
 [3] оқулығында толық баяндалған. 
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технологияларды оқытуға бағытталды. «Әр оқушыға – компьютерлік 

сауаттылық!» деген жаңа мақсат қалыптастырылды.   

Шын мәнісінде мектеп информатикасының тарихында жаңа 

кезең 1993 жылдан басталады. Сол жылы Ресей федерациясында 

базистік оқу жоспары қабылданды. Онда информатиканы оқытуды  7-

сыныптан бастап оқыту ұсынылды және пәннің – «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері (ИЕТН)» деген атауы «Информатика»-ға 

ауысты. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектептерде 

оқытылатын барлық оқу пәндері бойынша алғашқы білім стандарты 

мен базистік оқу жоспары (БОЖ) 1998 жылы жасалған болатын. Кейін 

2002 жылы қайтадан Мемлекеттік білім беру стандарты жасалынды. 

Қазіргі уақытта Қазақстан мектептерінің 12 жылдық оқытуға көшуіне 

байланысты информатика аумағында мектепте білім берудің орны 

мен құрылымы анықталып дамуда.  

1.1-кесте. Информатика пәнінің даму кезеңдері  

60-70 жж. 1960-1961 оқужылынан бастап программалаушылар дайындайтын 

мектептер саны өсе бастады. 1961 жылы Ресейде математикаға 

мамандандырылған мектептер үшін «Математикалық машиналар 

және  программалау», «Есептеуіш математика» оқу пәндері бойынша 

бағдаламалар бекітілді. Оқушыларға кибернетика элементтерін оқыту 

1960 жылдардың басынан бастап дами бастады. 

70-нің 

аяғы 

80-нің 

басы. 

Информатиканы мектеп оқу үрдісіне енгізу бойынша жасалған жеке 

эксперименттер (Мәскеу, Санкт Петербург, Новосибирск, 

Прибалтика) жүргізілді.  

1984 ж. «Мектептік білім беру реформасы» атты Кеңес Одағының 

Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің пленумы болды. 

Информатиканы мектепте міндетті түрде оқыту мәселесі қойылды. 

1985 ж. 

қыркүйек 

Информатика мектептің оқу үрдісіне енгізілді. Осы кезеңде 

«Бағдарламалау – екінші сауаттылық» атты ұран жарияланды. 

1992 ж. «Әр оқушыға – компьютерлік сауаттылық!» мақсаты қойылды. 

Қазақстанда 1992 жылы Қазақстан Білім Министрлігінің ғылыми-

әдістемелік педагогтік «Қазақстан мектебі» журналының 

«Информатика, Физика, Математика» атты қосымшасы жарық көре 

бастады. 

1996 ж. 

шілде 

Ресей ЮНЕСКО конгресінде «Білім беру және технологиялар 

саласындағы саясат» атты баяндама жасады. 

1996-

2000жж. 

Информатика пәндік саласын технологияландыру 

2001-

жылдан 

бастап 

12 жылдық білім беру кезеңіне көшу басталды. Информатиканы 

оқытудың 3 кезеңі ұсынылды:  

1) пропедевтикалық; 2) базалық; 3) – кәсіптікке дейінгі (сараланған) 
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1.4. Информатиканы  оқыту әдістемелік жүйесі 

Педагогикалық білім жүйесіндегі информатика курсын 

оқытудың  әдістемелік жүйесі бес түрлі өзара иерархиалық түрде 

байланысқан компоненттерден тұрады.  

Олар: пәнді оқыту мақсаты, мазмұны, әдістері, түрлері мен 

құралдары (1.2-сурет).  

1.2-сурет. Оқыту жүйесі компонененттерінің өзара байланысы 

Оқытудың әдістемелік жүйесі дегеніміз – оқушыны оқытудың 

тиімділігін арттыруға бағытталған, оқу үрдісінің өзара  

байланысқан және бір-біріне себепші болатын оқыту түрлерінің, 

формаларының және жоспарлау мен өткізу құралдарының, бақылау 

мен  сараптаудың, түзетулерінің реттелген жиынтығы [18, 322-б.]. 

Информатканы оқыту әдістемелік жүйесі – оқыту тәсілдерін 

алгоритмдеу, жүйелеу, мақсатты анық тұжырымдау негізінде мұғалім 

мен оқушылардың өзара әр алуан әрекеттестіктерін қамтиды. 

Сондықтан жүйеде үйретуші (мұғалім) – сабақтардың жетекшісі, 

ал, үйренуші (оқушы) – оқу объектісі болып табылады (1.3-сурет).  

Информатиканы қазіргі оқыту әдістемелік жүйесінің өзіндік 

сипаттамалары [25]: 

- оқу үрдісін ғылыми негізде жоспарлау; 

- теория мен практикалық дайындықтың бірлігі; 

-  оқу материалын оқытудың жоғарғы деңгейдегі қиындығы 

мен оны жеделдете оқытылуы; 

- оқушылардың белсенділігі мен өз бетінше ізденімпаздығы; 

- жеке және ұжымды іс-әрекетерді бірлестіру;  

- оқу үрдісін техникалық оқыту құралдарымен жабдықтау; 

- әртүрлі  пәндерді кешенді түрде оқыту  тәсілдері. 

Информатиканы оқытып, үйретудің мақсаттары жалпы білім 

беретін орта және кәсіптік бағдар беретін мектептерде тәрбиелеу мен 

білім берудің жалпы мақсаттарымен, сонымен бірге ғылыми 

Мақсат 

Мазмұны 
Оқыту 

құралдары 

Әдістері 
Ұйымдастыру 

түрлері  
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өзгешелігі, қазіргі қоғамдағы және ғылымдар жүйесіндегі алатын 

орнымен анықталады. 

1.3-сурет. Оқытудың әдістемелік жүйесі  

Мұнда информатиканы оқыту осы ұстанымдардың негізінде, 

информатиканың әдістемелік жүйесінің негізгі компоненттерінің 

мазмұны мен өзара байланысы айқыналады.  

1.5. Мектепке информатика пәнін енгізудің мақсаттары мен 

міндеттері 

1.5.1. Жалпы және нақты мақсаттар туралы 

Білім берудің жалпы мақсаттарын, оның ішінде мектепте жалпы 

білім берудің мақсаттарын, өзінің заңды қоры негізінде 

педагогикалық жалпы принциптерін қалыптастыру саясатын мемлекет 

анықтап белгілейді. Бұл бағытта алдымен білім берудің гуманистік 

сипаты, жалпы адамзаттық құндылықтардың жоғары тұруы, адам 

өмірі мен денсаулығы, жеке тұлғаның еркін дамуы, азаматтық тәрбие 

және отанға деген сүйіспеншілік бірінші орында тұрады [3]. 

Сондықтан, мектеп алдына төмендегідей үш негізгі мақсат қойылады: 

1) білім беру; 

2) тәрбиелік; 

3) практикалық. 

Енді мектепке тән осы негізгі мақсаттардың информатиканы 

оқытудың жалпы мақсаттарына қатысты болатынын көрсетейік. 

НӘТИЖЕ 

САБАҚТАРДЫҢ  ЖЕТЕКШІСІ 

(үйретуші) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оқытудың әдістемелік жүйесі 

 

Оқу процесін жоспарлау 

Құралдар Формалары Әдістері 

Оқу процесін тексеру, талдау 

және дәлдеу 

ОҚУ ОБЪЕКТІСІ 

үйренуші 

МАҚСАТ 

(әлеуметтік тапсырма) 

Оқыту 

мазмұны 
Оқыту 

мақсаттары 
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1. Мектепте информатиканы оқытудың білім беру мақсаты  

әрбір оқушыға информатика ғылымы негіздерінің алғашқы іргелі 

білімін беру, оқушыларға осы білімді мектепте оқытылатын басқа 

ғылымдардың негіздерін түпкілікті және сапалы түрде меңгеруге 

қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Информатика ғылымының жалпы білім берудегі қызметі өте 

жоғары. Информатикадан білім негіздерін меңгеру оқушылардың 

жалпы, ақыл-ойын дамытуға, олардың ойлау және шығармашылық 

қабілеттерін нығайтуға елеулі әсер етеді. 

Сонымен, информатиканы оқытудың білім беру дамытушылық 

мақсаты оқушының шығармашылық қабілетін, жеке тұлғалық 

қасиетін қалыптастыруға, ақыл-ойын, ойлау өрісін, ынтамен 

дамытуға, яғни қызмет субъектісі ретінде қалыптастыруға 

бағытталған. 

2. Мектептегі информатика курсының практикалық мақсаты   

оқушылардың еңбекке және политехникалық дайындығына үлес қосу, 

олардың мектеп бітіргеннен кейінгі еңбек етуіне дайындығын 

қамтамасыз ететін білімдермен, дағдылармен және іскерліктермен 

қаруландыру. 

Курстың мақсаты қолданбалы және теориялық аспектілердің 

байланысын жүйелі түрде ашып көрсетіп, алгоритмдеудің, 

бағдарламалаудың, ЭЕМ- нің қазіргі кезеңдегі өндірістегі рөлі мен 

маңызын айқындау болып табылады. Информатика курсында кәсіптік 

бағдарлау мақсатында информатикаға және ЭЕМ – ға байланысты 

мәліметтер, ЭЕМ-ді пайдаланатын басқа ғылымдар жайында 

мәліметтер берілуі тиіс. Мұнымен қатар, информатиканың 

практикалық мақсатының «тұрмыстық аспектісі» де бар. Ол 

күнделікті өмірде, тұрмыста жастарды компьютерлік техниканы 

сауатты пайдалануға үйретеді. 

Қорыта келгенде, информатиканы оқытудың практикалық 

мақсаты оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, басқа 

пәндерді оқыту үрдісінде практикалық есептер шешуге және оны 

ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындауға бағытталған. 

3. Мектептегі информатика курсының тәрбиелік мақсаты өте 

зор. Информатиканы оқыту барысында ой еңбегінің мәдениеті жаңа 

саналы деңгейде қалыптасады, оқушы өзінің жұмысын жоспарлай 

білу, оны ұтымды орындай білу, бастапқы жоспарды оның 

орындалуымен байланыстыра білу сияқты жалпы адамзаттық мәні бар 

қасиеттер де қалыптасады. Информатиканы оқытудағы алгоритмдеу 

мен бағдарламалар құру, оларды ЭЕМ–де орындау оқушыдан 

ойлануды және шыдамдылықты арттыруды, көңіл қоя білуді, көз 
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алдына елестете білуді талап етеді. Сонымен қатар, жеке адамның 

табандылық, алдына мақсат қоя білу, шығармашылық, белсенділік 

көрсете білу, жұмысына жаупкершілікпен қарау, сенімді, тәртіпті 

болып, бар мүмкіншілікті қолдана білу сияқты қасиеттерін дамытады. 

Алгоритмді жазуға дағдылану, жауапкершілікпен қарау, жаңа талап 

қоюды керек етеді. 

Сонымен, информатиканы оқытудағы тәрбиелік мақсат 

оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары 

саналылыққа баулуға бағытталған. 

Информатиканы оқып үйренудің жоғарыда аталған мақсаттары 

бір-бірімен өте тығыз байланысты, оларды бір-бірінен ажыратуға 

болмайды. Оқушыларға негізгі жалпы білімді беріп болмай, 

информатиканың тәрбиелік тиімділігін алуға болмайды.  

Мектепте информатиканы оқытудың жалпы мақсаттары 

нақты оқу үрдісіне байланысты нақты мақсаттарға, яғни нақты 

тақырыптарды оқыту мақсатына айналады. Пәнді оқытудың нақты 

мақсаттарын анықтау жалпы дидактикадан басталады. Қазіргі 

қоғамның  дамуына байланысты дидактиканың көптеген қағидалары 

өзгеріске ұшырап отыр. Информатика жас ғылым болғандықтан, ол 

даму үстінде. Оны мектепте оқыту мазмұны да әлі қалыптасуда. 

Осындай жағдайда ғылыми тұрғыдан негізделген мақсат қана оқыту 

мазмұнын дәл анықтауға мүмкіндік береді. 

1.5.2. «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 

пәнінің бастапқы мақсаттары мен міндеттері  

Мектепке «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 

пәнін енгізудің стратегиялық мақсаты мектепке енгізілген жаңа оқу 

курсының алғашқы бағдарламаларында жарияланғанындай, 

«...жастардың есептеуіш техниканы жан-жақты және терең меңгеруі» 

еліміздегі ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудің маңызды 

факторы ретінде қарастырылған [3].  

«Информатика және есептеуіш техника негіздері» пәнінің 

негізгі мақсаты: 

- есептерді шешуді  ЭЕМ-де жүзеге  асырудың негізгі ережелері 

мен әдістерін және есеп шығару үшін компьютерді қолданудың 

қарапайым шеберлігін қалыптастыру; 

- оқушыларды ЭЕМ-нің  қазіргі  қоғамдық өндірістегі рөлімен 

және есептеуіш техниканың  даму болашығымен таныстыру. 

Орта оқу орындарында информатиканы оқытудың нақты 

мақсатының негізгі сипаттамасы ретінде «Информатика және 
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есептеуіш техника негіздері» пәнінің бірінші бағдарламасында 

оқушылардың компьютерлік сауаттылығы ұғымы берілген.  

Компьютерлік сауаттылық түсінігі және компонеттері. 

Компьютерлік сауаттылық ұғымы мектепке «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» пәнін енгізумен бірге қалыптасып, 

бірден мектеп дидактикасының жаңа ұғымдарының қатарына 

қосылды. Оқушылардың компьютерлік сауаттылық талаптарын 

қалыптастыру әрекеті бірінші бағдарламаның түсіндірме сөздігінде-ақ 

жасалынған, алайда жүйеленген мазмұндамаларда компьютерлік 

сауаттылықтың компоненттері мектепке «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» пәнін оқытудың алғашқы әдістемелік 

басшылығының мұғалімдерге арналған нұсқасында жазылған
1
. Онда 

оқушылардың компьютерлік сауаттылығының мазмұнын құрайтын 

компоненттер төмендегідей топтарға бөлінген: 

• ЭЕМ-ге арналған алгоритмдерді сипаттаудың түрі ретінде 

бағдарлама, алгоритм ұғымы, оның құрылымы, алгоритмді жазу 

әдістері мен тәсілдері, бағдарламалау тілдерінің бірінде 

бағдарламалау негіздері; 

• ЭЕМ-мен қарым-қатынас  жасаудың  практикалық дағдылары; 

• ЭЕМ-нің құрылысы, оның негізгі элементтерінің жұмыс істеу 

принциптері; 

• өндірісте және адамзат іс-әрекетінің басқа салаларындағы 

компьютердің рөлі және қолданылуы [3,64-б]. 

Айтылған компоненттерді талдау компьютерлік сауаттылық 

(КС) ұғымының пайда болуы, оқушылардың алгоритмдік мәдениеті 

(АлгМ) ұғымына ЭЕМ-мен қарым-қатынас икемділігі, ЭЕМ-нің 

құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін білу, сонымен қатар, қазіргі 

қоғамдағы ЭЕМ-нің рөлі сияқты «машиналық» компоненттерді қосу 

арқылы кеңею нәтижесінде пайда болатындығын көрсетеді. Бұл 

компьютерлік сауаттылық ұғымының алгоритмдік мәдениет 

ұғымымен байланысы жаңа курстың бағдарламасына берілген 

түсініктемеде анық көрсетілді, ол курстың міндеттерінің бірі – 

«сегізжылдық мектептің алгебра курсының алгоритмдік бағытын 

аяқтау және жүйелеу» және ИЕТН курсының алғашқы әдістемелік 

міндетінің сапасын анықтап берген мұғалімге арналған әдістемелік 

нұсқауларда «оқушылардың алгоритмдік мәдениетінің 

компоненттерін қалыптастыру компьютерлік сауаттылықты 

қалыптастырудың негізі ретінде қарастыру» міндеті тұрды.  

Осы эволюциялық ауысуды көрнекілік үшін формуламен 

белгілейміз [3]: АлгМ  КС. 
                                                 
1
 Изучение основ информатики и вычислительной техники. Часть I., Часть II. - М.: Просвещение, 1985., 1986. 
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Компьютерлік сауаттылықтың компоненттері: 

1. Компъютермен «сұхбаттасу» икемділігі. Компьютермен 

«пайдаланушы деңгейінде» қарым-қатынас жасау – бұл компьютерді 

жұмысқа дайындау, оны іске қосу және сөндіру шеберлігі, 

дисплеймен жұмыс істеу шеберлігі, яғни пернетақтамен жұмысты 

меңгеру, сандар мен айнымалыларды енгізу, алу, енгізілген 

мәліметтерді түзету, бағдарламаны енгізу, іске қосу және түзету 

болып табылады. Бұған оқушылардың мәтіндік және графикалық 

редакторлармен, электрондық кестелермен, әртүрлі  ойын 

бағдарламалары сияқты қарапайым сервистік бағдарламалармен 

жұмыс істеу, сонымен қатар, компьютермен сұхбаттық режімде  

жұмыс  істеу  сияқты дағдылары мен икемділіктері жатуы мүмкін. Бұл 

бағытта білім, біліктілік және дағды – өз ерекшеліктеріне байланысты 

төменгі сыныптарға, мектепке дейінгі жастағы балаларға да пайдалы 

болуы мүмкін. 

2. Компьютер үшін қарапайым бағдарламалар кұру. Жалпы 

орта білім беретін мектептердің мақсаты бағдарламалаушылар 

дайындау болып табылмайды, сондықтан ЭЕМ үшін 

бағдарламалаудың негізгі принциптерін түсіну жалпы білім беру 

жүйесіне кіруі тиіс.  

Бұл үрдістің жүзеге асырылуы бірте-бірте және ұзақ уақытқа 

созылуы мүмкін. Дербес бағдарламалар жазудың, әсіресе тармақталу 

мен циклдерді ұйымдастыруға енетін окушылардың алғашқы 

икемділіктері, бағдарламалауға дейінгі қарапайым және көрнекілік 

құралдардан тұратын алгоритмдік мәдениеттің компоненттеріне 

негізделеді. Білім берудің жоғары сатыларында пәнді тереңдетіп 

оқыту мақсатында бірнеше бағдарламалау тілдерімен таныстыруға 

болады. Бұл деңгейде, дегенмен, бағдарлама жазылатын тілді 

таңдаудың қажеттілігіне қарағанда бағдарламалаудың негізіне 

жататын алгоритмдерді құра білу үшін қажетті білім, біліктілік және 

дағдылардың қажеттілігі басым болып келеді. 

3. ЭЕМ-нің құрылысы мен жұмыс істеу принципі туралы 

түсінік. Компьютерлік сауаттылықтың бұл компоненті екі негізгі 

құраушы бөліктен тұрады: 

а) компьютердің құрылысы және оның негізгі құрылғыларының 

атқаратын қызметі; 

ә) компьютердің негізгі элементтерінің физикалық негіздері 

және жұмыс істеу принциптері. 

Бұл компоненттің оқушылардың меңгеруіне қиын болса да, 

маңызды дүниетанымдық мағынасы бар. Алғашында бұл туралы 

мәліметтер информатика курсында қолданбалы сипатта болуы, ең 



 25 

алдымен қолданушының қажетіне жарауы, оған жеке машинаның 

мүмкіндіктерін бағалауға немесе әртүрлі компьютерлі салыстыруға 

кемектесуі тиіс деп есептелінген.  

4. ЭЕМ-нің мүмкіндігін және қолдану ауқымын, компьютерлен-

дірудің әлеуметтік әсерін елестету. 

Компьютерлік сауаттылықтың бұл компонентін қалыптастыру 

информатика курсының негізгі міндеті болып табылмайды, себебі ол 

оның шегінен шығып кетеді. Оқушыларға бірқатар оқу пәндерінен 

әртүрлі мәселелерді шешуде компьютерді практикалық қолдану 

үрдісінде, еңбектің ұтымдылығын арттырудағы ЭЕМ-нің қолданылу 

ауқымы мен рөлі туралы ашып айту мақсатқа сай келеді. Мектеп 

компьютерін оқушылар математика, физика, химия пәндерінде 

есептеу жұмыстары, оқу эксперименті мәліметтерін талдауда және 

зертханалық жұмыстарды жүргізудегі заңдылықтарды іздеуде, 

алгебра курсында функцияны зерттеуде, математикалық модельдерді, 

физикалық, химиялық, биологиялық және басқа құбылыстар мен 

үрдістерді құру мен талдауда қолдануы мүмкін. Оқушылар арнайы 

ЭЕМ-ді география, тарих және басқа да гуманитарлық пәндерде 

ақпараттық жүйе, мәліметтер қоры, автоматты анықтама ретінде 

қолдануларына болады [3]. 

Пәнді мектепке енгізудің алғашқы кезеңінде пайда болған 

компьютерлік сауаттылық түсінігі бұл күнде де әдістемелік 

әдебиеттерде белсенділігін жойған жоқ. Жоғарыда айтылған 

қысқартылған төрт компоненттен тұратын компьютерлік 

сауаттылықтың құрылымы белгілі төрт, яғни қарым-қатынас, 

багдарламалау, құрылғы, қолдану сөздердің жиынтығы ретінде 

көрсетілуі мүмкін. Компьютерлік сауаттылықтың барлық 

компоненттері сақталғанның өзінде олардың біріне аса көп көңіл 

аудару информатика пәнін оқытудың мақсатын елеулі өзгеріске 

ұшыратады. Мәселен, егер қарым-қатынаста болу компоненті үстем 

бола бастаса, онда курс айрықша қолданбалы болады да, 

компьютерлік технологияларды меңгеруге бағытталады. 

Бағдарламалау компоненті үстем болғанда курстың мақсаты 

бағдарламалаушылар дайындауға алып келеді және т.с.с. [3]. 

1.5.3. Инфоматикадан білім беру мақсатының даму 

эволюциясы 

Мектептегі «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 

пәнінің алғашқы бағдарламасының әдістемелік тұжырымдамасы 

байқау оқу құралын жасаумен шектелді. Сонан соң бағдарламаның 

екінші түрі өңделіп жарияланды. Бұл жаңа бағдарлама мектепте 
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информатика саласынан білім беру мазмұны мен мақсатының 

дамуында ерекше орын алды және тарихқа «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» мектеп пәні бағдарламасының 

«машиналық» нұсқасы1 ретінде енді. 

«Информатика және есептеуіш техника негіздері» пәнінің 

алғашқы бағдарламасы жарияланғаннан бастап бір жыл өткен соң, 

мектепте информатиканы оқытудың мақсаты компьютерлік 

сауаттылықпен шектелмейтіндігіне көз жеткізілді.  

Белгілі «компьютерлік сауаттылық» түсінігімен қатар жаңа 

бағдарламада алғаш рет жаңа ұғым – «оқушылардың ақпараттық 

мәдениеті» пайда болды.  

Осыған орай қазіргі уақытта педагогикалық информатиканың 

алдында тұрған міндет – оқушыға әлемнің ақпараттық бейнесін 

түсіндіру екенін айта жөн. Ақпараттық бейне дегеніміз не? «Ол 

оқушыға өзін қоршаған ақпараттық сферада бағдар алуға мүмкіндік 

беретін ақпараттық байланыстар мен сигналдар, белгілер жүйесінің 

жиынтығы; ақпараттық ағымды пайдаланып, оны мүмкіндігіне 

қарай басқарып, оның мазмұнын сапалы түрде талдай білу, қоршаған 

ортаға бейімделу мақсатында тура және кері байланысты жүзеге 

асыру және оның саяси - әлеуметтік, экономикалық, экологиялық 

құрылымын жетілдіру» – деп түсіндіреді Н.Ф. Талызина
2
. 

Сайыстық бағдарламаларда жобаланған «Информатика және 

есептеуіш техника негіздері» пәні оқушыларда: 

• практикалық іс-әрекеттерде пайда болатын  есептердің 

сауатты қойылуы, оларды ЭЕМ көмегімен шешу дағдыларын; 

• қойылған есептердің формалды жазылу дағдылары, 

математикалық модельдеу әдістері туралы қарапайым білім және 

қойылған есептердің  қарапайым  математикалық  модельдерін құру 

икемділігін; 

• негізгі алгоритмдік құрылымдарды білуі және білімдерін 

есептердің математикалық моделъдері бойынша оларды шешу 

алгоритмін құру үшін қолдану шеберлігін; 

• ЭЕМ-нің құрылғылары мен жұмыс істеуі туралы түсінік және 

құрылған  алгоритм  бойынша жоғары деңгейдегі бағдарламалау 

тілдерінің бірінде ЭЕМ үшін бағдарлама құрудың қарапайым 

дағдыларын; 

• практикалық есептерді ЭЕМ көмегімен шешу нәтижесін 

сауатты түсіндіріп  беру және  осы  нәтижелерді практикада қолдану 

                                                 
1 Программа курса  "Основы информатики и вычислительной техники"  /Микроүрдісорные   средства   и 

системы. 1986.-№2. -С. 86-89. 
2
 Талызина Нина Федоровна (28.12.1923) —  психология ғылымының докторы, профессор, 

ССРО ПҒА-ң корреспондент мүшесі. 
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шеберлігін қалыптастыруы тиіс [3]. 

Аталған талаптарды толық қамтылып іске асыру үрдісі 

оқушыларды ақпараттық мәдениетке (АқМ) тәрбиелеу болып 

табылады. Келтірілген түсініктемелерде алдыңғы компьютерлік 

сауаттылықтың жаңаша кеңейтілген компоненттерінің сақталғаны, 

ақпараттық мәдениет ұғымын қалыптастыру үрдісінің сабақтастығын 

көрсетеді.  

Сондықтан «ақпараттық мәдениет» ұғымына енетін барлық 

жаңа түсініктер ЭЕМ көмегімен есеп шығаруға арналған 

математикалық модельдеу әдістерін қолдану мәселелеріне ерекше 

қатысты болады. Практикалық есептерді шешудің барлық кезендерін 

қарастыру әрекеті мен математикалық модельдеу әдісі туралы 

алғашқы мәліметтерді мектептің білім беру мазмұнына енгізу көптен 

бері ғалымдар мен әдіскер-математиктердің басты мақсаты болып 

келеді. Оқушыларға оның мазмұнын пайдалы және көрнекі түрде 

ашуға мүмкіндік беретін, бірақ әдістемелік өңдеуге оңай 

берілмегенімен, жаратылыстану ғылымының бұл бөлімі өте 

қызығарлық білім мен дүние танымдық күшке ие. Міне, сондықтан 

математикалық модельдеу идеясын бейнелеуге тырысуды біз мектеп 

«Информатика және есептеуіш техника негіздері» пәнінің алғашқы 

бағдарламасынан табамыз [3].  

Жаңа бағдарламада тағы да бір мақсаттың кеңеюін көрсетейік: 

компьютерлік сауаттылық компоненті бұрынғы редакцияда ЭЕМ-мен 

«қарым-қатынас» дағдыларын дамыту болса, ал жаңа жүйеде «қазіргі 

заманғы ақпараттық жүйелердің негізгі түрлерін жетік пайдалану» 

және «осы жүйелердің қызметі негізіне жататын негізгі 

принциптерді түсіну» дағдыларымен сәйкес келеді. 

Бұл кезеңде мектептің информатика курсының мазмұнды –

әдістемелік саласы ретінде ақпараттық технологиялар бөлімін 

тұрақтандыру мақсатында жүмыс істейтініміз белгілі [3]. 

Информатика саласынан оқушыларға білім беру мақсатының даму 

эволюциясын былай белгілеуге болады: 

АлгМ  КС  АқМ  ? 

Тізбектің соңындағы сұрақ белгісінің сақталуы толық түсінікті. 

Оқушылардың ақпараттық мәдениетінің бағдарламаның 

«машиналық» нұсқасымен бірге енгізілген жаңа түсінік сол уақытта 

жарияланған компоненттердің қатарына тұйықтала алмады, бұл оқыту 

мақсатының дидактикалық сипаттамасына қарама қайшы келеді. 

Сонымен бірге, «ақпарттық мәдениет» термині мектепте білім 

берудің информатика саласындағы мақсатымен ұзақ теңестіруге 

керекті жеткілікті ойдағыдай тұжырымдау тапты [3]. 
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12 жылдық білім беру жағдайында оқытудың мақсаты – «... 

қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, 

жеке басының, сондай-ақ қоғам пайдасына қарай өзін-өзі толық 

жүзеге асыруға дайын  білімді, шығармашылыққа бейім, құзыретті 

және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мен дамыту» 

болып табылады [3,77-б].  

Әрине, бұл міндетті жүзеге асыру оқыту технологиясын өзгерту 

арқылы шешілетіні белгілі. Олай болса, информатиканы оқытудың 

мақсаты оқушыны ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындау, яғни 

ақпараттық құзырлылығын қалыптастыру болып табылады.  

Ақпараттық құзырлылық (АқҚ) дегеніміз алға қойылған жету 

үшін ақпараттық технологиялардың көмегімен ішкі және сыртқы 

ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық, оқушының білім жүйесіне 

деген әлеуметтік тапсырысты құрайтын жеке және қоғам талаптарын 

қанағаттандыру мақсатында табысты іс-әрекетке дайындығы [3,77-б]. 

Сонымен, информатикадан білім беру мақсатының даму 

эволюциясында ақпараттық құзырлылықтың алатын орнын былай 

бейнелеуге болады: 

АлгМ  КС  АқМ  АқҚ  ? 

Әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыру, мектепте 

информатиканы оқып-үйрену мәселерінің ішіндегі ауқымдысы болып 

отыр. Оқушылардың іс-әрекетінің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен 

көрінетін білім нәтижесі ақпараттық құзырлылығын қалыптастыруды 

көздейді.  

1.5.4. Оқушылардың ақпараттық мәдениеті ұғымының 

қалыптасуы 

Информатикадан орта мектептерге арналған оқу құралдарының  

бірнеше нұсқаларына 90-шы жылдары өткізілген байқаудан кейін 

информатика саласынан оқушыларға білім беру мазмұны, мақсаттары 

кейбір бөлімдерде әртүрлі баяндалғандығы байқалады.  

Мысалы, [Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Сворень Р.А. Основы 

информатики и вычислительной техники. - 1990] оқу құралы 

авторларының бағдарламасына түсіндірме хатта «жалпы білім 

беретін орта мектепте информатиканы оқытудың негізгі мақсаты 

- оқушылардың алгоритмдік ойлауын дамыту және курстың 

орталық ұғымы - алгоритмдер, ал оқу іс-әрекетінің негізгі мазмұны 

алгоритмдерді құру және талдау» деп айтылған.  

Сол кездері басқа оқу құралдарының авторлары [Гейн А.Г., 

Житомирский В.Г. және т.б.] өздерінің бағдарламаларында «өмірге 
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қажетті есептерді ЭЕМ көмегімен шығаруды оқушыларға оқыту 

курстың негізгі мақсаты болып табылатындығын» баяндайды.  

Сонымен информатиканы оқытудың  мақсаттарына әдеттегіден 

тыс түсінік беріледі – «ол ЭЕМ-де ақпаратпен жұмыс істеу 

шеберлігі: ақпаратты жазу, оқу, санау және сурет салу, іздеу, 

жинау және компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу» [3,70-б]. 

Информатика курсын оқыту тәжірбиелерін таңдау, мектепте 

информатиканы оқыту мақсатының жаңа түсінігі – мектептегі оқу 

үрдісіндегі ақпараттық мәдениетті қалыптастыру мен 

информатика негіздерін меңгеруді бірнеше кезеңге бөлу қажеттілігін 

туындатты. Орта мектепте информатикадан үздіксіз білім беру 

мақсатында оны оқыту төменгі сатыларға түсірілді.  

2013-2014 оқу жылы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№1080 қаулысымен бекітілген «Орта білім берудің (бастауыш, негізгі 

орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына» сәйкес информатиканы оқыту 5-сыныптан басталды.  

Сонымен, 2013-2014 оқу жылынан бастап 11 жылдық мектепте 

информатиканы оқытудың жаңа мақсатын жүзеге асыру үш кезеңінде 

қамтылған сыныптар: 

• Бірінші кезең (I-ІV) – пропедевтикалық. Бұл кезеңде 

оқушылар компьютермен алғаш танысады, ойын бағдарламаларын 

және қарапайым компьютерлік жаттықтырушыларды математика, 

физикада  және т.б. сабақтарда қолдануда ақпараттық мәдениеттің  

алғашқы элементтері қалыптасады. 

• Екінші кезең (V-ІХ)  – негізгі курс, оқушылардың 

информатикадан жалпы білім алуы негізін қамтамасыз етеді. Ол 

оқушылардың есептерді шешудегі ақпараттық технологияның әдіс- 

тәсілдерін меңгеруге, кәсіптік, оқу  әдістеріне  компьютерді тиімді 
және саналы қолдануға дағдыларын қалыптастыруға, алгоритмдік 

және операциялық ойлау қабілеттерін дамытуға, программалау 

тілдерінің бірімен, модельдеу қағидаларымен танысуға бағытталған. 

• Үшінші кезең  (Х-ХІ) – оқушыларды информатика саласында  

қызығушылығына байланысты кәсіптік жаратылыстану-

математикалық және  қоғамдық-гуманитарлық дайындық бағыттары 

көлем бойынша кәсіптік сараланған оқыту ретінде білімнің жалғасуы. 

Оқушылардың информатиканы ертерек үйренуіне байланысты 

мектептегі барлық оқу пәндерін оқып-үйренуде жаңа ақпараттық 

технологияның әдістері мен тәсілдерін жүйелі қолдану мүмкіндігі 

жоғарылайды. 

Міне, бұл фактор информатика саласында оқушыларға білім 

берудің мақсатын қайта бөлу мәселесін қамтамасыз етеді. Сондықтан 
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кіші сыныптардан бастап компьютерді барлық пәндерді оқытуға 

қолдану оқушылардың компьютерлік сауаттылық икемділіктері 

жалпы оқыту сипатына ие болады және ол тек информатика курсында 

ғана емес, барлық оқу пәндерінде қалыптасады. Айтылғандардан 

шығатыны, информатика курсы төмендегенде компьютерлік 

сауаттылықтың көптеген компоненттері ерте, әрі басқа пәндер 

арқылы қалыптаса бастайды [3, 72-б].  

Төменде жалпы білім беретін мектептерде информатиканы 

оқытудың жобаланған мақсаттарының толық сипаттамасы 

келтірілген: 

1. Ғылыми дүниетаным негіздерін қалыптастыру. 

Бұл жағдайда, ең алдымен әңгіме: әлемнің қазіргі кездегі 

ғылыми бейнесі құрылатын, ғылымның үш негізгі ұғымдарының:   

зат, әнергия, ақпараттың біреуі ретіндегі ақпарат туралы түсінікті 

қалыптастыру туралы; табиғаты әртүрлі өзін-өзі басқару жүйелерінің 

құрылысы және жұмыс істеуінің ақпараттық принциптерінің бірлігі 

туралы. 

2. Ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы оқулық және жалпы 

мәдени дағдыларын қалыптастыру. 

Мұнда ақпарат көздерін сауатты қолдану икемділігі, ақпараттың 

дұрыстығын бағалау, ақпарат пен білімнің байланысы, ақпараттық 

үрдістердіді дұрыс ұйымдастыру икемділігі, ақпараттық қауіпсіздікті 

бағалау туралы. 

3. Оқушыларды мамандыққа дайындау. 

Мамандыққа көзқарастың өзгеруіне және экономикадағы 

ақпараттық сектор үлесінің өсуіне байланысты оқушыларды 

ақпаратты өңдеумен шұғылданатын іс-әрекеттің әртүрлі саласына 

дайындау қажет болып отыр. Бұл ақпараттандыру және ақпараттық 

технологиялар құралдарын меңгеруді өзіне қосып алады. Басқару 

саласында алғашқы дайындықтың қажеттігін ерекше атап 

көрсеткеніміз жөн. Көптеген технологияға байланысты дамыған елдер 

мұнда мемлекеттік және экономикалық дамудың табысты кепілін 

көретіні белгілі. 

4. Ақпараттың және коммуникациялық технологияларды 

меңгеру үздіксіз білім беру жүйесіне өтудің қажетті шарты 

ретінде. 

Мұндай дайындықтардың қажеттілігі үздіксіз білім беру 

ерекшеліктерінен: жекелей білім беру бағыттарының жүзеге асуынан, 

білім беру үрдістерінің саралануынан, оқыту құралдары рөлінің 

күшеюінен шығады. Оқушыларға информатикалық білім беру 

мақсатына неғұрлым толық түрдегі қазіргі көзқарастар ғасырлар 
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тоғысында қаралған 12 жылдық мектеп тұжырымдамасының [3], [17], 

[24]  негізделуімен байланысты жарыққа шықты.  

Информатиканың және ақпараттық үрдістердің табиғат пен 

қоғам дамуындағы орнын философиялық қайта болжау жүзеге 

асырылуда, ақпараттық ыңғайдың ғылыми таным тәсілі ретіндегі 

жалпы ғылыми мағынасын түсіну өсіп келеді. 

1.6. Информатика негіздерін оқытуға қажетті нормативті 

құжаттар  

Жалпы білім берудегі оның ішінде информатиканы оқытуға 

қажетті нормативті құжаттарға мыналар жатады: 

ҚР «Білім туралы» Заңы – бұл білім берудегі ең басты 

нормативті құжат; 

Мемлекеттік білім стандартында – жалпы білім берудің 

негізгі бағдарламасының мазмұнынының міндетті минимумын 

анықтайтын мөлшер мен талаптар, білім алушының оқу жүктемесінің 

максимальды көлемі, білім беретін мекемелерді бітірушілердің 

дайындық деңгейі, сондай-ақ, білім беру үрдісін қамтамасыз етуге 

қойылатын негізгі талаптар (оның ішінде оның материалдық-

техникалық, оқу-зертханалық, ақпараттық-әдістемелік, кадрлық 

жабдықтау)  айқындалады. 

Жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарты төмендегі 

қызметтер түрлерін:   

- барлық азаматтардың бірдей мүмкіндікте сапалы білім 

алуын; 

- Қазақстан Республикасында білім кеңістігінің бірдейлігін; 

- білім алушының шамадан көп жүктемеден, олардың 

психикалық және физикалық денсаулығын сақтауын қорғауды; 

- білім беру бағдарламаларының жалпы білім берудің әр 

сатысындағы сабақтастығын, кәсіптік білім алу мүмкіндігін; 

- білім алушының әлеуметтік қорғалуын; 

- педагогтардың әлеуметтік және кәсіби қорғалуын 

қамтамасыз етеді. 

Мемлекет білім беру мекемелеріндегі мемлекеттік стандартпен 

айқындалып берілетін жалпы білімнің қолжетімділігіне және 

ақысыздығына  кепілдік береді.  

Жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты:   

-  базистік оқу жоспарын дайындаудың, бастапқы, жалпы 

негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, білім 

беру мекемелерінің оқу жоспарларын, оқу пәндерінің 

бағдарламаларын жасаудың; 
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- білім беретін мекемелерді бітірушілердің дайындық деңгейін 

объективті бағалаудың; 

- білім беретін мекемелердің қызметін  объективті бағалаудың; 

- ҚР аумағында жалпы білім беру туралы құжаттың 

эквиваленттілігін (нострификация)  орнатудың; 

- білім беретін мекемелерде оқу үрдісін айқындайтын, оқу 

бөлмелерін жабдықтауға қойылатын талаптарды орнатудың негізі 

болып табылады. 

 Базистік оқу жоспары (БОЖ) – негізгі мемлекеттік 

нормативті құжат ретінде, мемлекеттік стандарттың құрама бөлігі 

болып, сондай-ақ нақты білім беретін мекемелердің оқу жоспарының 

негізі және оның финанстық жабдықталуының басты құжаты болып 

табылады; 

 Білім беретін мекемелердің оқу жоспары – БОЖ негізінде 

дайындалады. 

 Оқу бағдарламасы – оқу пәні бойынша білім, біліктілік және 

дағды мазмұнын, негізгі дүниетанымдық ілімді оқыту логикасын 

ашатын, оларды оқытуға жұмсалынатын уақыт мөлшері, тақырыптар 

реті мен сұрақтар көрсетілген нормативті құжат. 

 Бұйрықтар, жарлықтар, әдістемелік хаттар т.б. – білім 

беру басқармалары шығаратын  құжаттар. 

Сонымен, ҚР «Білім туралы» Заңының талаптарына сай 

стандартта мыналар болуы керек: 

– әрбір мектептің оқушыға беретін білім мазмұнының ең аз 

(базалық) көрсеткіші;  

– оқушының білім деңгейіне қойылатын талаптар; 

–жалпыға бірдей білім стандартының талаптарына сәйкес, 

оқушылардың жетістіктерін бағалайтын тәсілдер. 

Мектептегі білім сапасын жақсарту мақсатында оқушыларға 

берілетін білім мазмұны білім мен білімділікке қойылатын 

талаптарды белгілейтін нормативтік құжат – пән стандарты болып 

табылады.  

Базистік оқу жоспарына сәйкес информатикаға бөлінген сағат 

санының қысқалығына байланысты білімге қойылатын талаптар да 

қайта қаралып нақтыланады.  

Стандарт құрылымы талапқа сәйкес төмендегідей бөлімдерден 

тұрады: 

- қолданылу аймағы; 

- нормативті сілтемелер; анықтамалар мен қысқартылған 

сөздер; 

- жалпы ережелер, информатика пәнінің жалпы сипаттамасы; 
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- оқу бағытының түрлері мен мазмұны; 

- информатикадан оқу жүктемесінің көлемі; 

- информатикадан білім берудің базалық мазмұны; 

- оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар; 

- оқу үрдісін ұйымдастыру мен оны жүзеге асыру шарттарына 

қойылатын талаптар. 

Қазіргі жалпы білім беретін мектептерде информатика курсын 

үздіксіз оқытудың төмендегідей құрылымы ұсынылады: 

пропедевтикалық, базалық  (негізгі) және бағдарлы  кезеңдер.  

Бірақ, бұл ұсынысты барлық мектептер толық меңгермейді, 

мектептің спецификасына байланысты біреулері – толық, ал біреулері  

толық емес.  

Информатика курсы бойынша мектептегі білімнің негізгі өзегі – 

информатиканың базалық курсы, өйткені информатика бойынша 

білім беру стандартының жобасына сәйкес базалық курс «оқушының 

информатика бойынша дайындығының міндетті жалпыбілімдік 

минимумы » болып табылады. 

Мектептегі информатика пәнін негізінен іске асыратыны 

информатиканың базалық курсы, себебі информатикадан білім беру 

жобасының стандарты бойынша, базалық курс  информатикадан 

оқушылардың дайындықтарының міндетті жалпы білімдік 

минимумын қамтамасыз етеді. 

Информатиканың базалық курсының құрылымын мына 

мазмұндық сызықтар (бағыттар)  құрайды: 

1) ақпарат және ақпараттық үрдістер сызығы; 

2) ақпаратты ұсыну сызығы; 

3) компьютер бағыты сызығы; 

4) формальдау және модельдеу сызығы; 

5) алгоритмдеу және бағдарламалау сызығы; 

6) ақпараттық технологиялар сызығы. 

Базалық курс міндетті білім берудің элементі ретінде ол 

қолжетімді болуы тиіс. Қолжетімділік екі аспект бойынша 

түсіндіріледі: біріншіден, курстың теориялық материалы пәнді оқитын 

оқушының білімі мен дамуы деңгейіне сәйкес болуы, екіншіден, 

жалпы білім беретін мектептер үшін оқытуды қамтамасыз ететін 

қажетті компоненттердің бәрі болуы керек. 

Информатиканы оқыту деңгейі, басқа пәндермен салыстырғанда 

оның қамтамасыз етілу деңгейіне байланысты. Ең басты мәселе 

пәннің техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етілуі.  

Информатиканың базалық курсын оқыту әдістемесінің 

мәселелерін талдай отырып, біз ҚР Білім министрлігі ұсынған, 
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баспадан шығарылып жалпы білім беретін орта мектептерге арналған  

республикалық оқулықтар жиынына енгізілген  оқулықтар мен оқу 

құралдарына сүйенеміз. 

1.7. Мектептегі информатика пәні тарауларының мазмұны 

мен құрылымы 

Негізгі мектепте информатиканы оқытуда берілетін білім 

мазмұнының құрылымы төмендегідей: 

1) Ақпараттық үрдістер, ақпараттың ұсынылуы: 

▪ адам өмірінде, тірі табиғатта, техникада ақпаратты 

пайдалану, тарату, түрлендіру және сақтау; 

▪ ақпараттың сандық өлшемі, ақпараттың өлшем бірліктері; 

▪ тіл ақпаратты ұсыну тәсілі ретінде, ақпараттың екілік түрде 

ұсынылуы және оның ерекшеліктері мен артықшылықтары; 

▪ компьютердегі бұйрықтарды және мәліметтердің берілу 

принциптері. 

2) Алгоритмдеу және бағдарламалау: 

▪ алгоритмдер, алгоритмдердің қасиеттері, алгоритмдерді 

атқару арқылы адам қызметін автоматтандырудың мүмкіндіктері; 

▪ шама: атауы және мәні, шамалардың типі, мәліметтердің 

негізгі құрылымы; 

▪ алгоритмдердің негізгі құрылымы және оны алгоритм құру 

үшін пайдалану, алгоритмдер кітапханасы; 

▪ мектептік алгоритмдік тіл (немесе бағдарламалау тілі). 

▪ компьютерде есеп шығару кезеңдері: есептің қойылымы, 

модель құру, алгоритм жазу және атқару, нәтижелерді талдау; 

3)  Компьютер және оны бағдарламалық қамтамасыз ету: 

▪ ЭЕМ жұмысын басқаруды ұйымдастыру, компьютердің 

негізгі  құрылымының жалпы жұмыс істеу принципі; 

▪ ЭЕМ-де бағдарламаның автоматты түрде атқарылу принципі; 

▪ ЭЕМ- ді бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлері (базалық 

бағдарламалық қамтамасыз ету, трансляторлар, бағдарламалау 

тілдері, саймандары, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету). 

4) Формальдау және модельдеу негіздері: 

▪ формальдаудың негізгі принциптері; 

▪ компьютерлік модель құру және оны пайдалану. 

5) Ақпараттық технологиялар: 

▪ мәтіндік, графикалық редакторларды пайдалану, мәліметтер 

қоры, электрондық кестелер; 
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▪ телекомуникациялар, әртүрлі типтегі телекомуникациялық 

желілер (жергілікті, аймақтық, аумақты), оның қызметтері және 

мүмкіндіктері, электрондық телекоммуникациялар; 

▪ мультимедиа технологиялары. 

6) Әлеуметтік информатика: 

▪ Ақпараттық ресурстар қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

және мәдени дамуының негізі ретінде; 

▪ ақпараттық технологияның қоғамдағы рөлі; 

▪ әлеуметтік ақпараттық технологияның (АТ) ерекшеліктері 

мен түрлері; 

▪ ақпарараттық қаупсіздіктің өзекті мәселелері. 

Бұл жалпы білім беретін орта мектепте информатика курсы 

бойынша берілетін білім мазмұны. Әрбір мәселені оқыту тереңдігі 

мен деңгейі, оқушылардың білімі, іскерлігі мен дағдысына қойылатын 

талаптарды анықтау осы пән бойынша мемлекеттік білім беру 

стандартына сәйкес жасалады. Ал, материалдың жүйелі баяндалуы, 

логикасы  мектепте информатиканы оқытудың әдістемесін жасайтын 

оқулық авторлары, мұғалімдер, әдіскерлер, ғалымдардың жұмысы 

болып есептеледі.  

1.8. Информатиканы оқытуда мұғалімнің рөлі  

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың (АКТ) 

қоғамның барлық саласына белсенді түрде енуі білім беру жүйесін де 

шет қалдырмады. Адамдарды ақпараттық қоғам өміріне даярлау үшін, 

осы жаңа қоғамның технологияларын үйрету қажет.  

Мектепте компьютер мен АКТ-нің пайда болуы білім берудің 

негізгі субъектілері – мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-

қатынастың өзгеруіне әкелді. Оқушы біршама еркіндікке ие болды, 

яғни ол қажетті ақпараттық кеңістік шеңберінде қала отырып, 

әзірленген ережелер шегінде ақпаратпен алмасудың бастамашысы 

бола бастады.  

Педагогикалық әрекеттің көп бөлігін өзіне міндеттеп алған 

интерактивті педагогикалық құралдарды пайдаланатын  компьютерлік 

оқыту технологиясының таралуына орай, мамандар арасында 

мұғалімнің рөлі мен міндеттерінің ықтимал өзгерісі туралы пікір-

талас болып жатады. Сабақ барысында мұғалім, оқушылар алдында 

баяндаушы рөлінде емес, кеңесші немесе нұсқаушы кейпіне енеді. 

Компьютерлік оқыту бағдарламалары «әңгімелесу» диалог 

режімінде тағы бір – «компьютер-оқушы» жүйесін қалыптастырды. 

Оқушының интерактивті режімде ұзақ уақыт бойы мұғалімінің 

қатысуынсыз компьютермен тікелей қарым-қатынас жасау арқылы 
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оқуы – бұл оқытудың жаңа түрі болып табылады. Жақсы оқытушы 

бағдарламалар белгілі бір шектеулеріне қарамастан оқушыға дербес 

қарым-қатынасты қамтамасыз еткенімен, адами қарым-қатынасты 

ауыстыра алмайды.   

Оқушыға білім алудың көптеген бағыттарын ұсынатын 

гипермәтіндік технологиялардың пайда болуы, оқытуда компьютерді 

қолданудың жаңа кезеңі болып саналады. Осыған орай оқушының 

танымдық әрекетінің беталысынан, білім алуды өздігінен басқаруға 

ауысуы байқалады.  

Қазіргі информатика мұғалімі өз пәнін үйретіп қана қоймай, 

АКТ-ні пәндік сабақтарға енгізіп, пән мұғалімдеріне сабаққа 

дайындалу кезінде компьютерлік техниканы пайдалануына көмек 

беруі тиіс. Компьютерлік сыныпта өтетін сабақтар ашық-жарқын, 

қызықты және есте қаларлықтай болып өтеді. Бірқатар мамандардың 

айтуынша, ақпараттық технологиялар сабақтың тиімділігін арттырып, 

оқушылардың білімін бақылауға мүмкіндік береді.  

Ақпараттық технологиялар білім беруді адамзаттан 

алшақтатады деген үрейдің іс жүзінде жаны жоқ, керісінше, 

компьютерлік сыныпта сабақ өткізген мұғалімдер оқушылардың 

компьютермен жұмыс істеуге құмар екендігіне, талап етілген 

нәтижені алған кезде қандай қуаныш сезімінде болатындығына көз 

жеткізді, мұндағы басты қиындық сабақты уақытылы аяқтау болып 

табылады. Техника мұғалімдердің орнын басады деген теріс түсінік 

негізсіз, қайта ақпараттық технологиялар мұғалімдердей бола 

алмайды да, олардың талантын, шығармашылық қабілеттерін бағалай 

алмайды.  

Оқушының компьютерде жұмыс істеуі кезінде басты рөлді 

мұғалім атқарады, себебі оның білімі де, тәжірибесі де мол, енді ол 

оқу үрдісінің – ұйымдастырушысы, кеңесшісі, сарапшысы. Мұғалім 

оқу және қарым-қатынас ортасын ұйымдастыру ережелерін ойлап 

табады. Әйтсе де енді ақпаратпен алмасуда бастамашы жалғыз 

мұғалім ғана емес: оқу жағдайына байланысты, ол оқу 

бағдарламасына әдістемелік амалдарды, қарым-қатынас түрлерін 

өзгерте алады. Оның басты міндеті, білім алудың жайлы ортасын 

қалыптастыру болып табылады.  

Компьютерлік технологиялар мұғалім мен оқушы арасындағы 

диалог режіміне сәйкес қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың жаңа 

амалдарын құрайды. Компьютер мен педагогикалық бағдарламалық 

құралдар бұрыннан қалыптасқан қызметтерді (тренаж, мәтіндік 

бақылау және т.б.) өзіне міндеттеп, мұғалімге неғұрлым 

шығармашылық, оқыту, тәрбиелеу және дамытудың нағыз адами 
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міндеттерін қалдыра отырып, мұғалімге жұмыс стилін жетілдіруге 

көмек береді. Пікір-талас жүргізу, пайымдауды мадақтау, пәнді 

қолдау, оқушыларға алуан түрлі материалдарды түсіндіру кезінде 

қажетті бөлшектеу деңгейін таңдай білу сияқты оқу-тәрбиелік 

үрдістің маңызды компоненттерінде мұғалім әлі де (мүмкін өмір 

бойы) компьютерден әлдеқайда күштірек болады. Компьютер, 

мұғалімнің оқушымен және оның ата-анасымен жеке сұхбаттасуын 

ауыстыра алмайтынын айтпағанда.  

«Барлық пікірлер бір ғана басты тезиске келіп тіреледі: 

мұғалімнің рөлі компьютерлік оқыту кезінде де сақталады, 

компьютердің рөлі қай кезде де мұғалім мен оқушының сенімді әрі 

жақын көмекшісі ретінде ғана болып қалады» [24], басқа да оқыту 

құралдары сияқты әдістемелік құрал болып есептеледі.  

Қорыта айтқанда, компьютерлік оқыту үрдісінде басты рөлді 

информатика мұғалімі атқарады, сол себепті ол жаңа жетістіктер 

туралы тұрақты ақпаратқа, тәжірибемен алмасуға, оқытудың 

материалдық базасын жақсартуға әрдайым мұқтаж болады.  

1.9. Семинар/зертханалық сабақтарын өткізуге әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар  

1-семинар  

Тақырыбы «Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі» [27] 

Мақсаты: 

1) ИОӘ курсы пәнімен және оның міндеттерімен танысу; 

2)  мектеп информатикасы курсының құрылымы, мақсаты мен 

міндеттері; 

3)  информатиканың ғылым ретінде дамуының тарихын оқып 

үйрену. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылымның 

бір бөлімі және мұғалімдерді даярлауға қажетті оқу пәні ретінде. 

2.  Қазіргі заманғы информатитка пәні мұғалімі қандай болуы 

керек? 

3.  Мектеп информатикасының дамуының тарихи алғы 

шарттары.  

4. Информатиканы оқыту мазмұны мен мақсатының 

динамикасы. 

5.  Информатиканың жалпы білім беретін мекептегі оқу пәні 

ретінде. Мектептегі информатика курсының  құрылымы. 

6.  Орта мектепте информатиканы оқытудың мақсаты мен 

міндеттері. 
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7.  Информатиканың мектептегі басқа пәндердің мазмұны мен 

оқыту әдістемесіне әсері. 

2-семинар  

Тақырыбы «Информатика курсының қазіргі кездегі мәселелері» 

Мақсаты: мектептегі информатика курсының даму 

тенденциясын оқып үйрену, оның қазіргі кездегі жағдайы және даму 

болашағы. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатиканы оқытудың жеке даралықтығы мен диффе-

ренциациясы. 

2. Орта мектепте информатиканы оқытудың үздіксіздігі мен 

сабақтастығы. 

3. Информатиканың пропедевтикалық курсы: мақсаты, 

міндеттері, оқыту әдістемесінің ерекшелігі. 

4. Негізгі мектептегі информатика: негізгі курс и элективті 

курстар (мақсаты, міндеттері, оқыту әдістемесінің ерекшелігі). 

5. Жоғарғы сыныптардағы информатика: негізгі және бағдарлы 

деңгей (мақсаты, міндеттері, оқыту әдістемесінің ерекшелігі). 

6. Әртүрлі жастағы оқушылардың психологиялық, 

физиологиялық ерекшеліктері. 

7. Мектеп информатика курсының даму тарихы мен болашағы. 

Зертханалық жұмыс «Информатика курсы бойынша 

нормативті құжаттар» [27] 

Мақсаты:  

1) Информатика курсын оқытуға қажетті нормативті 

құжаттармен танысу; 

2) Нормативті құжаттармен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастыру және оларды талдай білу. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатикадан Мемлекеттік білім беру стандарттарын 

оқып үйрену, дәптерге әр деңгейдің мазмұндық сызығы мен 

мазмұндық- құрылымдық компонентін (МҚК) жазып алыңыз. 

2. Әр жылдардағы  «Информатикадан жалпы  орта білім беру 

мазмұнының міндетті минимумын» салыстырыңыз. 

3. Оқу бағдарламаларын қарастыра отырып, информатиканы 

оқытудың әр деңгейі бойынша төмендегі кестені толтырыңыз. 

1.2-кесте.  Информатика курсының мазмұндық сызықтары 
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2-тарау. Информатиканы оқытуды ұйымдастыру 

Оқытуды ұйымдастырудың негізгі қағидалары 

Оқытуды ұйымдастырудың негізіне мына айқындалған 

қағидалар жатады: 

- үздіксіздік – оқытудың барлық кезеңдеріндегі сабақтастықты 

есепке ала отырып, оқытудың мазмұндылығы мен білімді 

бақылаушылық жүйесін құру арқылы жасалады; 

- сызықты емес – білім беру үрдісінің қатысушыларының 

мүмкіндіктері мен әлеуметтік тапсырысқа қатысты, оқыту мен  

бақылау жүйесінің дамуы мен мазмұнын өзгертуге рұқсат етіледі;   

- өзін-өзі  ұйымдастыру – оқытуды ұйымдастырудың оңтайлы 

өзін-өзі жоғарылататын моделін таңдау мүмкіндігін ұсыну арқылы 

жасалады; 

- ашықтығы – пәнаралық тәсілде оқытудың мазмұнын 

құрумен негізделеді және бағдарлама мен бақылау жүйесін дайын 

ақпараттық блоктардан жобалау мүмкіндігін болжайды. 

2.1 Әдістеме және оқыту технологиясы  

Қазіргі білім берудің ең басты мақсаттарының бірі – 

оқушыларды өмірге бейімдеу, өз бетімен  білім алуға дағдыландыру, 

алған білімін жасампазды қолдануға икемдеу екені белгілі.  

Педагогикада, дәстүрлі педагогикалық, әдістемелік және 

дидактикалық жүйелерге қарағанда, педагогикалық технологиялар 

немесе оқыту технологиялары зор маңызға ие болып озық дамуда.  

«Педагогикалық технология» термині шетелде, өткен 

ғасырдың 60-жылдарында пайда болды. Содан бері әр елдерде, 

мысалы АҚШ-та, Жапонияда «Педагогикалық технология», Англияда 

«Педагогикалық технология және оқыту үрдісі» журналдары баспаға 

шыға бастады. Ал ЮНЕСКО-ң халықаралық білім беру бюросының 

бюллетені «Педагогикалық технологиялар» топтамасын шығарды.   

«Оқыту технологиясы» ұғымы 60-жылдардың аяғында пайда 

болып, 70-жылдары көптеген жақтаушыларға ие болды. Қазіргі 

уақытта, ол педагогикалық сөзіндікке бекем енді. Әйтсе де, оны түсіну 

және  қолдану әртүрлі болуда. 

Қазіргі заманның педагогикалық теориясында жаңа оқыту 

технологиясын мектепке енгізуде бірінші зерттеу жүргізген академик 

В. Беспалько болатын [4]. Оның айтуы бойынша – «Педагогикалық 

технология – бұл оқу үрдісін жүзеге асырудың мазмұнды техникасы»   

Ал жаңа технологияның жеке сүрақтарын зерттеген және 

«Модулді оқыту технологиясын» енгізген В.М. Монаховтың пайымы 

бойынша – «Педагогикалық технология – бұл оқушы мен мұғалімге 
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барлық жағдай жасау арқылы оқу үрдісін жобалау, ұйымдастыру 

және өткізу бойынша бірлескен педагогикалық іс-әрекеттің жан-

жақты ойластырылған моделі»   

«Педагогикалық технология – техникалық және адами 

ресурстарды, олардың өзара байланысын ескере отырып, оқыту 

және білімді игерту үрдістерін құрайтын, қолданатын және 

белгілейтін, білім беру түрлерін оңтайландыруды міндет санайтын 

жүйелі әдіс» (ЮНЕСКО). 

Дегенмен, әдебиеттерде, мысалы: «массив ұғымын енгізу 

әдістемесі», «бағдарламалауға оқыту әдістемесі», «ақпараттық 

технологияларды оқыту әдістемесі» және т.б. сөз тіркестері 

кездеседі. Мұндағы «әдістеме» ұғымы мүлдем басқа мағына беретіні 

анық, ол «алгоритм», «әдіс», «технология» түсініктеріне жақын.  

Осыған байланысты, «әдістеме» және «технология» 

ұғымдарын бөлу мәселесі туындайды.  

А.В. Хуторской айтқандай, «оқыту теориясы «бәріне барлығын» 

(жалпы дидактика) және жеке оқу пәнін оқыту немесе белгілі типті 

мекемелерінде оқыту теориясы (дербес дидактикалар) болып 

ажыратылады. Дербес дидактикалар оқыту мәселелерін сәйкес оқу 

пәндеріне қарай үйлестіреді және де әртүрлі деңгейде – бала 

бақшадан бастап орта және жоғарғы оқу орындарына дейін. Дербес 

дидактикаларды оқыту әдістемелері деп те атайды. Олардың мақсаты 

– сәйкес оқу пәнін немесе пәндер тобын оқыту үрдісінде оқушыларды 

дамыту және тәрбиелеу, оқыту құралдары және  жолдары 

заңдылықтарын зерттеу» [46, 9-12бб].  

Г.К.Селевко педагогикалық технология ұғымының үш 

иерархиялық деңгейін бөліп көрсетеді [41]: 

- бүтіндей білім беру үрдісін сипаттайтын жалпы 

педагогикалық немесе жалпы дидактикалық деңгей (аймақта, оқу 

орнында, оқу деңгейінде), синонимі – «педагогикалық жүйе»; 

- бір пән, сынып, мұғалім және т.б. аясындағы білім беру 

үрдісін сипаттайтын жеке әдістемелік немесе пәндік деңгей, синонимі 

– «жеке әдістеме»; 

- оқшауланған немесе модульдік деңгей, яғни оқу-тәрбиелік 

үрдістегі жеке элементтер технологиясы (ұғымдарды қалыптастыру, 

бақылауды ұйымдастыру, жаңа білімді игеру және т.б.).  

Сонымен мынадай бастапқы тұжырымды қабылдайық: 

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі 

(информатиканы оқыту әдістемесі) – кез келген жас шамасында 

және кез келген ұйымдастырушылық-әдістемелік оқыту түрінде 
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информатиканы үйрету объектісі болып табылатын педагогикалық 

ғылым [25].  

«Технология» сөзі грек тілінде «techne» – өнер, шеберлік және 

«logos» – ғылым, заң дегенді білдіреді. Сөзбе-сөз аударғанда, 

«технология» – шеберлік туралы ғылым болып табылады. Кез келген 

технологияның негізгі өзіндік белгілері болады: ол үрдісуалды 

категорияға жатады; объектінің жағдайын өзгерту әдістерінің жиыны 

түрінде ұсынылуы мүмкін; экономикалық үрдістерді тиімді жобалауға 

және пайдалануға бағытталады.  

Сонымен, технологияның әдістемеден айырмасы, мына 

сипаттамалардың болуымен анықталады: 

 аспаптылығы – яғни, мақсатқа кепілді жеткізетін, қатал 

анықталған орындау нұсқамалар жүйесінің болуы; 

 жаңғыртылымдығы (орысш. – воспроизводимость); 

 кепілді және өлшемді нәтиженің болуы. 

Технологиялық оқытудың мәселелерін қарастырудың осыған 

ұқсас сипаттамалары М.Е. Бершадскийдің, И.П. Волковтың,  

В.В. Гузееваның, М.В. Клариннің, В.Ю. Питюкованың,  

В.П. Тихомированың, П.М. Эрдниевтің және басқа да ғалымдардың 

еңбектерінде ұсынылған.  

Қазақстандық педагог зерттеушілерден М.Ж. Жадрина,  

Н.Н. Нұрахметов, Ж.А. Қараев (деңгейлеп оқыту технологиясы),  

Ж.У. Кобдикова, М.М. Жанпеисова (модульді оқыту технологиясы) 

атауға болады.  

Ресейлік және шетел авторларының (Б.П. Беспалько, Б.С. Блум, 

М.В. Кларин, И. Марев, Г.К. Селевко және тағы басқа) педагогикалық 

технологиялар мәселелері бойынша еңбектерін сараптаудың 

нәтижесінде, педагогикалық технологияға ғана тән белгілер 

анықталды, олар [28]: 

Тұжырымдамалық (орысш. – концептуальность, ғылыми негіз) 

– әрбір педагогикалық технологияда білім беру мақсаттарына жетудің 

өзіне лайық белгілі бір ғылыми негіздемесі, ғылыми концепцияға 

тірегі болуы тиіс.   

Жүйелілік – педагогикалық технологияда жүйенің барлық: 

үрдістің логикасы; барлық бөліктерінің арасындағы байланыс; 

тұтастық  белгілеріне ие болуы керек.  

Диагностикалық мақсатты құру және нәтижелілігі – 

мақсаттарға кепілді жету және оқыту үрдісінің тиімділігі.  

Басқарылушылық – диагностикалық мақсатты тұжырымдау 

мүмкіндігі; жоспарлау; оқыту үрдісін жобалау; сатылық диагностика; 

нәтижелерді түзету үшін құралдармен және әдістермен түрлендіру.   
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Тиімділік – нәтижелер тиімділігі мен шығынның оңтайлылығы, 

қысқа мерзімде оқытудың жоспарланған нәтижелеріне жету кепілдігі.  

Іс жүзінде қолданымдылығы (алгоритмденуі, жобалануы, 

бүтіндігі, басқарылымдылығы) – педагогикалық технологияларды 

басқа да ұқсас білім беру мекемелерінде, басқа субъектілермен 

қолданылу мүмкіндігі.  

Түзетілімдігі – тұрақты түрде жедел кері байланысу мүмкіндігі.  

В.П. Беспалко тіпті басқа қағиданы ұстанып: «белгілі бір 

шартпен өтетін кез келген үрдістер осы шарттармен бірлесіп, жүйе 

деп аталады... Педагогикалық үрдістерді іске асыратын жүйелерді, 

педагогикалық жүйелер деп атайды» – дейді.  

Ол педагогикалық жүйелер құрылымын өзара байланысқан екі 

топқа бөледі: педагогикалық тапсырмаларды қалыптастыратын 

элементтер тобы (оқушылар, білім беру мақсаттары, білім мазмұны) 

және педагогикалық технологияны құрастыратын элементтер тобы 

(оқу үрдісі, оқытуды ұйымдастыру, мұғалім және/немесе оқыту 

құралы) (2.1-сурет). 

2.1-сурет. Педагогикалық жүйенің құрылымы (В.П.Беспалко 

бойынша). 

Педагогикалық технологиялардың терең мағынасын 

В.П.Беспалко былай түжырымдайды:  

1)  кездейсоқтан шығып, алдын ала жобалауға көшу; 

2)  оқушылардың оқу-танымдық әрекетінің құрылымын және 

мазмұнын дайындау; 

3)  оқушылардың жаңа материалды игеру және тұлғаның 

бүтіндей даму сапасын объективті бақылау және диагностикалық 

мақсат қою;  

4)  оқу-тәрбиелік үрдіс компоненттерінің мазмұны мен құрылым 

бүтіндігінің қағидасын жүзеге асыру.  

Қазіргі педагогикада білім беру жүйесі компоненттерінің 

 

Педагогикалық тапсырма  
Педагогикалық технология 

Әлеуметтік тапсырыс 

Мақсаттар 

Оқушылар 

Мазмұны 

Дидактикалық 

үрдіс 

Мұғалім 

Ұйымдастыру 

түрлері 
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(мақсаттардың, мазмұнның, әдістердің, оқыту түрлері мен 

құралдарының) тұтастығы туралы түсінік қалыптасты. Білім беру 

мазмұны білім беру технологиясының маңызды бөлігі ретінде, көп 

жағдайда оның үрдісуалдық бөлігін (әдістер мен құралдар 

жиынтығын) анықтайды.  

Нақты пән саласында білім беру мазмұны өзгерген кезде, 

тиісінше оқыту мақсаттары да өзгереді, ал оған байланысты 

әдістемелер мен оқыту технологиялары да өзгерері анық.  

Педагогикалық технологиялардың жіктелуі 

Педагогикалық технологияларды әртүрлі белгілер бойынша 

жіктеуге болады (2.1-кесте).  

2.1-кесте. Педагогикалық технологияларды жіктеу белгілері 

Білім беру 

мазмұнының 

сипаты 

Зиялы және діни, оқытушылық және тәрбиелік, жалпы 

білім беру және кәсіптік бағдарлы, гуманитарлы және 

технократтық. 

Оқушылар санаты Жалпы мектеп; алға басқан деңгей (лицейлер, гимназиялар 

және т.б.); қосымша оқыту (дәлдеу, қолдау, түзету 

мектептері); жалпы мектеп аясында  күрделі және дарынды 

балалармен жұмыс. 

Қолдану ұзақтығы Пән, тақырып, модуль, сабақ.  

Оқу әрекетін 

ұйымдастыру 

Сынып - сабақ жүйесі (дидахография
1
); дидахографияны 

техникалық құралдармен үйлестіре қолдана отырып 

заманауи дәстүрлі оқыту: топтық және дифференцияланған 

оқыту тәсілдері және т.б. 

Баламен қарым-

қатынас 

Авторитарлы; жеке бағдарлы; ынтамықтастық 

технологиясы және т.б.  

Білімді игерудің 

ғылыми 

тұғырнамасы 

 

Ұғымдарды қалыптастыру теориясы (Богоявленская, Мен-

чинская, т.б.); Гештальт теориясы; ақыл-ой әрекетін 

сатылы қалыптастыру теориясы (Гальперин, Талызина); 

суггестивті теория (шамадан тыс еске сақтауға жетелейтін 

эмоционалды иландыру негізінде оқыту); В.В. Давыдовтың 

және т.б.  мазмұнды жалпылай теориясы.  

Жаңа технологиялар жалпы мынадай мақсаттарды көздейді:  

а) ынтымақтастық; 

б) ұжымдаса жұмыс істеу;  

в) өзіндік бастама (иницатива); 

г) өз жұмысын бағалауға үйрету;  

д) логикалық ойлау;  

е) мәселелерді шеше білу;  

                                                 
1 Дидахография – әр оқушының өздігінен оқулықпен жұмыс жасауына сүйеніп, білімді меңгеруіне жағдай 

жасайтын оқу жүйесі (Я. Коменский). 
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ж) ақпарат алу жөне керектісін пайдалана білу. 

Жоғары сыныптар үшін тиімді технологиялар: өздігінен даму 

технологиясы, модульдік оқыту технологиясы (МОТ), бағдарлап 

оқыту, ынтымақтастық,  компьютерлік, сын тұрғысынан ойлау (СТО). 

Орта буын сыныптарына тиімді технологиялар: түсіндіре оза 

оқу, дамыта оқыту, тірек сигналы арқылы оқыту, проблемалап оқыту, 

СТО, МОТ. 

Бастауыш сыныптардағы тиімді технологиялар: ойын арқылы 

оқыту, білім беруді ізгілендіру, ақпаратты оқыту, зерттеу, көрнекілік 

технологиялары. 

Өздігінен даму технологиясы – баланы жан-жақты дамыту, 

дербестікке тәрбиелеу, бала санасында нәрселер әлемі мен ойлау 

әрекетінің бірігуі. Оқыту баланың дамуына сәйкес табиғи болу керек, 

сонда бала өзін өзі дамытады. Баланың: «Мынаны менің өзімнің 

жасауыма көмектесіп жібер» – деуіне жету. 

Оза оқыту технологиясында – грамматикалық ұғым, түсініктер 

тірек сызбаларды пайдалану арқылы блок бойынша оза оқытылады. 

Тірек сигналы – сызба бойынша сөйлем құратуға, сөйлемдегі 

сөздердің байланысын көрсетуге болады. Сызбаларда көбіне дерексіз 

байланыстар мен қатынастар көрсетіледі. Тілдік категориялар 

ұқсастығын, айырмашылығын, ерекшеліктерін салыстырып көрсетуге 

болады. 

Белсенді оқыту технологиясы – оқу әрекеті арқылы үйретуші 

(мұғалім), үйренуші (білім алушы) рөлін өзгертуге ықпал ететін, 

шәкірттерді жаңа білімді өзіндіктерінен ізденіп білім алуына 

мүмкіндік жасайды. Бұл үшін сабақта төмендегі мәселелерге баса 

назар аударған жөн: 

- сабақ құрылымының икемділігі, оқығаны бойынша 

пікірталастың болуы; 

- дидактикалық ойындар, интенсивті өзіндік әрекет, 

бірліктерді салыстыру, топтау, жүйелеуді ұйымдастыру; 

- жеке тұлғаға бағдарланған технологияда оқу тәрбие 

үрдісінде балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру; әр білім алушының 

оқу тапсырмаларын орындауға қолайлы жағдай туғызу көзделеді; 

- жеке тұлғаның өзіндік ерекшелігін ескеру ұстанымы (әрбір 

шәкіртті қабылдау мүмкіндігіне сай оқыту); 

- білім беру траекториясын таңдау еркіндігі ұстанымы 

(міндетті білім беру деңгейінен төмен болмауы тиіс). 

- оқытудың жағдаяттылығы ұстанымы (тапсырманы 

орындауға жағдай туғызу). 
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2.2. Информатиканы оқыту формалары мен әдістері 

Оқыту формалары – мұғалім мен оқушы арасында мақсатты, 

нақты ұйымдастырылған, мазмұны толыққан және әдістемелі 

қамтамасыз етілген, танымдық және тәрбиелік қарым-

қатынастың өзара әрекеттестік жүйесі. Оқыту формасы 

мазмұнның, оқыту құралдары және әдістердің мақсатты 

ұйымдастыру тұтастығы негізінде жүзеге асырылады [18, 316 б.]. 

В.Г. Крысько [18] оқыту формаларын үш топқа: жоспарлы-

оқыту (сабақ, дәріс, семинар, үй жұмысы, емтихан және т.б.), 

жоспардан тыс (бригадалы-зертханалық сабақтар, консультация 

беру, конференциялар, үйірмелер, экскурсиялар, ілгерілету 

бағдарламасы бойынша сабақтар) және қосымша (топтық және жеке 

сабақтар, теңестіру топтары, репетиторлық) деп бөледі. 

Қазіргі көптеген басылымдарда жалпы оқу формалары және 

оқу-тәрбиелік үрдісті ұйымдастыру формалары болып ажыратылады 

[8,13,46 және б.].   

Жалпы оқу формалары – жаппай, ұжымдық, топтық, жұптық, 

жеке және оқушылардың ауысымды құрамы деп бөлінеді [46]. Жалпы 

оқу формалары негізін – оқушылардың өзара және мұғаліммен 

оқушылар арасындағы ерекше комуникативті әрекеттестіктері 

құрайды. 

Жаппай оқыту формасы – оқушылардың бәрі бір мақсатта, 

бірыңғай екпінмен бір мазмұнды немесе бірдей әрекеттерді игергенде 

қолданылады, мұғалімнің бүкіл сыныппен жұмыс жасауы болжанады. 

Бұл, ауызекі, көрнекі, практикалық әдістерді, сондай-ақ білімді 

бақылау үрдісінде жүзеге асырғанда қолданылатын, оқуды 

ұйымдастырудың дәстүрлі түрі, информатика сабағында өз мәнін 

жойған жоқ.  

А.И. Бочкин [2] айтқандай, компьютердің ықпалы мұғалімнің 

көрсеткенін оқушылардың дереу жаңғыртып орындау мүмкіндігімен 

айқындалады. Бұл ретте, мұғалім оқушылардың жаппай және жеке 

жұмыс әрекеттерін ұйымдастыру және бағдарламалық басқаруымен 

қатар, олардың компьютерлерін сәйкес режімдерге (жаппай немесе 

жеке әрекеттерін) ауыстырып, сондай-ақ оқушылардың барлық 

жұмыс орындарында компьютерлік ортаның бірыңғай жағдайын 

орнатады.  

Оқытудың жаппай формасында оқушылардың іс-әрететтері 

мұғалімнің басқаруымен жүзеге асатыны айқын. Бірақ, әрекеттердің 

жалпы тәсілдерін игерген сайын, оқушылардың жұмысы да жекелене 

түсетінін (көмек сұрамайды) айта кету керек. 
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Ұжымдық оқыту формасының жаппай оқытудан 

айырмашылығы, сынып оқушыларының арасында лидері бар қарым-

қатынас ерекшеліктерімен қалыптасқан жеке ұжым ретінде  

қарастырылады. 

Топтық оқыту формасында – оқушылар әртүрлі  негізінде, 

алуан түрлі мерзімге құралатын топтарда жұмыс жасайды. Бұл 

компьютерлік техниканы қолданғанда оқытудың әдеттегі түрі, 

мысалы, жаңа бағдарламалық өнімдерді игергенде, жобалармен 

жұмыс жасағанда, компьютер тапшы болғанда және т.б. жағдайларда. 

Топтың ішінде қарқынды ақпарат алмасу пайда болады, сондықтан 

деңгейі және ынтасы әртүрлі оқушылардан құралған топтарда 

топтық оқыту түрін қолдану тиімді болады.  

Жұптық оқыту – негізгі іс-әрекет тапсырманы өзара талқылап, 

бірін-бірі оқытып, бірін-бірі бақылап отыратын екі оқушы арасында 

жүзеге асады [43]. Белгілі бір кезекпен оқушылардың жұптарын 

ауыстырып оқыту формалары бар, сол арқылы жұптық оқыту түрін 

ұжымдық оқытумен біріктіруге мүмкіндік береді. 

Жеке оқыту формасы – мұғалімнің бір оқушымен ғана жұмыс 

жасауы (сабаққа қосымша дайындық, тьюторлық жұмыс, кеңес беру 

және т.б.). Зертханалық жұмыс кезінде сабаққа дайындықсыз келген 

оқушыларды теориялық материалды қосымша оқыту үшін ЭЕМ-нен 

алшақтату да кейде пайдалы.  

Оқытуды ұйымдастыру түрі – уақытпен шектелген оқыту 

үрдісінің жеке буынының құрылымы.  

Оқытуды ұйымдастыру формасы – бұл тарихи қалыптасқан,  

өзіне тән жүйелілік пен тұтастық, өздігінен даму, жеке тұлғалық пен 

әрекеттілік сипатты бар, қатысушылардың  құрамы тұрақты, сабақты 

өткізудің белгілі бір тәртібі бар, орнықты және логикалы аяқтаған 

педагогикалық үрдістің ұйымдастырылуы [8].  

ЭЕМ жекелеп оқыту формасын қайтадан жаңғыртты. 

Педагогикалық бағдарламаларды және мультимедиа курстарының 

таралымын көбейту мен Интернет ресурсын пайдалану арқылы 

оқытудың жаппай формаларының мына: ең үздік мұғалімдерден сабақ 

алу, ақпараттың әртүрлі көздерін пайдалану артықшылықтары 

сақталады. Компьютер жаппай және жеке оқыту арасындағы 

қайшылықты жояды.  

Мұғалімнің ең маңызды міндеті – оқушылардың өзіндік 

танымдық дағдыларын қалыптастыру.  

Оқытудың сыртқы формалары – сабақтың белгілі бір түрін  – 

сабақ, дәріс, семинар, саяхат, практикум, факультативтік сабақ, 

емтихан, пәндік және техникалық шығармашылық үйірмелер, 
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оқушылардың ғылыми қауымдастықтары және т.б. білдіреді. Олар 

мақсаттан, мазмұннан, әдістерден, оқыту құралдарынан, оқушы мен 

мұғалім арасындағы қарым-қатынастардан тұратындықтан, өзара 

біріктіруші рөлін атқарады.  

Оқытудың қосымша ұйымдастыру формалары, білімдегі 

кемшіліктердің орнын толтыру, біліктілікті және дағдыларды 

қалыптастыру, оқу пәніне жоғары ынтаны қанағаттандыру мақсатына 

арналады [40]. Қосымша сабақтарда әртүрлі көмектесу формалары 

ұйымдастырылуы мүмкін: жеке сұрақтарды түсіндіру, нашар 

оқушыларды жақсы оқушыларға бекіту, тақырыпты қайта түсіндіру.  

Пәнді тереңдетіп оқу және танымдық қызығушылығын арттыру 

үшін, жеке оқушылармен жоғары қиындықты есептер шығарылады, 

бағдарламадан тыс ғылыми проблемалар талданады, қызығушылықты 

тудырған проблема бойынша өз бетімен игеруге бағытталған 

нұсқаулар беріледі.  

Қосымша сабақтармен кеңес беру тығыз байланысты. Олар 

ағымды, тақырыптық және жалпылама (мысалы, емтиханға немесе 

сынаққа дайындалғанда) болып бөлінеді.  

Сабақта компьютерді пайдаланудың ұйымдастыру формалары – 

көрсету (демонстрациялау), жаппай зертханалық жұмыс және 

жаттықтыру (практикум) сабақтары болады.   

Көрсету (демонстрациялау). Көрсету экранын пайдалана 

отырып, мұғалім оқушыларға курстың алуан түрлі оқу элементтерін 

(интерфейс элементін, бағдарламалардың үзінділерін, сызбаларды, 

мәтіндерді және т.б.) көрсетеді. Оқыту барысында мұғалім ЭЕМ-де 

жұмыс істесе, оқушылар оның әркеттерін бақылап отырады немесе өз 

компьютерінде мұғалімнің соңынан қайталап отырады. Көрсетудің 

негізгі дидактикалық қызметі – оқушыларға жаңа мәліметті 

жеткізу.  

Зертханалық жұмыс (жаппай) информатика кабинетіндегі 

негізгі жұмыс түрі болып табылады. Оқушылар бір мезгілде өз жұмыс 

орындарында тиісті бағдарламалық құралдармен жұмыс істейді.  

Жаппай зертханалық жұмыс кезіндегі мұғалімнің басты рөлі – 

оқушылардың жұмысын бақылау (оның ішінде жергілікті желі 

арқылы), оларға шұғыл көмек көрсетіп отыру.  

Пайдаланылатын бағдарламалық құралдардың әртүрлі  

дидактикалық мақсаты болуы мүмкін: жаңа тақырыпты меңгерту 

(мысалы, оқытушы бағдарламалардың көмегімен), жаңа тақырыпты 

бекіту (мысалы, жаттықтырушы бағдарлама арқылы), алған білімдерін 

немесе операциялық дағдыларын тексеру (бақылаушы 

бағдарламалардың немесе компьютерлік тестілердің көмегімен).  
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Жеке жаттықтыру (практикум) сабағы – күрделілік деңгейі 

мен өзіндік деңгейі жағынан әртүрлі тапсырмалармен сипатталатын, 

жаппай зертханалық жұмыстармен салыстырғанда анағұрлым 

қарқынды жұмыс түрі; оқулықтарға, анықтамалық құралдарға, 

Интернет ресурстарына сүйену арқылы; мұғалімге неғұрлым күрделі 

сұрақтар қою іске асады.  

«Дәріс» терминінің екі мағынасы бар: ол форма және әдіс. 

Дәріс қашанда жаппай өтеді. Ол көрнекілік және демонстрациялау 

құралы ретінде компьютерді пайдалану арқылы өткізіле алады, ол 

үшін дәріс компьютерлік сыныпта өтуі керек. Оқушыларда 

компьютерде алдын ала дайындалған конспектілері болған кезде 

(мысалы, гипермәтін немесе презентациялар түрінде) танымдық 

қызметтің өзін-өзі басқару деңгейі жоғарылап, маңыздысын жаза 

алмай қалу үрейі жоғалады. Оқушылар конспектінің баспалық түрін 

де ала алады. А.И. Бочкин атап өткендей, егер қағаз бетінің сол 

жағында негізгі мәліметтің тезистері, оң жағында оқушының ой-

пікірін жазуына орын қалдырылса конспекті оңтайлы болар еді. Бұл 

әдіс оқушының жеке әрекет етуіне, ойлау қабілетін дамытуға өз 

әсерін тигізеді.  

Семинар жаппай формадан жеке жұмыс жасауға ауысу түрі 

болып табылады, сол себепті информатиканы оқытуда өз маңызын 

сақтап қалып отыр.   

«Көзбе-көз» компьютерлік әдістің дербестігін алдын алуда 

ұжымдық жұмыс формалары да семинарда іске асады. Семинарда 

рөльдік ойындарды қолдану да өте орынды, себебі оларды талқылап 

отыру керек.  

Оқушы семинар жұмысының қорытындысы қалай 

шығарылатындығын білуі тиіс. Ол нені тапсыру керектігін білу үшін, 

бақылау нәтижелерінің мүмкін тізімін келтіріп кетейік:  

1) түзетілген, енгізуге дайын алгоритм мәтіні; 

2) ЭЕМ-сіз толтырылған алгоритмді орындау кестесі; 

3) бағдарламамен болатын диалог жобасы;  

4) нұсқаулық бойынша сұрақ жауаптары; 

5) өзінің немесе өзгенің бағдарламасының нұсқаулығы; 

6) өзінің немесе өзгенің бағдарламасына ой-пікірі; 

7) бағдарлама жұмысынан күтілген нәтижені сипаттау; 

8) ойынға қатысушыларының рөльдік әрекетін сипаттау, 

белгіленген қателіктерді анықтау.  

Жобалы оқыту түрі. Оқытудың бұл түрі, оқушылардың  

шығармашылық әрекеттеріне негізделеді. Жобалы оқыту түрінің 

белгілері келесідей:  
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- жобаға дайындықтың ұйымдастырушылық кезеңінің болуы – 

өзіндік таңдау мен шешім нұсқасын әзірлеу, бағдарламалық және 

техникалық құралдарды таңдау, ақпарат көзін таңдау; 

- жоба қатысушылары арасынан лидерді таңдау 

(ұйымдастырушы, үйлестіруші), рөльдерді үлестіру; 

- өзін-өзі сараптау және өзін-өзі бағалау кезеңінің болуы 

(қызмет рефлексиясы), нәтижені қорғау және орындау деңгейін 

бағалау; 

- әрбір топ жеке жобаны әзірлеумен айналыса алады немесе 

ұжымдық жобаны әзірлеуге қатысу мүмкіндігі бар.  

Экскурсиялар – информатиканың өндірісті басқаруын немесе 

ЭЕМ-ді қолданатын мамандықтарды көрсету үшін ұйыдастырылады. 

Бұл сабақ не курс басында, не соңында өткізіледі. 

Сабақ1 – педагогика бойынша классикалық оқу құралдарында – 

сабақ (басқа да оқу формаларымен толығып отыратын) оқытудың 

негізгі ұйымдастырушылық формасы ретінде қарастырылады.  

Мектепте жиі қолданылатын ұйымдастырушылық форма –  

сынып-сабақтық оқыту болып табылады, себебі оқушылар 85–95% 

оқу уақытын сабақта өткізеді.  

Сынып- сабақтық оқыту жүйесіне тән белгілері келесідей: 

 оқушылардан құралған оқу тобының тұрақты құрамы;  

 әрбір сыныпта оқыту мазмұнын қатаң анықтау; 

 оқу сабақтарының кестесін анықтау;  

 оқушылардың жеке және ұжымдық жұмыс формаларын 

үйлестіру; 

 мұғалімнің жетекші рөлі;  

 оқушыларды жүйелі тексеру және білімдерін бағалау.  

- жоғарғы оқу орындарындағы (ЖОО) сияқты сабақтар 

(дәріс-сабақ, семинар-сабақ, практикалық сабақ, коллоквиум сабағы, 

консультациялық сабақ, сынақ-сабақ);  

- арнайы бағыттағы сабақтар (практикум-сабақ, өзіндік 

жұмыс сабағы, бақылау жұмысы сабағы, жаппай зертханалық жұмыс 

сабағы, экскурсия-сабақ, пәнаралық сабақ);  

- ойын түріндегі сабақтар (рөльдік ойын сабағы, сайыс-сабақ, 

сауалнама-сабақ, конференция-сабақ, кездесу-сабақ, жоба-сабақ); 

- мазмұнды құрылымдардан тұратын сабақтар (кітаппен 

жұмыс жасау сабағы, электронды жұмыс дәптерімен өткізілетін сабақ, 

қарқынды тірек сигналдар негізіндегі сабақ, жалпылаушы кестелер 

негізіндегі сабақ, диктант-сабақ, типтік бағдарламалық құрылымнан 

тұратын сабақ).    

                                                 
1
 2.4-ті қараңыз.  
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Информатиканы оқыту әдістері 

Әдіс (грек.– «methodos» – «зерттеу») –  бұл тәсіл, әдіс немесе 

әрекет бейнесі; мақсатқа жету әдісі, қандайда бір айқындалған түрде 

реттелген әрекет; нақты тапсырманы шешуге бағынышты, шындықты 

игерудің практикалық немесе теориялық тәсілдері мен амалдардың 

жиынтығы.  

Әдебиетте әдіс ұғымына әртүрлі  анықтамалар келтіріледі:  

1) мұғалім мен оқушы әрекетінің тәсілі;  

2) жұмыс тәсілдерінің жиынтығы;  

3) мұғалім оқушыларды білімсіздіктен білімге жетелейтін жол;  

4) мұғалім мен оқушылар әрекеттерінің жүйесі және т.б.  

Педагогтардың көпшілігі, әдістерді оқыту үрдісінің 

тапсырмалар жинағын шешуге бағытталған, мұғалім мен оқушының 

реттеліп  өзара іліктелген әректерінің тәсілдері деп қарастырады. 

Оқыту әдісі – бұл оқыту, дамыту және тәрбиелеу кезінде 

белгілі бір тапсырмалар шеңберінде қолданылатын педагог пен 

оқушылардың нысаналы педагогикалық қарым-қатынасын 

ұйымдастыру ережелері мен реттеуші қағидалар жүйесі 

(М.И.Махмутов
1
). 

Оқыту әдістерінің жіктеуі 

Оқыту әдістерінің саны мен сипаттамасы көп болғандықтан, 

оларды бірнеше негіздемеге сәйкес жіктеуге болады. 

Мұғалім мен оқушылардың өзара әрекет ету сипаттамасы 

бойынша – Лернер-Скаткиннің
2
 жалпы дидактикалық оқыту әдістері:  

- түсіндірме-суретті (көрнекілік) әдіс;  

- репродуктивті әдіс;  

- проблемалы баяндау әдісі; бөлшектеп іздеу немесе 

эвристикалық әдіс;  

- зерттеу әдісі. 

Мұғалім әрекетінің негізгі құрамдас бөліктері бойынша –

Ю.К. Бабанскийдің
3
 оқыту әдісінің үш үлкен топтамадан тұратын 

әдістер жүйесі:  

а) оқыту әрекетін жүзеге асыру және ұйымдастыру әдістері 

(ауызекі, көрнекі, практикалық репродуктивті және проблемалы, 

                                                 
1
 М. И. Махмутов (1926 ж.) п.ғ.д., профессор, академик. Проблемалы оқытудың  теориясы мен 

тәжрибе негізін қалаушылардың бірі. Қазіргі сабақтың жаңа жүйесін құрған.  
2
 Л. Я. Лернер және М. Н. Скаткин  оқыту әдістерінің жіктеуін құрған Кеңестік педагог, 

дидактиктер. Л. Я. Лернер  оқыту әдістерінің жүйесін жасап, оқытудың дидактикалық незідерін 

айқындаған. 
3
 Ю.К.Бабанский (1927 ж.) – Кеңес Одағының педагогика ғылым Академиясының толық мүшесі. 

Педагогикалық институттың студенттері үшін,  педагогика бойынша оқулықтардың авторы. 
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индуктивті және дедуктивті өзіндік жұмыстары және мұғалімнің 

басшылығымен өтетін жұмыстар);   

б) ынталандыру және білімді дәлелдеу әдістері 

(қызығушылықты қалыптастыру әдістері: танымдық ойындар, 

өмірлік жағдайды талдау, жетістік жағдайын жасау; білім алу 

парызын және жауапкершілігін қалыптастыру әдістері: білімнің 

қоғамдық және тұлғалық мәнін түсіндіру, педагогикалық талаптар 

қою);  

в) бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері (ауызша және 

жазбаша бақылау, зертханалық және практикалық жұмыстар, 

машиналы және машинасыз бағдарламалық бақылау, жаппай және 

сараланған, ағымдағы бақылау және қортынды);  

Жеке дидактикалық оқыту әдістері  

1. Ақпаратты жеткізу көзі мен қабылдау сипаты бойынша – 

дәстүрлі әдістер жүйесі (Е.Я. Голант, И.Т. Огородников және т.б.): 

ауызша әдістер (әңгіме, сұхбат, дәріс және  т.б.); көрнекі (көрсетілім, 

демонстрациялау және т.б.); практикалық (зертханалық жұмыстар, 

шығармалар және т.б.).  

2. Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының деңгейі бойынша – 

айтып беру, баяндау, сұхбат, өзіндік жұмыс;  

3. Нақты дидактикалық тапсырмаларға байланысты (Б. П. 

Есипов) – қабылдауға дайындық, түсіндіру, материалды бекіту және 

т.б.;  

4. Білімді бөлу және қосу қағидасы бойынша – талдамалы 

(аналитикалық), жинақтамалы (синтездік), салыстырмалы, 

жалпылаушы, жіктеуші;  

5. Ақыл-ойдың білімсіздіктен білімге жылжу сипаты бойынша 

–  индукциялық, дедукциялық.  

Оқыту формалары мен әдістерін таңдау  

Оқыту әдістерін және үйлесімділігін таңдау кезінде мына 

критерийлерді басшылыққа алған жөн:  

1) оқыту, тәрбиелеу және дамыту мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкестік; 

2) оқытылатын материалдың мазмұнына сәйкестігі (күрделілігі, 

жаңалығы, сипаты, материалды көрнекі ұсыну мүмкіндігі және т.б);  

3) сынып оқушыларының нақты оқу мүмкіндіктеріне сәйкестігі: 

жас ерекшелігіне (физикалық, психикалық), дайындық деңгейіне 

(білімділік, даму, тәрбиелілік, ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды игеру дәрежесі бойынша), сыныптың ерекшелігіне;  

4) іс жүзіндегі жағдайға сәйкестік (кабинеттің тиісті оқу 
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құралдарымен жабдықталуы
1

, электронды және баспадан шыққан 

оқу-әдістемелік материалдардың болуы) және оқуға жеке уақыттың 

бөлінуі;  

5) эргономикалық жағдай (кесте бойынша сабақ өткізу уақыты, 

сыныптың толықтығы, компьютерде жұмыс жасау ұзақтығы және 

т.б.); 

6) мұғалімдердің дербес өзгешеліктеріне және мүмкіндіктеріне 

сәйкестік (мінез-құлқы, қандай да бір әдісті меңгеру деңгейі, 

сыныппен қарым-қатынасы, бұрынғы тәжірибесі, психологиялық-

педагогикалық деңгейі, әдістемелік және ақпараттық-технологиялық 

дайындығы).  

2.3. Информатика пәні бойынша үй жұмысы 

Оқушылардың үй жұмысы деп – құрылған сабақтар 

кестесінен тыс оқу тапсырмаларын өздігінен орындауды айтады. 

Үй жұмысының сыныптағы жұмыстан принциптік 

айырмашылығы, мұғалімнің берген нұсқаулары бойынша, оның 

тікелей басқаруынсыз орындалады. Оқушы үй жұмысын орындау 

уақытын, ырғағын және қарқынын өзі таңдайды.  

Үй жұмыстарының формалары  

Оқушылардың үй жұмысының теориялық аспектілері 

жеткіліксіз зерттелгендіктен, педагогикалық және әдістемелік 

әдебиеттерде үй тапсырмаларының жіктеуі әртүрлі негіздемелермен 

ұсынылады.  

Дидактикалық мақсат бойынша үй жұмыстарының мына 

формалары  ерекшеленеді [39,40,41]:  

 жаңа материалды қабылдауға, жаңа тақырыпты оқуға 

дайындайтын тапсырмалар; 

 сабақта алған білімдерін бекітуге және пайдалануға, ептілік 

пен дағдыларды қалыптасыртуға бағытталған тапсырмалар; 

 сыныпта игерген оқу материалын кеңейтуге және 

тереңдетуге ықпал ететін тапсырмалар; 

  жаттығуларды өздігінен орындау дағдысын қалыптастыру 

және дамытуға бағытталған тапсырмалар;  

 бағдарламадағы материалдан тыс, дегенмен оқушылардың 

мүмкіндіктеріне сай тапсырмаларды молынан жеке отырып орындау 

арқылы өздігінен ойлау қабілетін дамытуға ықпал ететін 

тапсырмалар.  

Өткізілетін сабақ типіне байланысты үй тапсырмаларын 

дайындау және құрылымдау жіктемесі:  

                                                 
1
 5.3-ті қараңыз. 
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• жаңа материалды оқыту сабақтарына:  

1) материалды оқулықтан оқып, оны айтып беру;  

2) сабақта оқытылған материалды жетілдіру;  

3) белгілі бір ерекшелігіне байланысты материалды топтастыру;  

4) қосымша оқулықтардан және мәлімет көздерінен 

материалдар жинау.  

• алған білімді пайдалану сабақтарына:  

1) практикалық жұмыстар (оқу құралдарын, каточкалар, 

кестелер әзірлеу: өздігінен ойлап табылған, басқа қосымша 

әдебиеттерден, анықтамалықтардан, сөзіндіктерден және т.б. 

алынған);  

2) сыныпта орындалған немесе үлгі бойынша тапсырмаларды 

орындау;  

3) қалыпты емес тапсырмаларды орындау; 

4) пәнаралық байланысы бар тапсырмаларды орындау;  

5) тапсырмаларды өздігінен құрастыру; 

6) материалды өздігінен оқып білу; 

7) деректерді, бақыланған құбылыстарды салыстыру, олардың 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру;  

8) қателермен жұмыс жасау.  

• жалпылау сабақтарына:  

1) мұғалімнің арнайы қойылған сұрақтарына жауап беру; 

2) мұғалімнің берген тапсырмасы және жоспар бойынша жауап 

беруге дайындық; 

3) тақырып бойынша өздігінен жоспар құру немесе осы жоспар 

бойынша дайындалу; 

4) мәтіндегі негізгі және екінші кезектегі материалды бөліп алу; 

5) сыныпта орындалғанға ұқсас, қандай да бір нәтижені немесе 

жағдайды өздігінен дәлелдеу;  

6) тақырып бойынша қосымша материалды таңдау;  

7) оқылған тақырып бойынша өздігінен тапсырмалар құрастыру 

(жеке, жұптық немесе топтық);  

8) қолда бар материалдың негізінде қорытынды шығару, 

тұжырымдау (бақылау, тәжірибе, эксперимент, экскурсия); 

9) кестелер, сызбалар, тірек конспектілерін дайындау; 

10) жалпылаушы сипаттағы қалыпты емес тапсырмалар: 

оқытылған материал бойынша сөзжұмбақтар, мәтіндер, оқытушылық 

бағдарламалар және т.б. құрастыру.  

• алған білімді бақылау және тексеру сабақтарына:  

1) сұрақтарға жазбаша жауап беру; 

2) үйде жекеше бақылау жұмысын орындау; 



 55 

3) қалыпты емес тапсырмаларды орындау.  

Жеке үй жұмысы – әдетте, сыныптағы кейбір оқушыларға 

беріледі. Сол арқылы мұғалім нақты оқушының білім деңгейін 

тексере алады. Мұндай жұмыс карточкаларда немесе дәптерде 

орындалады. Оның мақсаты нақты тақырып бойынша алған 

білімдерін түзету, кеткен кемшіліктерді толықтыру және т.б. болып 

табылады. Бұлар міндетті емес тапсырмалар да болуы мүмкін, 

мысалы, сыныптан тыс жұмыс үшін.  

Топтық үй жұмысын орындау кезінде оқушылар тобы жалпы 

сыныптағы тапсырманың бір бөлігі болып саналатын тапсырманы 

орындайды. Мұндай тапсырмаларды алдын ала берген дұрыс.  

Шығармашылық жұмыс жеке үй жұмысының түрі ретінде  

ерекшеленбейді, бірақ ол үй жұмыстарының барлық түрін біріктіруі 

қажет. Мысалы, ертегілер желісінен тұратын тапсырмалар құрастыру, 

мәлімдемелер мен баяндамалар жазу. Мұндай үй жұмысының түрін 

«ұзақ мерзімді» тапсырмалар деуге болады.  

Сараланған (дифференциалданған) үй жұмысы «мықты» да, 

«нашар оқитын» да оқушыға арналады. Сараланған әдістің негізі, 

өзіндік жұмысты ұйымдастыру болып табылады, ол мына сараланған 

тапсырмалардың тәсілдері мен формалары арқылы іске асады:  

1. Барлық оқушылар үшін тапсырмалардың мазмұны ұқсас, 

бірақ орындау тәсілі бойынша әртүрлі, мысалы, тапсырмалар саны  

әртүрлі  болуы.  

2. Таңдау құқығы бар бірнеше нұсқалы тапсырмалар: «Үйде 

таңдауың бойынша ... беттегі №... немесе №... жаттығуларды орында». 

Еркін таңдауға берілген жаттығуларды тапсырған кезде мұғалім кез 

келген оқушыға алдымен жеңілін, одан күрделісін орындауға көшу 

керектігіне кеңес бере алады.  

«Нашар оқитын» оқушыларға толтыру үшін бос орын 

қалдырылған, қатесін түзетуге арналған, шешуі аяқталмаған 

тапсырмалардан тұратын карточкалар беруге болады.  

Бір сыныпқа ортақ – үй тапсырмасының жиі қолданылатын 

түрі.  

Партадағы көршіге үй жұмысын құрастыру (тұрақты бірге 

отыратын жұптар). Мысалы: «Сыныпта өтілген тақырыпқа сәйкес 

көршіңе екі тапсырма құрастыр».  

Іс жүзінде мұғалімдердің 80%-ы үй тапсырмасын барлық 

сыныпқа ортақ береді, тек кей кезде ғана жеке-жеке сараланған 

тапсырмалар жүктейді.  

Үй тапсырмаларының  үш деңгейі  
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Бірінші деңгей – міндетті минимум. Тапсырма бәріне түсінікті 

және барлық оқушының біліміне сай келуі керек.  

Үй жұмысының екінші деңгейі – жаттықтырушы. Оны пәнді 

жақсы білгісі келетін және еш қиындықсыз бағдарламаны игеріп 

жатқан оқушылар орындайды. Олар бірінші деңгей тапсырмаларынан 

босатылады.  

Үшінші деңгей – шығармашылық тапсырма – сабақ 

тақырыбына, сыныптың дайындығына және т.б. байланысты 

орындалады. Оны өз еркімен сұраған оқушылар орындайды, жоғары 

бағамен және мақтаумен ынталандырылады.  

2.3.1. Үй жұмысын ұйымдастыру әдістемесі 

Мұғалімдердің 80%-ы үй жұмысын сабақтың соңында береді, 

әйтсе де оны сабақтың басында, ортасында, барысында беруге де 

болады.   

С.А. Пуйман [36] үй жұмысын беруді ұйымдастырудың мына 

негізгі ережелерін ұсынады: 

 үй жұмысын беру үшін арнайы уақыт бөлу керек; 

 үй жұмысын берген кезде бүкіл сыныптың назарын аудару 

қажет; 

 үй жұмысы бәріне түсінікті болуы керек; 

 оқушылар не орындау керектігін ғана емес, қалай орындау 

керектігін білуі тиіс: оқулықты қалай оқу керек, тапсырманы 

орындауға қалай кірісу керек және т.б.   

Үй жұмысын саралаған жөн. Үлгерімі жақсы оқушылар аса 

күрделі тапсырмаларды алуы тиіс.  

Үй жұмысын жүйелі ұйымдастыру  

Үй жұмыстарының жүйесін құрған кезде оқушыны өздігінен 

білім алу тәсілдеріне дағдыландыруды, танымдық әрекетін дамытуды 

назарға алған жөн.  

Практика және көп жылғы зерттеулер көрсеткендей, үлгерімі 

төмен, тіпті орташа үлгерімді оқушылар үй жұмысын адал 

орындамайды. Оның бір себебі, үй жұмыстарының сараланбағаны, 

жіктелмегені болып табылады (көп жағдайда тапсырмалар барлығына 

ортақ беріледі). Нәтижесінде, оқушы сыныптасынан көшіріп алуды 

жөн көреді, бұл жағдайда ол асығыстықпен тапсырмалардың 

орындалу тәсіліне мән бермейді.   

Сол себепті, жеке, топтық және жаппай жұмыстан тұратын 

сараланған тәсіл керек. Ол оқытудың барлық кезеңінде, сабақ үстінде 

ғана емес, үй жұмысын орындау кезінде де аса қажет.  

Сараланған тапсырмаларды мына жағдайларда берген дұрыс:  
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 күрделі ұғымдар кездесетін тақырыптарды өткен кезде; 

 өтілген тақырыпты жалпылағанда және қорытынды 

жұмыстарға дайындық кезінде; 

 бақылау жұмыстарында жіберілген қатемен жұмыс жасаған 

кезінде.  

Сараланған үй жұмыстарын тапсырған кезде келесіні ескерген 

жөн:  

 баланың оқу әрекетіне деген қабілетін (оқу материалын 

жылдам меңгеруі, ойлау тереңдігін); 

 өз ойын білдіре алуын; 

 танымдық белсенділігін (білімге деген қызығушылығын); 

 жұмыс кезіндегі ұйымшылдығын (бастаған ісін соңына дейін 

жеткізе алуы).  

Балалардың жеке қасиеттеріне байланысты тапсырмалар бір 

тақырып бойынша және бір мақсатпен құрылғанмен, күрделілік 

деңгейі әртүрлі  болады. Олар үш нұсқалы жеке тапсырмалы 

карточкаларда жазылады (оқушылар өз еркімен нұсқаны таңдайды 

немесе мұғалім алдын ала белгілі бір топқа арнайы дайындайды), 

бірнеше деңгейден құралған жұмыстар да болуы мүмкін, мұндай 

жағдайда оқушылар танымдық әрекет субъектісіне айналады. 

Аталмыш тапсырмалар оқушылардың бастамашылдығын (деңгейді 

таңдау кезінде), білім, ептілік пен дағдыны меңгеруде, ойлау 

қабілетін, жадысы мен шығармашылығын дамытуда өзіндік 

жауаптылығын тәрбиелейді.  

Үй тапсырмаларында мына тәсілдерді қолдану пайдалы: 

 пайымдаулар мен жазбаларда қателері бар тапсырмаларды 

орындау;  

  заңдылықты айқындайтын тапсырмаларды орындау; 

 артық немесе жеткіліксіз деректері бар тапсырмаларды  

орындау; 

 өзін-өзі бақылаудың алуан түрлі тәсілдері.  

Оқушылар жұмысты үнемі логикалық соңына дейін жеткізуге 

машықтанады, өз білім деңгейлерін тұрақты түрде нығайтады. 

Күрделілеу нұсқаны орындау әр оқушының мақсатына айналады. 

Мұндай жұмыстың тәрбиелік мәні бар, әр тапсырманы толыққанды 

орындауға үйретеді, белсенділікті лайықты деңгейде ұстайды, 

жауапкершілік пен дербестік сезімін қалыптастырады.  

Бірінші деңгейде теорияны өздігінен оқу жорамалданады. 

Мұндай жағдайда мына жұмыс тәсілдері қолданылуы мүмкін: мәтінді 

мұқият оқу; оның неше бөлімнен тұратынын анықтау; мәтіннің әрбір 

бөліміне сұрақтар ойлап тауып, оларға оқулықтан жауап табу; мәтінде 
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талап етілмейтін ақпарат кездессе, сұрақтарды толықтыру; мәтіннің 

түйінді сөздерін бөліп алу; түйінді сөздерге негізделіп, сөзіндіктен 

түсініксіз сөздердің мағыналарын табу; оқулықтан өзін-өзі тексере 

отырып, мәтінді әңгімелеп беру; түйінді сөздер бойынша сызба-

жоспар құрып, оның алгоритмін әзірлеу.   

Дәстүрлі емес үй жұмыстарының да ұсынылуы ықтимал:  

1) өздігінен терминдер сөздігін құрастыру, оларды тақырып 

бойынша орналастыру;  

2) мектеп оқулығының анықтамаларын нақтылау;  

3) оқулық мәтінін зерттеу;  

4) тапсырмаларды өздігінен құрастыру.  

Үй жұмысын осы тәріздес ұйымдастыру кезінде сөзіндіктермен, 

қосымша және анықтамалық әдебиеттермен өздігінен пайдалану 

дағдысы қалыптасады.  

Екінші кезеңде мәселені қалыпсыз тәсілмен шешуге үйрету, 

жеткіліксіз ақпаратты іздеу және пайдалану, нәтижеге ғана емес, оқу 

үрдісіне деген қызығушылықты қалыптастыру іске асырылады. Мына 

тапсырмалардың қолданылуы мүмкін:  

1) көрнекі құралдарды, кестелерді, сызбаларды, алгоритмдерді 

және тірек конспектілерді әзірлеу;  

2) ережелердің жаңа нұсқаларын, тұжырымдарын әзірлеу;  

3) бақылау және өзін-өзі бақылауға арналған тестілер, 

тапсырмалар, карточкалар дайындау;  

4) оқу және ғылыми мәтінді редакциялау;  

5) жіберілген қателіктерді түзету;  

6) тақырыптық сабақтарға дайындық: ақпарат, дәйексөздер, 

сөзіндіктен мақалалар іздеу. 

Өзін-өзі және бірін-бірі бақылауды қалыптастырудың тиімді 

құралы өзара бақылау болып табылады.  

Үшінші кезеңде оқушылардың жеке шығармашылық әлеуетін 

(орысш. – потенциал) ашуға жағдай жасалады. Ұзақ өзіндік жұмысын 

қажет ететін зерттеу әдістері, эвристикалық сипаттағы әдістер, 

шығармашылық тапсырмалар қолданылады (оқытушылық 

бағдарламалар, жобалар, рефераттар, басқа да шығармашылық 

жұмыстар), олар оқушылардың өздігінен жұмыс жасауына, өз ойын 

білдіре алуына, көптеген қызмет формалары арқылы өзіне деген 

талаптарды дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы: 

1) информатика және мектептегі басқа да сабақтар бойынша 

педагогикалық бағдарламалық құралдар жасау (оқытушы 

бағдарламалар, компьютерлік тестілер, презентациялар, Web-сайттар 

және т.б.); 
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2) оқытылатын тақырып бойынша өлеңдер, әңгімелер, ертегілер, 

шығармалар жазу; 

3) бұқаралық ақпарат құралдары материалдарының (масс-

медиа) негізінде тапсырмалар құрастыру; 

4) мектептік ішкі басылымға материалдар даярлау (соның 

ішінде, мысалы, электронды газет ашу); 

5) информатика кабинетіне арналған материалдар жасау 

(плакаттар, қабырға газеттері, көрнекі құралдар және т.б.)  

Үй жұмысын тексеру1. Үй жұмысын тексеру тәсілдері әралуан 

болады: мұғалім де, оқушының өзі де (өзін-өзі тексеру), басқа 

оқушылар (өзара тексеру). Бұл кезде мұғалім көмекшілерінің саны 

көбейеді. Оқу жылының ішінде дидактикалық материалдар жиналып 

қалады, оларды оқушылар сынаққа, диктантқа, емтитханға жұппен, 

топпен жұмыс кезінде қолданады.  

Мұғалімдердің 90%-ы үй жұмысын тексеруде ауызша, жазбаша, 

карточкамен жұмыс формаларын пайдаланады.  

Үй жұмысын тексеру кезінде міндетті түрде баға қойылуы тиіс. 

Қанағаттанарлықсыз бағаны қоймауға болады, жіберген қателіктерін 

түзетіп, сол үй жұмысын қайта орындауды немесе ұқсас үй жұмысын 

берген абзал. Тексерудің мұндай тәсілі шығармашылық жұмысқа оң 

әсерін тигізеді. 

Мұқият ойланған, үнемі және жүйелі орындалатын үй 

жұмысынсыз білімнің жоғары сапасына жету мүмкін емес. Үй 

жұмыстары оқушының өздігінен жұмыс жасау қабілетін және 

танымдық қызығушылығын дамытады.   

2.4. Информатиканың қазіргі сабағы  

2.4.1. Инфоматика сабағының ерекшеліктері 

1. Мектеп информатикасы – мектептегі ең жас әрі проблемалы 

пән. Оның басты проблемасы – информатиканы оқыту әдістемесінің 

аяғына дейін әзірленбегендігі болып табылады. Информатика 

математика, физика және т.б. пәндердің оқу әдістемелерін пайдалана 

алмайды, себебі мазмұны жағынан да, оқу мақсаттары жағынан да 

метептегі пәндермен сәйкес келмейді, бірақ математика, физика және 

информатика пәндерімен ұқсас тұстары бар. Мұндай ұқсастық оқу 

материалын (теория – тапсырмаларды орындау) ұйымдастыру 

тәсілінде де, оқыту әдістемесінде бары анық, себебі 80-жылдары осы 

пәнді математиктер, физиктер, кәсіби программистер, ҒЗИ
2
 ғылыми 

                                                 
1
  6.3.3- ті қараңыз. 

2
 Информатика пәнінің мұғалімдерін даярлауды және информатика оқулықтарын жазуды басқа 

пәндердің мамандары да іске асырды.  
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қызметкерлері оқыта бастағыны рас.  

2. Информатиканы оқыту кезінде орындалатын тапсырмалар 

физика, математика, астрономия және т.б. пәндік салалардың 

білімдеріне жатады, осыған байланысты информатиканың пәнаралық 

сиипаты бар.  

3. Мемлекеттік стандарттың
1

, бірыңғай бағдарламалардың, 

жалпы қабылданған терминологияның ұзақ уақыт бойы болмауы;  

4. Мектептегі және жоғарғы оқу орындарындағы  информатика 

курстарының  арасындағы айырмашылықтың көмескілігі; 

5. Информатиканың қарқынды дамуына байланысты мұғалім 

компьютерлік периодика, Интернет желісі ресурстарын және т.б. 

материалдарды тұрақты түрде пайдалануға тәуелді.  

6. Оқушылардың ЭЕМ-де жүйелі түрде жұмыс істеуі оқу 

материалын практикалық игеруінің негізі болып табылады. 

Оқушылардың өзіндік жұмысының мәні артады, себебі олар көп 

уақытын дербес компьютермен жұмыс істеуге жұмсайды.  

7. Дербес компьютер зерттеу нысаны ретінде пайдаланылады: 

негізгі білім мен ДК-мен (құрылғылар, операциялық жүйе, ақпаратты 

іздеу әдістері және т.б.) жұмыс істеу дағдысы қалыптасады.  

8. Информатиканы оқытуда өзіне ғана тән проблемалар бар, 

компьютер зерттеу нысаны бола тұра, бір уақытта оқыту құралы 

болып табылады. Отбасылардың материалдық және мәдени деңгейіне 

байланысты оқушылардың үй жұмыстарын орындауда, өз 

қызығушылықтарын қанағаттандыруда компьютерді пайдалану 

мүмкіндіктері әртүрлі, бұны оқу үрдісін ұйымдастыру кезінде 

ескерген жөн.  

9. Компьютерде жұмыс істеу уақыты 10-30 минуттан аспауы 

тиіс (оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты), оқушылар әр 

жұмыс орнында бір-бірден отыруы керек.  

10. Компьютерлік техника кейде жеткіліксіз екені бәріне мәлім, 

сол үшін шағын топтарды (бір компьютерге 1-2 оқушы) біріктіру 

керек
2
. 

11. Компьютерді оқыту құралы және аспабы ретінде пайдалану 

санитариялық-гигиеналық нормалар мен шектеуліктерді ғана емес, 

компьютерлік және компьютерлік емес оқу әдістерін үйлестіруді 

талап етеді.  

12. Информатика пәні бойынша білімі мен дағдыларын оқушы 

кез келген мектеп пәні сияқты сабақта ғана алмайды, бірақ мектеп 

                                                 
1  2004 ж. бекітілген Стандарт, үлгі бағдарламалар және жаңа БОЖ 2005/2006 ж.-дан 2010 ж.-ға дейін 

біртіндеп іске қосыла бастағаны белгілі.   
2 СанПиН талаптары бойынша компьютердегі оқушылардың саны бір оқушымен шектеледі. 
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информатикасынан алған білімі бірден көрінеді. Сол себепті, 

информатиканы білімі мен дағдылары әртүрлі деңгейдегі оқушыларға 

оқыту мәселесі алға шығады (мысалы, математика немесе химия 

сабақтарында: «мен бұны білемін!», «бұны мен курста өткенмін!» 

және т.б. деп айқайлаған оқушыны елестету мүмкін бе?) 

13. Толыққанды бақылау жүргізіп, бағалар қою үшін сағат саны 

жеткіліксіз болғандықтан, тестілерді, жазбаша жұмыстарды, жеке 

тапсырмаларды (баяндамалар, рефераттар, шығармашылық жобалар 

және т.б.) қолданған жөн.  

14. Басқа пәндерге қарағанда, информатиканы оқыту үрдісі 

әртүрлі  өзара байланысты қосымша жүйелермен сипатталады: 

мұғалім – оқушы; оқушы – ДК; оқушы – ДК – оқулық; мұғалім–

оқушы–ДК және т.б.  

15. Дәстүрлі сабақтарда еркін әңгімелесуді және орын 

ауыстыруды ұнататын оқушыларға, информатика пәнінен сыныптан 

тыс алуан түрлі формалы сабақтарды (жас программистердің жазғы 

мектебі, олипиадалар, компьютерлік клубтар және т.б.) өткізу 

маңызды. Осы кезде оқушылардың жасаралық байланыстардың 

дамуы байқалады, кейде төменгі сынып оқушысы өзінен жасы үлкен 

оқушыға кеңес берсе, кейде оқушының мұғалімге кеңес беруін көруге 

болады.  

16. Информатика сабақтарында үлгерімі жоғары оқушылардың 

мұғалімнің көмекшілері ретінде табысты жұмыс атқарып, білім алу 

және оны бақылаудың түрін құруға болады.  

17. Жалпы, информатика сабақтарына жас шамасы әртүрлі  

оқушылар қызыға барады, себебі компьютер пәнді оқытудың 

ынталандырғыш күші болып табылады. Бірақ компьютердің адам 

өмірінің көптеген саласына енуі осы қызығушылықты төмендетеді.  

Информатика оқу-тәрбиелік үрдісте кибернетикалық және 

педагогикалық идеялар үйлесімділігінің маңыздылығын білдіреді, ол 

оқушылар ұжымына басшылық етудегі басқарушы мүше, мұғалімнің 

орнын өзгертіп, мүмкіндіктерін арттырып қана қоймай, басқару 

функциясын, сапаны диагностикалау және игеру деңгейінің, оқу 

үрдісіндегі кері байланыстың рөлін күшейтеді. Мұғалім көбінесе 

оқушылардың өзіндік танымдық әрекетін және шығармашылық 

мүмкіндіктерін қалыптастыруға баса назар аударады.  

2.4.2. Информатика сабағының құрылымы  

Сабақ — бұл оқыту, дамыту және тәрбиелеу міндеттерін 

ұжымдық және жеке орындау кезінде жүйелі түрде қолданылатын  

мұғалімдер мен оқушылардың белгілі бір құрамының (белгілі бір 
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уақыт кезеңінде) өзара нысаналы қарым-қатынасын (әрекеті мен 

қатынасын) ұйымдастырудың вариативті түрі [29].   

Материалды уақыт бойынша үлестіру сабақтағы зейіннің 

тұрақтылығын зерттеуге байланысты екенін есте сақтаған жөн [25]:  

Сабақтың 0-7 мин. – зейін шашыраңқы. Оқушылардың назарын 

өзіне аудару үшін мұғалім көп күш жұмсауы керек. 

Сабақтың 8-23 мин. – зейіннің неғұрлым ұзақ тұрақтылығы мен 

жинақылығының кезеңі.  

Сабақтың 24-30 мин. – зейіннің тұрақтылығы төмендейді, зейін 

құбыла бастап, қателер көп жіберіледі. Жұмыс ынтасының 

азайтылуын, зейіннің босаңсуын талап етеді (теориялық дәлелдерден 

мысалдарға көшу және т.б.). 

Сабақтың 31-45 мин. – қойылған мақсатқа байланысты зейінді 

жинақтау (ерікті зейін). 2.2-суретте сабақтың оқу уақытын осылай 

үлестіру сызбасы көрнекі ұсынылған.  

2.2-сурет. Сабақтағы  уақыттың бөлінуі 

Сабақ біртіндеп, бірақ тұрақты түрде өзгерістер үстінде болды. 

Қазіргі сабақтың ерекшеліктерін анықтау үшін дәстүрлі сабақтың 

оның негізгі құрылымдық элементтерін қарастырайық.  

Сабақтың құрылымы — бұл оқу үрдісінде пайда болып, оның 

нысаналы әрекетін қамтамасыз ететін, сабақ элементтері 

арасындағы қарым-қатынастың түрлі нұсқаларының жиынтығы.  

Ақпаратты  алу –  40% 

(оқу уақыты) 

 

1. Оқушылар алдында оқу 

мақсатын қою 

2. Жаңа білімді баяндау 

немесе оны игеруге 

бағытталған оқушылардың 

өзіндік жұмысы 

Ақпаратты игеру –  40% 

3. Білімді, біліктілікті және 

дағдыны тәжрибе жүзінде 

бекіту 

4. Білімді, біліктілікті және 

дағдыны тәжрибе жүзінде 

қолдану 
 Ақпаратты тексеру – 

5 – 10% 

Ақпаратпен келісілмеу 

үрдісін дәлдеу – 

10 – 15% 

5. Оның меңгерілгенін 

тексеру 
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Сабақтың құрылымы – сабақтың негізгі компоненттерінің 

дидактикалық жағынан өзара дәлелденген байланысы, олардың 

нысаналы жүйелілігі мен қарым-қатынасы [29].  

Элементтердің алуан түрлі үйлесімділігі, сондай-ақ оқу пәнінің 

және білім беру мекемесінің ерекшеліктері сабақтың көптеген 

формалары мен типтерін тудырады, сабақтың басты белгісі – оның 

дидактикалық мақсаты.   

Дәстүрлі сабақ оқу материалын көп мәрте қайталауға мүмкіндік 

береді, бұл жадының дамуына және есте сақтауға, меңгерту 

сабақтарында білімді қалыптастыруға ықпал етеді. Оқу әрекетінің 

формаларын бірнеше рет ауыстыра отырып, жаңа білімдерді жылдам 

іс жүзінде қолдануға жағдай жасайды. Дегенмен, құрылымның 

аталған бөлшектерінің ешқайсысы білімді меңгерте отыра, 

оқушылардың дамуын қамтамасыз етпейді, өздігінен атқаратын оқу 

әрекетінде оны көрсетпейді.  

Аралас сабақтың құрылымы әртүрлі, соған байланысты 

бірқатар артықшылықтары болуы мүмкін: кері байланысты 

қамтамасыз етеді, педагогикалық үрдісті басқарады, бағаларды 

жинайды, оқу кезінде дара тіл табуды жүзеге асыруға мүмкіндік 

жасайды.  

2.4.3. Қазіргі сабақтың формалары мен құрылымдары  

Қазіргі сабақтың негізгі кезеңдері 

1. Ұйымдастырушылық кезең. Оқушылардың сабаққа сырттай 

және іштей (психологиялық) дайындығын білдіреді. Әдетте 

ұйымдастырушылық кезеңге сәлемдесу, оқушылардың, 

жабдықтардың, сынып бөлмесінің сабаққа дайындығын тексеру, 

сабаққа қатыспағандарды белгілеу, сабақ жоспары мен мақсаттарын 

хабарлау кіреді.  

2. Үй жұмысын тексеру. Қойылған мақсатқа байланысты 

әртүрлі  әдістермен орындалады.  

3. Жаңа материалды оқыту. Мұғалімнің хабарлауы негізінде 

немесе оқушылардың өздігінен орындауы арқылы өтеді.  

4. Жаңа материалды бекіту. Үлгі бойынша жаттығуларды 

қолдану және ақпаратты жаңғырту тәсілдері арқылы материалдың 

игерілуін ұйымдастыру. Білімді іздеу және шығармашылықта 

пайдалану, бұрын алған білімдері мен ептіліктері бойынша құралған 

проблемалы тапсырмаларды орындау арқылы тәсілдерді меңгеру.  

5. Мұғалім және оқушылар жүзеге асырған – оқу әрекетінің 

нәтижелерін бақылау – білімді тексеру; 

6. Үйге тапсырма. Сабақтың осы бөліміне тапсырманың 
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орындалуын, қажет болса, орындау әдістерін түсіндіру. 

7. Сабақ қорытындысын шығару.  

Сабақ аталған элементтердің барлығынан (аралас сабақ) немесе 

тек кейбіреуінен тұруы мүмкін (белгілі бір дидактикалық тапсырманы 

орындауға бағытталған арнаулы сабақ).  

Жаңа материал оқытылатын сабақтың құрылымы:  

1) ұйымдастырушылық кезең; 

2) таным процесі кезінде оқушылардың жоғары ойлау 

белсенділігін ескере отырып материалды алғаш рет кірістіру;   

3) оқушылардың нені есте сақтау керектігіне нұсқау;  

4) жадыда ұзақ уақыт сақтау және есте сақтау уәждемесі 

(орысш. – мотивация); 

5) ойда сақтау техникасын өзектілеу немесе хабарлау (тірек 

материалдармен жұмыс, мағыналық топтама және т.б.); 

6) мұғалімнің бақылауындағы жеке қорытындыларды тікелей 

қайталау арқылы алғаш рет бекіту; 

7) алғашқы ойда сақтаудың нәтижесін бақылау; 

8) қайталауға қойылатын талаптарға сәйкес, соның ішінде 

сараланған тапсырмаларды қысқа және ұзақ уақыттан кейін жүйелі 

қайталау;  

9) жаңа білімдерді алу мақсатында алынған білімді және 

біліктіліктерді іштен қайталау және оларды жиі қолдану;  

10) білімдерді жиі қайталауды бақылау және оларды әрдайым 

бағалау үшін тірек материалын қосу; 

11) үйге тапсырма беру; 

12) сабақтың қорытындысы.  

Біліктілікті және дағдыларды қалыптастыру сабағының 

құрылымы:  

1) ұйымдастырушылық кезең;  

2) тірек болатын қалыптасқан білім және дағдыларды қайталау; 

3) тексеру жаттығуларын жүргізу;  

4) жаңа біліктіліктермен танысу, қалыптастыру үлгісін көрсету;  

5) біліктіліктерді меңгеру жаттығулары; 

6) біліктіліктерді бекіту жаттығулары;  

7) үлгі, алгоритм, нұсқау бойынша жаттығу тапсырмалары;  

8) ұқсас жағдайға ауыстыру жаттығулары;  

9) шығармашылық сипаттағы жаттығулар;  

10) үй жұмысы тапсырмасы;  

11) сабақ қорытындысы. 

Бекіту сабағының құрылымы:  

1) ұйымдастырушылық кезең;  
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2) оқушылардың ұсынылған тапсырмаларды орындауға қажетті 

білімдерін, ептіліктері мен дағдыларын жаңғыртуы;  

3) оқушылардың алуан түрлі тапсырмаларды, жаттығуларды, 

есептерді орындауы; 

4) жұмыстардың орындалуын тексеру;  

5) жіберілген қателіктерді талқылау және оларды түзету;  

6) үйге тапсырма (қажет болса); 

7) сабақтың қорытындысы. 

Қайталау сабағының  құрылымы:  

1) ұйымдастырушылық кезең;  

2) білімділік, дамытушылық және тәрбиелік мақсаттарды қою;  

3) негізгі ұғымдарды, негіздеме білімді, ептіліктер мен 

дағдыларды қайталауға бағытталған үй (практикалық және 

ойланатын) 
 тапсырмаларын тексеру; 

4) қайталау нәтижесін қорытындылау, сабақта оқу іс-әрекетін 

тексеру;  

5) үйге тапсырма; 

6) сабақтың қорытындысы. 

Білімдерді тексеру сабағының құрылымы:  

1) сабақтың басталуын ұйымдастыру. Бұл кезде қалыпты, 

іскерлік ортаны қалыптастыру керек. Мына жаңа материалды оқуға 

оқушылардың дайындығын мұғалім тексеретіндіктен, оқушылар осы 

сабақ барысында болатын бақылау және тексеру жұмыстарынан 

қорықпауын және тым қобалжымауын ұйымдастырып, қадағалау 

керек; 

2) сабақтың мақсаттарын хабарлау. Мұғалім оқушыларға 

қандай материалды тексеретіндігін және бақылайтынын хабарлайды. 

Сондай-ақ жұмыс барысында сәйкес анықтамаларды естеріне 

түсірулерін және оларды қажетінше қолдануын мұғалім айтады. 

Жұмыстарын сабақтың аяғында мұқият өздері тексеру керектігін 

естеріне түсіреді;  

3) бақылау және тексеру жұмысының мазмұнының жоспары 

(есептер, мысалдар, диктант, шығарма немесе сұрақтарға жауаптар 

және т.б.). Тапсырмалар көлемі және қиындық деңгейлері бойынша 

бағдарламаға және әр оқушының деңгейіне сәйкес болуы керек;  

4) сабақтың нәтижесін қорытындылау. Жақсы орындалған 

жұмыстарды мұғалім тандап алып, басқа оқушылардың 

жұмыстарында жіберілген қателіктерді талдайды және қателермен 

жұмысты ұйымдастырады (кейде осыған мына сабақ керек болады);  

5) оқушылардың білімі мен біліктіліктеріндегі жіберілген 

қателіктерді анықтау және оларды жою және жоққа шығару.   
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Қайталау және жалпылау сабағының құрылымы:  

1) ұйымдастырушылық кезең;  

2) берілген материалдың, тақырыптың мәнін көрсететін 

мұғалімнің кіріспе сөзі және де сабақтың мақсаты мен жоспарын 

оқушыларға жеткізу;   

3) құбылыс пен фактілерді жалпылау негізінде жалпы 

білімдерді қалыптастыру және жүйелі түрдегі түрлі ауызша немесе 

жазбаша ұжымдық және жеке жаттығуларды орындау;  

4) жұмыстың орындалуын  тексеру және керек болған жағдайда 

түзету;  

5) өтілген материал бойынша қорытындыларды қалыптастыру; 

6) сабақтың нәтижесін бағалау;  

7) нәтижені қорытындылау; 

8) үйге тапсырма (күнделікті емес). 

Білім, біліктілікті және дағдыларды қолдану сабағының 

құрылымы:  

1) сабақтың басталуын ұйымдастыру (оқушылардың 

психикалық дайындығы);  

2) сабақ тақырыбы мен оның мақсатын хабарлау; 

3) біліктіліктерді қалыптастыру үшін жаңа білімді игеру;  

4) бастапқы ептілікті қалыптастыру, бекіту және оларды, 

стандартты жағдайда ұқсастық бойынша қолдану;  

5) білім мен біліктіліктерді өзгертілген жағдайларда қолдану 

және жаттығу;  

6) білім мен біліктіліктерді шығармашылық түрде қолдану; 

7) дағдыларды өндеу жаттығулары; 

8) үй жұмысы; 

9) оқушылар атқарған жұмыс бағаланатын сабақты 

қорытындылау.  

Аралас сабақтың құрылымы:  

(бұл сабақ екі немесе бірнеше дидактикалық мақсатты 

қамтиды) 

1) сабақтың басын ұйымдастыру (оқушылардың психикалық 

дайындығы);  

2) сабақтың мақсатын хабарлау және үй жұмысын тексеру;  

3) жаңа материалды меңгеру үшін оқушыларды дайындау, яғни 

білімнің, практикалық және ойлау қабілеттерінің өзектілігі; 

4) жаңа материалды оқыту және түсіндіру; 

5) сабақта өтілген жаңа тақырыпты және онымен байланысқан 

өтілген материалды бекіту; 

6) білім мен біліктіліктерді жалпылау және жүйелеу, сондай-ақ 
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жаңа материалдың қалыптасқан, меңгерілген білімімен байланысы; 

7) сабақтың нәтижесін қорытындылау; 

8) үйге тапсырма беру;  

9) мына жаңа тақырыпты оқыту үшін оқушыларды дайындау. 

2.4.4. Сабақтың үшбірлік мақсаты 

Сабақтың үшбірлік мақсаты (СҮМ) – сабақ соңына қарай 

мұғалім мен оқушылардың әрекеттестіктерінің арқасында қол 

жеткізілетін, алдын ала мұғалім  ойластырылған нәтиже.  

СҮМ – бұл үш: білімділік, дамытушылық және тәрбиелік 

аспектілерінен тұратын күрделі құрамдас мақсат. Сабақтың 

мақсатында мұғалім мен оқушылар ұмтылатын басты нәтиже 

тұжырылымдалады. 

Сабақтың үшбірлік мақсаты – оған бағыт беретін, мұғалімнің 

және оқушылардың әректтерінің негізі. Ол мұғалім мен 

оқушылардың сабақтағы әрекеттестіктерін айқындайды, сондықтан 

ұстаздың әрекетімен ғана емес, сонымен қатар оқушылардың да 

әрекетімен жүзеге асады. Екі жақ бірдей ұмтылған жағдайда ғана 

мақсатқа жету мүмкін болады. Сондықтан сынып алдында мақсат 

оқушыға икемделіп қойылуы қажет [25]. 

СҮМ-ң үш: білімділік, дамытушылық және тәрбиелік 

аспектілерінің әрқайсысын жеке қарастырайық.  

СҮМ-нің оқытушылық аспектісі – бұл басты және оны 

анықтайтын аспект. Ол мына талаптарды орындағаннан құралады: 

1. Әр оқушыны өздігінен білім алуға оқытып үйрету. 

2. Білімді игерудің басты талаптарының орындалуын жүзеге 

асыру, олар: толықтылық, тереңділік, саналылық, жүйелілік, 

бірізділік, икемділік, орындаушылық, беріктілік. 

3. Дағдыларды қалыптастыру – нақты, қателіксіз орындалатын, 

көп қайталанып автоматизмге дейін жеткізілген іс-әрекеттер.  

4. Біліктілікті қалыптастыру – іс-әрекеттің табысты 

орындалуын қамтамасыз ететін білім мен дағдының үйлесуі. 

5. Сабақта оқушының оқу нәтижесінде танып білу және жасай 

білу керектігін қалыптастыру. Сабақтың білімділік мақсатын 

жоспарлағанда сабақта оқушыларға қандай білім, біліктілік және 

дағды деңгейін алу керектігін көрсету керек: репродуктивті, 

конструктивті және шығармашылық. 

СҮМ-нің дамытушылық аспектісі – бұл мұғалім үшін ең  

қиын аспект. Бұл немен түсіндіріледі? Бұл қиындықтардың 

туындауының екі себебі бар. Біріншісі – көп жағдайда мұғалім оқу-

тәрбие үрдісімен салыстырғанда, баланың дамуы анағұрлым баяу 
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жүретінін ескермей, әр сабаққа жаңа дамытушылық мақсат қоюға 

тырысады. Екіншісі – даму дербестігіне өте қатысты болып келеді 

және ол маңызды дәрежеде дұрыс ұйымдастырылған оқу мен тәрбие 

нәтижесі ретінде іске асырылады. Бұдан шығатын қорытынды: 

мақсаттың бір дамытушылық аспектісі бірнеше сабақтың үшбірлік 

мақсатында тұжырымдала беруі мүмкін, ал кейбір кезде бір тараудың 

сабақтарына да жарайды.  

СҮМ-ң дамытушылық аспектісі бірнеше блоктан құралады: 

Тілді дамыту – сөзіндік қорды молайту және күрделендіру; 

оның мағыналық функциясын күрделендіру (жаңа білім түсінудің 

жаңа аспектілерін әкеледі); сөздің коммуникативтік қасиеттерін 

кеңейту (бейнелі, айқын, мәнерлігі); оқушылардың тілдің 

шығармашылық кейіптері мен мәнерлі қасиеттерін үйренуі. Тіл дамуы 

– оқушының интеллектуалды және жалпы дамуының көрсеткіші. 

- Ойлау қабілетін дамыту – сұрыптауға, басты ойды 

ерекшелеуге, ұқсастықты құруға, салыстыруға, жалпылау мен 

жүйелеуге, дәлелдеу мен теріске шығаруға,  ұғымдарды анықтау мен 

түсіндіруге, мәселені  қою мен шешуге үйрету. Бұл амалдарды үйрену 

– ойлай білу дегенді білдіреді. 

- Сенсорлық өрісін дамыту – мұнда көз өлшемін дамыту, 

кеңістік пен уақытты тұспалдау, түстің, жарық пен көлеңкенің, 

пішіннің, дыбыстың, сөз реңінің дәлдігі мен сезімталдығын 

(нәзіктігін) айыра білу. 

- Қозғалыс жүйесін дамыту – ұсақ бұлшық еттердің 

моторикасын, өзінің қозғалыс әрекеттерін басқара білу, ыңғайлы 

қозғалысты дамыту, қозғалыс өлшемін және т.б. меңгеруді 

қарастырады. 

СҮМ-нің тәрбиелік аспектісі – шын мәнінде, дамытушы оқу 

тәрбиелік болмауы мүмкін емес. Сабақ оқушы бойында көптеген 

тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына ықпал ете алады. Тәрбиелік 

аспект оқу материалының, оқыту әдістерінің, таным әрекетінің 

формалық ұйымдасу мазмұндарының бірлесіп жұмыс істеуін қолдана 

отырып оқушы бойында мінез-құлықтық, еңбек сүйгіштік, 

эстетикалық, отан сүйгіштік, экологиялық және басқа да жеке 

тұлғалық қасиеттердің қалыптасуы мен дамуын қарастыру керек. Ол 

оқушы бойында адамгершілік құндылықтарға деген дұрыс қарым-

қатынасты және азаматтық борышына деген жоғары сезімдерді 

тәрбиелеуге бағытталу керек. 

2.4.5. Сабаққа қойылатын талаптар  

Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар: 
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- білімділік мақсаттарды түгелдей, сондай-ақ олардың 

құраушы элементтерін және олардың дамытушылық және тәрбиелік 

мақсаттармен байланысын айқын дұрыс түрде құрастыру қажет; 

- оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды 

ескере отырып, оқу бағдарламасы мен мақсаттарына сай сабақтың 

үйлесімді мазмұнын анықтау; 

- сабақ кезінде, сондай-ақ әртүрлі  жұмыстар кезінде білім мен 

біліктіліктерді ұйымдастыру және оқушылардың ғылыми білімдерді 

меңгеру деңгейін болжау; 

- оқыту формаларының ең тиімді тәсілдерін және әдістерін 

таңдап қолдану, олардың сабақтың кезеңдеріне әсерін бақылау және 

қалыптастыру,  жеке және ұжымдық жұмыс формаларын таңдау және 

оқушылардың өздігінен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру; 

- барлық дидактикалық принциптерді сабақ барысында жүзеге 

асыру;  

- оқушылардың табысты оқуына жағдай жасау. 

Сабаққа қойылатын психологиялық талаптар: 

Сабақтың психологиялық мақсаты: 

1. оқушылардың дамуын нақты оқу пәні және нақты сабақ 

шегінде жобалау; 

2. сабақтың мақсатын қою кезінде, тақырыпты оқытудың және 

оның нәтижесінің психологиялық мақсатын ескеру; 

3. оқушылардың дамуын қамтамасыз ететін әдістемелік 

тәсілдердің психологиялық және педагогикалық әсерлерінің жеке 

құралдарын қадағалау. 

Сабақтың стилі: 

1. Оқытудың дамытушылық принципіне сай сабақтың 

құрылымы мен мазмұнын анықтау: 

- оқушылардың ойлау және есте сақтау қабілетіне әсер ететін 

жүктемелердің қатынасы; 

- оқушылардың шығармашылық және жүзеге асыру іс-

әрекетінің көлемін анықтау; 

- дайын түрде (мұғалімнің сөзінен, кітаптан немесе қосымша 

құралдардан) және өздігінен іздену кезінде білімдерді меңгеруді 

жоспарлау;  

- проблемалық-эвристикалық оқытуды мұғалім мен 

оқушылардың орындауы (проблеманы кім қояды, кім тұжырымдайды 

және оны кім шешеді); 

- мұғалім жүзеге асыратын әрекеттерді: оқушылардың іс-

әрекетін тексеру, талдау мен бағалау және оқушылардың өзара сынай 

бағалауын, өзін-өзі бақылауын, өзін-өзі талдауын есепке алу. 
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2. Мұғалімнің өзін-өзі  ұйымдастыру  ерекшеліктері:  

- сабаққа деген дайындығы және ең бастысы–  психологиялық 

мақсатты түсіну, оны жүзеге асыруға іштей дайын болу;  

- сабақтың басында және барысындағы көңіл-күй – 

жинақылық, сабақтың психологиялық мақсаты мен тақырыпқа 

байланысты өзін-өзі баптау, жігерлілік, анықталған мақсатты 

орындауға табандылықпен ұмтылу, педагогикалық шеберлік;  

- педагогикалық әдептілік;  

- сабақтағы психологиялық жағдай. 

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға қойы-

латын талаптар: 

1. Оқушылардың танымдық ойлау және қиялдау қабілеттерінің 

белсенді жұмыс жасауын қамтамасыз ету шараларын анықтау:  

- оқушылардың оқылатын объектілері мен құбылыстарды  

саналы қабылдау және оларды ұғыну жолдарын жоспарлау; 

- сендіру, көндіру тәсілдерін қолдану;  

- оқушылардың материалды қабылдауын және олардың 

зейінін  тұрақты ұстау  шарттарын жоспарлау;  

- оқушылардың жадында алдында игерілген білімдерін, 

біліктіліктерін және дағдыларын өзектілендіру үшін жаңа материалды 

қабылдау қажет (әңгіме, жеке сұрау, қайталау бойынша жаттығулар 

сияқты) жұмыстың әртүрлі формаларын қолдану; 

2. Жаңа білімдерді және біліктіліктерді қалыптастыру 

үрдісінде, ойлау және қиялдау әрекеттерін ұйымдастыру: 

- оқушылар білімдері мен біліктіліктерінің  қалыптасу 

деңгейін (ұғымдарды нақты елестетіп түсіну, бейнелерді жалпылау, 

«жаңалық ашу», қорытындыларды тұжырымдау деңгейінде) анықтау; 

- оқушылардың ойлау және қиялдау әрекеттерін, жаңа 

бейнелерді елестету және түсіну деңгейлерін ұйымдастырғанда 

ұғымдарды қалыптастырудың психологиялық заңдылықтарына 

сүйену; 

- оқушылардың өздігінен ойлау қабілетін жүзеге асыратын 

және белсенділігін қамтамасыз ететін жұмыстың түрі мен тәсілін 

жоспарлау (проблемалы жағдайларды жасау, іздеу немесе танымдық 

жұмыстарды жүргізу, тапсырмаларды күрделендіру); 

- түсіну деңгейін арттыру (сипаттамалықтан бастап 

салыстырмалыға, түсіндірмеліктен – жалпыламалыққа, бағалауға, 

мәселелікке) және әңгімелесу, сөйлесу, ойқорыту, пайымдау 

қабілеттерін қалыптастыру; 

- оқушылардың шығармашылық жұмыстарының әрүрлі 

формаларын қолдану (жұмыстың мақсатын, оны өңдеуді түсіндіру);  
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3. Оқушылардың жастық ерекшеліктерін ескеру: 

- сабақты оқушылардың жеке дербестік және жас 

ерекшеліктеріне сәйкес жоспарлау; 

- сабақты нашар және жақсы оқитын оқушыларды ескере 

отырып жүргізу; сараланған әдістерді қолдану. 

4. Жұмыстың нәтижесін бекіту:  

- тапсырмалар  арқылы дағдыларды қалыптастыру;   

- алдында игерілген дағдылары мен біліктіліктерін жұмыстың 

жаңа жағдайында қолдануға үйрету, ойланбай ауыстырудан ескерту; 

5. Оқушылардың ұйымшылдығы, жинақылығы: 

- оқушылардың оқуға деген көзқарасы, олардың өзін-өзі 

ұйымдастыру және ақыл-ой дамуының деңгейі;  

- оқушылардың оқуды қабылдау қабілетінің деңгейі бойынша 

топтастыру мүмкіндігі, сабақта жұмыстың жеке, топтық және жаппай 

формаларын анықтағанда, осы жағдайларды ескеру. 

Сабаққа қойылатын гигиеналық талаптар:  

- температуралық режім;  

- ауаның физика-химиялық  құрамы (ауаны тазарту);  

- кабинетті дұрыс жарықтандыру;  

- шаршағандықтың алдын алу;  

- іс-әрекет формаларының кезектесуін сақтау (тыңдаудан 

есептеуге, графикалық және тәжірибелік жұмыстарды орындауға 

ауысу);  

- дене шынықтыру үзілістерін уақытында және сапалы өткізу;   

- оқушылардың дене қалпын дұрыс ұстауын қадағалау;  

- сынып жиһазының оқушының дене бітіміне сай болуы. 

Сабақ өткізу техникасына қойылатын талаптар: 

- сабақ эмоциялы болуы керек, оқушының оқуға 

қызуғышылығын тудырып, білімге құштарлығын тәрбиелеу керек; 

- сабақ қарқыны мен ырғағы қолайлы, мұғалім мен оқушылар-

дың іс-әрекеттері аяқталып отыруы қажет; 

- сабақта педагогикалық әдеп және оптимизм сақталып, 

мұғалім мен оқушылар арасында толық әрекеттестік қарым-қатынас 

болуы қажет; 

- қайырымдылық пен белсенді шығармашылық еңбек атмос- 

ферасы басым болуы қажет;  

- оқушылардың іс-әрекет формаларын мүмкіндігінше ауысты-

рып отыру керек, әртүрлі оқыту әдістері мен амалдарын қолайлы түр-

де үйлестіру қажет; 

- мектептің бірыңғай емлелік (орфографиялық) режімін 

ұстануды қамтамасыз ету. 
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2.5. Информатиканы оқытуды жобалау  

Сабаққа және жалпы оқытуға дайындық кез келген саналы 

әрекет сияқты жоспарлаудан басталады. В.И.Загвязинский атап 

өткендей, мұғалімнің бұл жұмысын шартты түрде жанама және 

тікелей деп бөлуге болады [13].  

Жанама дайындық мұғалімнің білім, әсер, тәжірибе 

жинақтауымен, мәдениетпен шұғылдануымен, бүтіндей қабілеттері 

мен жеке бас ерекшеліктерінің дамуымен байланысты. Бұл үрдістер 

әдебиеттерді оқу кезінде, телебағдарламалар, кинофильмдер қарау, 

театрлар мен мұражайларға бару, әңгімелесу кезінде өлшеусіз және 

еріксіз жүреді. Жанама дайындыққа іргелі ғылыми негіздерді және  

пән мұғалім-ұстаз үшін базалық ғылымның жаңа жетістіктерін және 

де онымен шектес басқа да ғылым салаларын оқуды жатқызуға 

болады. 

Курсты немесе курс бөлімін оқытуға тікелей дайындық 

бағдарламаларды, кітаптарды, оқу құралдарын, ғылыми және 

әдістемелік әдебиететтерді оқудан тұрады. 

Тікелей дайындықтың міндетті элементі – оқытуды жоспарлау, 

ол білім беру үрдісін ұйымдастырудың ең маңызды кезеңі болып 

саналады.    

Жоспарлаудың төрт түрі бар, нәтижесінде олардың 

әрқайсысына сәйкес жоспар болады. Олар: білім беру мекемесінің 

жұмыс жоспары және оқу бағдарламасы, тақырыптық (күнтізбелік-

тақырыптық) және сабақ жоспарлары. Соңғы екеуі мұғалімнің негізгі 

жоспарлары.  

2.5.1. Тақырыптық жоспарлау 

Тақырыптық жоспар бүтіндей оқу жылына әзірленіп, оқу 

курсының барлық ірі тақырыптары мен бөлімдерінің қысқаша 

мазмұнынан тұрады. Жалпы айтқанда, жылдық тақырыптық жоспар – 

бұл барлық сабақтар тақырыптарының тізімі, басты мақсаты сабақтың 

оңтайлы мазмұнын анықтау және оларға қажет уақытты есептеу 

болып табылады.  

Тақырыптық жоспар мына бөлімдерден тұрады:  

1) тақырыптар атаулары мен барлық сабақтардың мақсаттары; 

2) сабақтардың формалары;  

3) оларды оқытуға жұмсалатын сағат саны;  

4) тірек білім мен ептілік;  

5) алдын ала және қорыта қайталау тақырыптары;  

6) көрнекі құралдар мен оқу жабдықтарының тізімдемесі;  

7) оқу-әдістемелік құралдар;  
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8) пәнаралық байланыстар;  

9) сабақ формалары (жалпылаушы және сынақ тапсырмалар 

бекітіледі, өзіндік жұмыстардың тақырыптары мен формалары 

белгіленеді). Әрбір тақырып бойынша негізгі ұғымдар, әрекет 

тәсілдері, ақпарат көзі бөлініп алынады.  

Тақырыптық жоспарлау – белгілі бір тақырып немесе оқу 

бағдарламасының бөлімі бойынша, сабақтар мен сабақтан тыс 

жұмыстар жүйесіндегі оқу-тәрбиелік үрдістің білім беру, 

дамытушылық және тәрбиелік қызметтерін жүзеге асырудың оңтайлы 

жолдарын анықтауға арналған. Олар сабақты белгілі бір жүйеге 

салуға, жұмыстың келешегін көруге мүмкіндік береді, жабдықтарды 

сабаққа алдын ала даярлауға, жаңа материалды меңгеруге, қажетті 

білім мен ептілікті өзекті етуге бағытталған оқушыларға алдын ала 

тапсырмалар ойлап табуға көмектеседі. Ең бастысы, барлық тақырып 

арқылы жетекші ережелерді өткізу, оқушылардың бүтіндей түсінігін 

және әрекеттің аяқталған тәсілін қалыптастыру мүмкіндігі пайда 

болады. Тақырыптық жоспар – мұғалімнің күрделі ойлауының жемісі, 

оқытылатын тақырып мақсаттарын, сабақты, оларға жетудің жетекші 

құралдарын ұғыну. 

Заманауи дидактика мен әдістемеде оқу үрдісін жоспарлау 

технология деңгейіне жетті [46]: 

1. Курс бойынша жұмыс бағдарламасын зерттеу немесе 

өздігінен әзірлеу, білім беру стандарттарына және педагогтің өзіндік 

ұстанымына сәйкес жүзеге асырылады. Оқу курсына бөлінген сағатты 

есептеу (мерекелік күндерді ескеріп). Курстың (бөлімнің) басты 

тақырыптық блогтарын және оқушылардың басыңқы әрекет 

формаларын бөліп алу. Оқу материалын логикалық аяқталған 

бөлімдерге бөлу. 

2. Тақырыптық және әрекеттік компоненттерін есепке алып, 

курстың негізгі бөлімдері бойынша жылдық сағаттың жалпы санын 

үйлестіру (мысалы, оқу жылының соңында курстың барлық тақырыбы 

бойынша практикумға немесе қайталауға уақыт бөлу). Сабақтан тыс 

жұмыстарға уақыт бөлу (жеке жоспар бойынша сабақтар, 

шығармашылық жұмыстарды қорғау, конференциялар, олимпиадалар, 

консультация, сынақтар, емтихандар және т.б.1). 

3. Түрлі факторларды ескеріп, тақырыптық жоспар бөлімдеріне 

бөлінетін оқу уақытын есептеу (мысалы, оқушылардың білім алу 

нәтижелерін бақылау тоқсандық бақылау жұмыстарының 

тақырыптарымен сәйкес келу үшін ірі бөлімдерді немесе 

тақырыптарды демалыс күндері басталғанға дейін аяқтаған дұрыс).  

                                                 
1
 Әрекеттердің бұл түрлері жеке бөлімдер мен тақырыптардың құрамына кіре алады 
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4. Әрбір бөлім ішіндегі сабақтарды жоспарлау: 

- оқулық тақырыбы бойынша оқу материалының мазмұнымен 

танысу, қойылған мақсатқа сәйкес оқушылар меңгеруге тиісті негізгі 

ғылыми және тәрбиелік ойларды, ұғымдарды, заңдарды, ептіліктер 

мен дағдыларлы бөліп алу; әрбір сабақтың тақырыбын белгілеу, 

неғұрлым ұтымды сабақ тақырыбын таңдау;  

- бөлім бойынша сабақтың оңтайлы технологиялық 

құрылымын таңдау; 

- оқытылатын сабақ формаларын, оқытудың әдістемелік 

тәсілін және басқа да ерекшеліктерін нақтылау (соның ішінде білімді 

игеру заңдылықтарына, дидактикалық қағидаларға сәйкес тақырыпты 

ашу логикасын дәлелдеу, әрбір сабақтың тақырыптарын белгілеу, 

негізгі тапсырмаларды тұжырымдау, олардың жиынтығы оқытылатын 

тақырыптың жалпы тапсырмалар кешенін орындауды қамтамасыз етуі 

тиіс).  

Курстың тақырыптық және іскерлік тарауы мына мәліметтер 

көрсетілген тапсырмалардан тұрады:  

 тапсырманың осы тараудағы және жыл басындағы нөмірі, 

мысалы: 2/23 сабақ, яғни осы тақырып бойынша екінші сабақ, жыл 

басынан бастап жиырма үшінші сабақ; 

 сабақ тақырыбы (білім беру стандарттарында, бағдарламалар 

мен оқулықтарда белгіленген тақырыптар мен сұрақтарға сәйкес 

құрастырылады); 

 сабақ түрі (формасы) (дәріс, семинар, экскурсия, зертханалық 

жұмыс және т.б.); 

 сабақ мақсаты (оқушылардың жетілдіруін жоспарлауға 

жататын басты мақсат жазылады; сабақты жоспарлау кезінде 

мақсаттар бөлшектеліп нақтылануы мүмкін). Әр бөлімнің 

дидактикалық және тәрбиелік мақсатын белгілеу;  

 дидактикалық құралдар (таратылатын материал, плакаттар, 

слайдтар, компьютерілк бағдарламалар және т.б.); 

 нақты сабақтағы бақылау және кері байланыс, олардың 

формалары;  

 үй жұмыстары (шығармашылық, оқулықтағы параграф 

нөмірі, тапсырмалар кітапшасындағы тапсырма нөмірі, жеке 

бағдарламалар бойынша және т.б.).  

Мұғалім басқа әдістерді де қоса қолдана алады. Мысалы, оқыту 

әдістері, негізгі мәселелер, оқушылардың әрекет формалары және т.б.  

5. Жылдық тақырыптық жоспардың соңғы құрастырылуы, 

қажет болғанда бөлімдер жүйесін және оларға алдын ала бөлінген 

уақытты түзету.  



 75 

2.2- кесте. Тақырыптық жоспарлау (М.И. Махмутов бойынша)  
Сабақтардың нөмірлері 1-сағат 2-сағат 3-сағат 

I. Тақырыптардың атауы 

1. Сабақ мақсаты (жалпы дидактикалық) немесе 

сабақтар жүйелері.  

2. Сабақ түрі (сабақтар).  

3. Оқытудың жалпы әдістері.  

4. Жабдықтар және негізгі ақпарат көздері.  

5. Сабақтар жүйелері бойынша бақылау жұмыс-

тарының формалары.  

   

II. Өзектілігі 

1. Тірек білім (ұғымдар мен деректер) және іс-

әрекеттер тәсілдері.  

2. Өзіндік жұмыстардың формалары  

   

III. Жаңа ұғымдар мен іс әрекет тәсілдерін 

қалыптастыру 

1. Жаңа түсініктер мен әрекеттер тәсілдері.  

2. Негізгі және екінші деңгейдегі мәселелер, өзіндік 

жұмыстарының формалары.  

   

IV. Қолдану (ептіліктер мен дағдыларды қалып-

тастыру)  

1. Өзіндік жұмыстарының формалары.  

2. Пәнаралық байланыстар.  

   

V. Үй жұмысы  

1. Қайталау (оқу материалының көлемі).  

2. Өзіндік жұмыстарының формалары. 

   

2.3- кесте. Тақырыптық жоспарлау (Ю.Б.Зотов бойынша).  

Жоспардың 

жалпы 

сұрақтары 

Оқу жылының басынан бастап оқытылатын тақырыптар 

бойынша сабақтардың нөмірлері  

Сабақ тақырыбы  

Сабақ мақсаты 

Сабақ түрі 

Сабақта оқыту әдістері  

Тірек білімді өзектілендіру мақсатымен сабақтағы қайталау  

Білімді бақылаудың және кері байланыстың формалары  

Жоспарланған білімнің, ептіліктің және дағдылардың артуы  

Оқыту 

үрдісіндегі 

сабақ мазмұны 

Сабақтағы тәрбиелік жұмыс. Кәсіптік бағыттау және 

материалдың өмірмен байланысы  
Сабақтың дидактикалық құралдары  

Оқушылардың сабақтағы өзіндік жұмысы  

Сабақта өткенді бекіту  
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Үй жұмысы: 

а) материалды сабақта қайталау  

б) тапсырманың шығармашылық бөлімі  

2.4-кесте. Күнтізбелік-тақырыптық- жобалау үлгісі 

Информатика пәні бойынша 200_/200_ а.ж. І (ІІ) жарты-

жылдығына күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау  

Сыныптар: ______  

Мұғалім: _________  

Сағат саны: 

Барлығы __ сағ.; аптасына __ сағ.  . 

Жоспарлы бақылау сабақтары __, сынақтар __, тестілер __7 

Жоспар ________________________ негізінде құрастырылды.  
                     (құжат көрсетілуі тиіс) 

Оқулық ___________________________________ 
                       (атауы, авторы, баспасы, баспадан шыққан жылы) 

Қосымша әдебиеттер_________________________________ 
                                                    (атауы, авторы, баспасы, баспадан шыққан жылы) 

Түсіндірме қағаз (таңдаудың,өзгерістердің, қосымшалардың 

және т.б. дәлелдемелері)   

Тақырыптық жоспарды компьютерде немесе үлкен парақтарда 

кесте түрінде рәсімдеген ыңғайлы. Курстың әрбір бөліміне жеке 

парақты бөлуге болады. Әрбір кестенің бағанасына әр сабақтың 

мәліметтері жазылады. Мұндай жағдайда сабақтың әр бөлігі тігінен 

қаралады.  

2.5-кесте. Информатика пәнінің 200_/200_ оқу жылының __ 

жартыжылдық оқыту-тәрбиелік жұмыстың күнтізбелік-

тақырыптық жоспары 

р/с

№ 

Сабақ 

тақырып-

тары  

Сабақ 

түрі 

Сағат 

саны 

Қайталауға 

арналған 

материал 

Көрнекі 

құралдар 

Сабақты 

бақылау 

түрі 

Үй 

жұмысы 

Сынып-

тан тыс 

сабақ-р 

1         

2         

№ Мазмұны Бөлім 

бойынша 

жалпы 

сағат саны 

Тақырып  

бойынша 

сағат саны   

Ескертпелер 
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М.И. Махмутов мұғалімдерді біліктілігі жоғары мамандармен 

құрастырылған тақырыптық жоспармен қамтамасыз ету керектігін 

айтады. Ол бағдарламаны оңтайлы меңгеруді, оқушылардың 

интеллектуалдық дамуын және жан-жақты тәрбие алуын қамтамасыз 

ететін тақырыптық жоспардың бірыңғай дидактикалық сызбасын 

ұсынды. Бұл сызба үлгі ретінде қолданылады, мұғалімдер оны оқу-

тәрбиелік үрдіс кезінде нақты шарттарға сәйкес қана өзгерте алады 

(2.2-кесте). Күнтізбелік-тақырыптық жоспар алуан түрлі тәсілмен 

әзірлене алады. Мұндай жоспар құрылымдарының мысалдары 2.2-2.5- 

кестелерде көрсетілген.  

2.5.2. Сабақты жоспарлау 

Мұғалімнің сабаққа дайындығының соңғы кезеңі – сабақты 

жоспарлау, нәтижесі сабақ жоспары (немесе конспект) болып 

табылады.  

Мұғалімдік қызметін жаңа бастаған ұстаз толық конспекті 

немесе жан-жақты ашылған сабақ жоспарын құрастырғаны дұрыс, ал 

тәжірибелі мұғалім қысқаша жоспар құрастыруына болады. 

Дегенмен, жоспар жұмыс құжаты ретінде кез келген мұғалімге қажет: 

ол ойдағыны рет-ретімен, толықтай іске асырып, уақытты ұтымды 

пайдалануына септігін тигізеді, мұндай жоспар бұдан кейінгі 

жұмыстардың тірегі бола алады [13]. 

Сабақ жоспары — оқушылардың сабақ материалымен жұмыс 

істеуін ұйымдастырудың әдістемелік нұсқасы. Мұнда сабақ тақырыбы 

мен мақсаты (білім алушылық, дамытушылық, тәрбиелік), уақытты 

кезеңмен үйлестіру (орындалған тапсырманы тексеру, жаңасын 

түсінідіру, жаттығулар және т.б.), сабақтың қысқаша мазмұны 

баяндалады. Соңғы бөлімде тексерілетін немесе жаңа материалдың 

негізгі элементтері, соған сәйкес әдістемелік тәсілдер, оқу әдістері – 

әңгімелесу (онда сұрақтар әзірленеді), жаттығулар (есептер алдын 

ала шығарылуы керек), баяндау әдістері, көрсету, иллюстрациялау, 

өзіндік жұмыстарының мазмұны мен формалары, үй тапсырмасы 

жазылады.  

Жоспарланған сабақтың іс жүзіндегі сабақпен үйлеспеуіне 

байланысты сабақ жоспарларының қосалқы нұсқасының болғаны 

пайдалы. Тапсырмаларды өзгелерден бұрын орындаған оқушыларға 

немесе көзделген уақыттан бұрын орындалған жағдайларға қосымша 

материалдың дайын болуы абзал. Информатика сабағында кейде 

компьютермен жұмыс жасауға мүмкіндік болмай қалуы ықтимал  

(бірқатар компьютерлердің істен шығуы, жергілікті желі немесе 

модемнің жұмыс істемеуі, электр қуатының өшіп қалуы және т.б.), 
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осындай жағдайлар үшін басқа жұмыс формаларын, соның ішінде 

машинасыз нұсқалы тапсырмалар алдын ала дайын болғаны жөн.  

Мұғалім күтілетін нәтижелерді болжауы керек: ұғымдар мен іс-

әрекеттерді меңгеру, түсініктерді қалыптастыру, тәжірибе алу және 

т.б. Нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін құралдар мен оқушылардың 

материалды нақты игеру деңгейін анықтайтын критерийлер, тұлғаның 

жалпы даму деңгейі, тәрбиеленушілердің азаматтық және адами 

қасиеттерінің қалыптасуы жоспарда орын алуға тиіс. 

Дегенмен, жоспар догмаға айналмауы керек, мұғалім мен 

оқушының ара-қатынасы қатаң сызбалармен шектеліп, барлығын 

«жоспар бойынша» орындауға ұмтылмауы тиіс. «Мұғалімнің 

шабыты, оның үйдегі дайындығынан оқушылардың әсер алуы сабаққа 

жан бітіреді. Сабақ жанданып, кейде басқа бағытқа ауысады. Осы 

іспетті ойдағыдай шыққан сабақтардан кейін ойдағы ұтымды 

сәттер ұмытылып кетпегенше қолға қалам алып, конспектілей 

бастайсың1».  

Сабақ жоспарын (конспектісін) әзірлеу үшін мына 

ұсынымдарды ескерген жөн [12]. 

1. Сабаққа бастапқы дайындық:  

- тақырыбын нақты анықтап, оны тұжырымдау;  

- оқу курсында тақырыптың орнын анықтау;  

- бағдарламаларды, әдістемелік құралдарды, мектеп оқулығын 

танып білу; 

- сабаққа тірек болатын жетекші ұғымдарды, бұдан кейін 

пайдаланылатын оқу материалының бөлімін, пәнаралық байланыс-

тырды анықтау;  

- әр оқушы түсініп, есінде сақтауы тиіс тірек материалды бөліп 

алу.  

2. Өзі үшін және оқушылар үшін сабақтың мақсатты 

ұстанымын анықтап, оны нақты тұжырымдау: сабақтың 

оқытушылық, дамытушылық және тәрбиелік  қызметтерін бөліп алу.  

3. Оқу материалын жоспарлау, ол үшін:  

- тақырып бойынша әдебиеттер таңдап алу (оқулық, 

энциклопедиялық басылым, ғылыми-көпшілік әдебиет, периодика, 

Интернет ресурсы және т.б.), қолда бар материалдың ішінен қойылған 

міндеттерді шешетінін жинақтап алу; 

- жаңа материалды танып білу; жаңғырту; білімді жаңа 

бейтаныс жағдайда пайдалану; білімге шығармашылық көзқарас 

таныту сияқты  оқыту тапсырмаларын жинап алу; 

- тапсырмаларды  «қарапайымнан күрделіге ауысу» қағидасына 

                                                 
1
 Окунев А.А. Подготовка к уроку // Матема-тика в школе. – 1991. – № 1– С. 12. 
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сәйкес реттеу керек, тапсырмалардың үш түрін әзірлеген жөн: 

оқушының материалмен жұмыс жасауына ықпал ететін тапсырмалар; 

оқушының материалды ойдан өткізуіне септігін тигізетін 

тапсырмалар; оқушының материалды бекітуіне ықпал ететін 

тапсырмалар.  

4. Сабақты қызықты өткізу амалдарын ойластыру – 

оқушылардың таңдануын, тамсануын, сүйсінуін тудыратын амал-

тәсілдер. Ол қызықты дерек, күтпеген зерттеу жұмысы, тамаша 

тәжірибе, белгілі мағлұматты ерекше ашу амалы болуы мүмкін.  

5. Іріктелген оқу материалын топтастыру. Іріктелген 

материалмен жұмыстың жүйесін, оқушылардың қызмет түрін 

ауыстыруды ойластыру. Оқушылардың селқос қабылдауын емес, 

жоғары белсенділігін танытатын сабақ формаларын ойлап табу.   

6. Оқушылардың сабақтағы өзіндік жұмыстарының 

формалары мен көлемін жоспарлау. Оқушылардың әрекетін бақылау: 

мазмұнын және бақылау формаларын, олардың нәтижелері қалайша 

қолданылатындығын бақылау. Қалыптасу деңгейлерін ескеріп, тиісті 

оқыту формалары мен әдістері арқылы тексерілетін оқушылардың 

тізімін даярлау қажет. Білімді, ептіліктер мен дағдыларды бағалау 

нормалары оқушыларға белгілі болуы тиіс. 

7. Әртүрлі  оқушыға жеке қарым-қатынас амалын ойластыру: 

білім алуда кеткен олқылықтарын толтыру, қателіктерді алдын алу 

және т.б.  

8. Сабақ жабдықтарын даярлау. Оқуға қажетті көрнекі 

құралдарды, аспаптарды және т.б. тізімін жасау керек. Барлық жаңа 

материал тірек конспекті ретінде тақтада қалу үшін сынып 

тақтасының түрін, сондай-ақ оқушылардың тақтада және дәптерде 

орындайтын жұмыстарын ойластыру.  

9. Үй жұмысының мазмұнын, көлемін және формаларын 

анықтау. Оларды оқушыларға үйрету тәсілі мен орындау жөніндегі 

ұсыныстар.   

Үй жұмысының мақсаттары әртүрлі  болуы мүмкін: бұдан 

бұрын өткен материалды қайталау; проблемалы жағдай туғызу; жаңа 

материалмен танысу (жаңа материал үй жұмысын жалпылау кезінде 

пайда болады, жаңа материалды оқыту үй жұмысына тұрақты түрде 

назар аударту арқылы өтеді); жалпылап қайталау; сабақта оқытылған 

материалды бекіту.   

Үй жұмысы ауызша және жазбаша; репродуктивті, 

конструктивті және шығармашылық; міндетті және қалауы бойынша; 

жалпы, жіктелген және жеке; орындау мерзімі бекітілген немесе 

бекітілмеген; құрамалы бола алады.  



 80 

10. Сабақты қорытындылаудың формасын ойластыру. 

Қолданыстағы тәжірибеде үй жұмысы сабақтың соңында беріледі. 

Бірақ мұндай жағдай ұдайы ұтымды бола бермейді. Сабақтың аяғында 

– оқушыларды жалпылаушы нәтижелермен және идеялармен 

таныстыру, «аяқталмаған әрекет» тәсілін қолданып; тарихи 

мәліметтерді пайдаланып ойын жаттығуларын орындау; информатика 

бойынша жұмбақтарды, сөзжұмбақтарды, анаграммаларды, 

ребустарды шешу; күтпеген қорытындымен, әзілмен және т.б. 

қорытынды шығарумен аяқтауға болады.  

11. Үш негізгі – формалды, мазмұндық және аналитикалық 

бөлімнен тұратын конспектіні құрастыру. Г.И. Саранцев
1

 атап 

өткендей, сабақ конспектісін жазудың әртүрлі  формалары болуы 

мүмкін: ерікті мұғалім мен оқушының әрекетін, сабақтың мазмұнын 

ашатын сұрақтар мен олардың жауаптарын бөліп қарау арқылы 

құрастыру. Алайда, ұстаздық қызметін жаңа бастаған мұғалімге, 

оқытушы мен оқушының әрекетін бөліп құрастырылған, неғұрлым 

толық конспекті ұтымды. Мұндай жұмыс сабақта мұғалімнің 

жасайтын әрекеттерінде қателіктерден құтқарады.  

I. Формалды бөлім: 

Күні  _______  

Сабақ № ____/   

Тақырыбы:  ________________  

Мақсаттары: 

білім берушілік  ________________________________  

дамытушылық  _________________________________  

тәрбиелік  _____________________________________  

Сабақ түрі:  __________________  

Жабдықтар (көрнекі құралдар, бағдарламалық қамсыздандыру, 

мультимедиа, Интернет ресурстары және т.б.).  

Оқыту амалдары, формалары мен әдістерінің тізбегі көрсетілген 

сабақтың жеке кезеңдерінің реті; әр кезеңге бөлінген ықтимал уақыт.  

II. Мазмұндық бөлім: 

1. Жоспарланған білім, ептілік пен дағды. Барлық 

тапсырмалардың мәтіндері, жаңа оқу материалы, тапсырмаларды 

орындау, үй жұмысын орындауға ұсыныстар.  

2. Әр кезеңде мұғалім мен оқушының атқаратын әрекеті 

көрсетілген кесте (2.6–2.8 кестелер).  

Бастаушы мұғалім сабақ барысын толықтай орындауы керек:  

                                                 
1

 Саранцев Геннадий Иванович – педагогика ғылымының докторы, профессор, Ресейлік 

Авторлар Қоғамының (РАО) корреспондент-мүшесі. 90-жылдары ірі ғылыми бағыт – 

математиканы оқыту әдіснамасын (методологиясын) қалыптастырған. 
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а) үй жұмысын тексеру;  

б) кім қай сұраққа жауап берді;  

в) сыныппен жаппай жұмыс;  

г) оқушылардың тірек білімдері мен ептіліктеріне талдау 

жасайтын қайталама материал;  

д) жаңа материалды жариялау: кіріспе; мұғаліммен 

ұсынылатын, оқушылармен орындалатын материал; мұғалімнің 

сұрақтары мен олардың ықтимал жауаптары; оқу құралдарының 

уақыты мен формалары; қорытынды;  

е) сабақта өтілген материалды бекіту, оқушылардың жаңа 

материалды және бұдан бұрын өткен материалмен байланысын 

игергендігін анықтау; 

ж) өзіндік жұмыс, оның мазмұны, оны өткізу нұсқаулығы, 

тексеру әдістері; 

з) білімді бақылау мен кері байланыстың формалары; 

и) үй жұмысы, оған түсініктеме; 

к) сабақ қорытындысын шығару (сабақта не жаңалық білді, 

сыныптың және жеке оқушының жұмысына сипаттама беру).  

Конспектіде тақтаға жазылатын барлық мағлұматтардың 

мазмұны, тақтада орналасу реті мен дәптерге көшірілетін тұсы; 

жобалау немесе оқу телевизиялық экранның және оқытушы 

компьютерлер экрандарының формалары енгізілуі тиіс.  

III. Аналитикалық бөлім – сабақты өздігінен талдау1.  

2.6-кесте. Сабақты конспектілеу жоспары (1-нұсқа)   

Сабақтың кезеңі Мұғалімнің әрекеті 

 

Оқушылардың әрекеті 

   

2.7-кесте. Сабақты конспектілеу жоспары (2-нұсқа)   

Сабақтың 

кезеңі 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті Тақта/Экран/ 

Компьютер 

8
30

 -8
35 

8 -8 

   

8
35

-…    

2.8-кесте. Сабақты конспектілеу жоспары (Г.И. Саранцев 

бойынша 2-нұсқа)   

Оқу материалының 

негізгі мазмұны  

Әрекет 

                                                 
1
 6.4-ті қараңыз 
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 мұғалімнің  оқушылардың 

I. Сабақтың мақсатын 

қою 

Құрады: түсінік  

қалыптастыру. игеру  

 

II. Білім мен ептілік-

терді өзекті ету:  

1. Жаттығулар орындау:  

Жаттығулар ұсынады  Жаттығуларды өз дәптер-

леріне көшіреді  

2. Талқылауға арналған 

сұрақтар:  

Оқушылардың 

әрекеттеріне сұрақ қою 

арқылы басқару. 

Оқушылардың жұмысын 

бақылайды. Дәлелдейді.  

Мұғалімнің сұрақтарына 

жауап береді,   

жолдастарының жауаптарын 

талқылайды, жаттығулар 

нәтижелерін рәсімдейді, 

жаңа түсініктер мен 

пайымдауларды жазып алады  

III. Түсініктерді 

қалыптастыру...  

1. Жаттығулар орындау 

 

2. ... 

Оқушыларға 

жаттығуларды орындау 

шарттарын ұсы-нады. 

Оқушылардың жұмы-сын 

бақылайды.  

Жаттығуларды өздігінен 

орындайды. Жаттығуларды 

орындау нәтижелерін және 

т.б. талқылайды.  

Қорыта айтқанда, оқу үрдісін тиянақты ғылыми негізде 

жоспарлау сабақ берудің ұтымды шарты болып табылады.  

2.6. Информатика сабағын талдау әдістемесі 

Мұғалімнің әдістемелік дайындығының маңызды бөлігі сабақты 

талдай білуі болып саналады. Дидактика және оқыту әдістемесі 

жөніндегі әдебиеттерде психологиялық, психологиялық-

педагогикалық талдау, сабақты өздігінен талдау, ұсынымдар мен 

ұсыныстардың алуан түрлі нұсқалары бар [2,13].  

Педагогикалық талдаудың барлық сызбаларында мына 

инварианттық (өзгермеушілік) элементтері бар [13]: 

- сабақ мақсаттары мен міндеттерін қою дұрыстығы мен 

толықтығы; сабақ жүйесінде сабақтың тақырып бойынша орыны; 

- мазмұнды таңдау негіздемесі; 

- сабақ құрылымының негіздемесі; 

- таңдап алынған әдістер мен оқыту құралдарының негізінде 

сабақтың әрбір кезеңінде тапсырмаларды орындау тиімділігі;  

- оқушылардың сабақтағы іс-әрекетінің сипаты мен оның 

өнімділігі; 

- мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен әрекетіндегі 

педагогикалық басшылық тәсілдері мен қарым-қатынас сипаты 

(микроклимат);  

- мақсатқа табысты жетуге септігін тигізетін немесе оқуға, 

тәрбиеге және дамуына кері әсерін тигізетін факторлар мен 

жағдайларды анықтау;  
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-  болашақ сабақты жақсарту резерві.  

Сабақты өткізу мақсаттары:  

- мұғалімнің үлгілі іс-әрекетімен танысу арқылы сабақ өткізу 

педагогикалық технологияларының әмбебап элементтерін игеру; 

- белгілі бір сыныпта информатиканы (мектепте) оқыту 

ерекшеліктерімен, қолданыстағы курс бағдарламасымен, оқыту 

құралдарымен танысу; 

-  педагогикалық іс-әрекеттерді  және оның нәтижелерін талдау 

қабілеттерін дамыту;  

- информатиканы оқыту кезінде дидактикалық қағидаларды 

пайдалану ептілігі; 

-  әртүрлі  пәндерді оқыту әдістемелерін салыстыра білу 

ептілігі және оқыту әдістемесі бойынша білімін бір пәннен екінші 

пәнге ауыстыру; педагогикалық амалдар мен нақты мұғалімнің 

әдістерін танып білу, баға беру және шығармашылық тұрғыда 

қабылдау.  

Информатика сабағының талаптарына сәйкес алуан түрлі 

нұсқаларды салыстыра отырып, сабаққа талдау жасаудың мына 

сызбасына көшейік.  

1. Сабақ туралы жалпы мәлімет 

Күні, мектеп, сынып, пән, мұғалімнің Т.А.Ә., оқу 

бағдарламасының тақырыбы, сабақ тақырыбы, мақсаты мен түрі.  

2. Сабақты ұйымдастыру 

1. Мұғалім мен оқушылардың сабаққа дайындығы. 

2. Оқыту құралдарына және оқу ортасына шолу жасау. 

Кабинеттің жабдықталуы, оның оқушылар мен мұғалімге 

ыңғайлылығы. Оқыту құралдарының және кабинеттің дайындығы.  

3. Сабақты жұмылдыра бастау.  

4. Компьютермен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік 

техникасының және санитариялық-гигиеналық нормалардың 

сақталуы.   

3. Сабақтың құрылымы 

1. Сабақ кезеңдері, уақытты үйлестіру.  

2. Кезеңдердің дәлдігі, негізгісін бөліп алу. 

3. Сабақ құрылымының мақсаттары мен мазмұнына сәйкестігі.  

4. Сабақ пен тақырыптың мазмұндылығы, толықтылығы.  

5. Ұжымдық, топтық және жеке-дара жұмыстың үйлесімділігі.  

6. Сабақтың ырғақтығы: жеңіл және күрделі материалдың, 

жазбаша және ауызша әрекеттің, компьютерлік және компьютерсіз іс-

әрекеттердің алмасуы. Сабақ барысындағы жүктеме.   
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4. Сабақ мазмұны 

1. Іс жүзіндегі материалдың көлемі, оның бағдарламаға, 

қолданылатын оқулыққа және оқушылардың білім деңгейіне 

сәйкестігі. 

2. Сабақтың оқытушылық, дамытушылық және тәрбиелік 

тапсырмаларының дұрыстығы мен мазмұнының толықтығы, атап 

айтқанда, оқушылардың ақпаратты қайта өңдеу, беру және қолдану 

үрдістері туралы білімдерін игерту, компьютерлік технологияларды 

саналы және ұтымды пайдалану дағдыларын меңгерту. 

3. Материалды қайталау және бекіту кезеңдері, тәсілдері. 

Теория мен жаттығулардың сәйкестігі.  

4. Өткенді қайталау, тірек білімдер. 

5. Пәнішілік және пәнаралық байланыстар, өмірмен байланыс.    

5. Оқыту әдістері, амалдары мен құралдары  

1. Сабақ мазмұнының ғылымның, көрнекіліктің, реттіліктің, 

қолжетімділіктің, практикамен байланыстың жалпы дидактикалық 

қағидаларына сәйкестігі.   

2. Оқушылардың оқытылатын материалға деген қызығушылық 

деңгейі, танымдық, белсенділік және оқушылардың сабақтағы өзіндік 

жұмыстары. Саналы игеру. Ұйымшылдық және тәртіптілік. 

Компьютердің, оқулықтың анықтамалық материалдың көмегімен 

білімді өздігінен игеру ептілігі.  

3. «Мұғалім – оқушы» кері байланысының болуы. Өзекті 

сұрақтарға жауап беру сәті (сабақ барысында немесе соңында). 

4. Оқушылардың логикалық ойлау және өздігінен оқу 

қабілеттерін дамыту. 

5. Үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс. Жеке-дара оқыту – 

әртүрлі  деңгейдегі тапсырмалар, нашар оқитындарға жақсы 

оқитындардың көмек беруі және т.б. 

6. Оқушылардың білімдерін тексеру және бағалау әдістері. 

Білімдерін бақылау жүйесі. Білімдерін тексеруде компьютерді 

пайдалану. Білімдерін бағалау әділдігі.  

7. Оқушылардың көңілін пәнге аударту құралдары. Қателіктері 

табылған кезде назарларын ұстау амалдары.  

8. Материалға деген қызығушылықты қалыптастыру және 

бекіту әдістері. Оқушылардың ойлау қабілеттерін ынталандыру.  

9. Оқыту құралдарының сабақ тақырыбына сәйкестігі: қолдану 

сәттері. Бағдарламалық жабдықтардың, таратылатын материалдың, 

нұсқаулықтардың және т.б. мазмұны.  

10. Мұғалімнің сабақтағы іс-әрекет әдістері. Сабақта 

қолданылған белгілі және қалыпсыз оқыту әдістері. Алуан түрлі оқу 
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көздерін пайдалану (оқытушы және бақылаушы бағдарламалық 

құралдарды, Интернет ресурстарын және т.б. қолдану).  

11. Үй жұмыстарын тексеру (өзіңіз орындап, уақытты 

өлшеңіз). 

12. Сабақ қорытындысы, оның тәрбиелік құндылығы. 

13. Мұғалімнің сабақтағы мақсаттары мен оларға жету 

жолдары.  

6. Мұғалім тұлға ретінде  

1. Мұғалімнің білімі мен әдістемелік сауаттылығы.  

2. Сөйлеу мәдениеті мен педагогикалық әдептілігі.  

3. Оқушыларға деген қайырымдылығы мен талап етуі.  

4. Мұғалім мен оқушылардың байланысы, өзара қарым-

қатынасы (авторитарлы, либералды, ынтымақтастық).  

5. Мұғалімнің оқушыларға үлгі боларлық мінезінің кей тұстары 

мен тұлғалық қасиеттері. Тәрбиелік әдістері мен амалдары. 

7. Сабақты қорытындылау  

1. Оқыту тиімділігі – оқу уақытының толықтығы, қажетсіз 

материалдың жоқтығы, бағдарламалық құралдарды таңдау 

оңтайлылығы. Сабақтың тәрбиелік әсері.  

2.  Сабақтың құнды жақтары мен кемшіліктері.  

3. Мұғалімге ұсыныстар.  

Жоғарыда көрсетілген саралау тәртібі (немесе осыған ұқсас) 

сабақтың сапасын талдау жасауға мүмкіндік береді.  

Сандық талдауды жасауға арналған әдістемелер де бар (2-

қосымша, 1, 2 кестелерді қараңыз). Сабақты жүйелі талдау 

әдістемесі (В.П. Симонов
1
). 

Сабақ компоненттерінің жүйе ретіндегі бес көрсеткіші 

ұсынылады: мұғалім (іс-әрекет субъектісі); оқу танымдық әрекеттің 

белсенді субъектісі болып табылатын оқушылар; мұғалім мен 

оқушылар әрекетінің мазмұны; оқу әрекетінің әдістері мен 

ұйымдастыру қағидаларынан тұратын мұғалім мен оқушылар 

әрекетінің тәсілдері (оқыту әдістері мен білім беру); басты 

дидактикалық мақсат нәтижемен байланысты.   

Барлық келтірілген көрсеткіштерді қажетінше шартты 

балдармен белгілеуге болады (пайыздар), демек математиканың 

формалды тілін қолдануға болады. Өткізілген сабақтың жүйелі 

талдауының барлық бес бағыты бойынша жиырма бес негізгі 

көрсеткіші бар (мұғалім бойынша – бес, оқушылар бойынша – төрт, 

мазмұн әрекеті бойынша – төрт, әрекет тәсілдері бойынша – жеті 

                                                 
1
 Симонов В.П. Педагогикалық менеджмент: педагогикалық жүйелерді басқарудағы 50 ноу-хау. 

— М.: Ресейдің педагогикалық қоғамы, 1999. – 430 б. 
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және әрекет мақсат-нәтижесі бойынша – бес). Осы көрсеткіштердің 

сомасын 100% деп қабылдаса, әрқайсысының шартты сәйкестігі 4% 

болар еді (балл түрінде де болады, онда 100 және сәйкесінше 4 балл). 

Сабаққа кірген соң тиімділіктің математикалық бағасы карта түрінде 

рәсімделеді. (1-қосымша, 2-кестені қараңыз). 

Сабақ тиімділігін математикалық тұрғыда бағалау рейтингке 

негізделген (құзырлы соттар әдісімен). Бағалаудың мына 

критерийлері анықталды: егер бағалау кезінде 85% (немесе балл) 

немесе одан жоғары болса, өткізілген сабақ «үздік» деп бағаланады, 

65–84% — «жақсы», 45–64% — «қанағаттанарлық». 

Әрбір сабақтың және оқытудың барлық жүйесі мұғалімнің 

ұмтылысымен және педагогикалық рефлексиясымен (атқарылған 

жұмысын ойдан өткізу), дұрыс сараптап, өз қимыл-әрекетін саналы 

бағалай алуымен тығыз байланысты. Мұғалім өткен сабақты сараптай 

отыра, оқу үрдісінде қол жеткізгені мен әлі де толықтыруды қажет 

ететін тұстарын анықтайды.  

2.7. Семинар/зертханалық сабақтарын өткізуге әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар кешені 

Семинар. Тақырыбы: «Информатиканы оқыту формалары мен 

әдістері. Оқытуды ұйымдастыру формаларының жүйесі» [27]. 

Мақсаты: оқытудың дәстүрлі және дәстүрлі емес формалары 

мен әдістерін талдау. 

І. Төмендегі жеке тапсырмалар тақырыбы бойынша  баяндама  

дайындаңыз және кез келген тақырыпты оқыту үшін даярлаған 

сабақ фрагментін көрсетіңіз.  

 Көрсету және иллюстрациялау. Олардың ЭЕМ экранындағы 

айырмашылығы неде? 

 Теория және практика. Мектеп информатикасында бұл 

ұғымдардың сәйкестігі неде? 

 Информатканы оқытудағы анализ және  синтез. 

 Индукция  және дедукция. 

 Информатика сабағындағы аналогия.  

 Абстракциялау  және  нақтылау. 

 Информатиканы оқытудағы ойын әдістері (іскерлік, 

ұйымдастырушы-әрекеттік, рөльдік  т.б). Оларға дайындық. 

 Мектептік  лекция. 

 Семинар және оның мүмкіндіктері. Семинарды өткізу 

тәсілдері. 

 Зертханалық сабақтар. Информатикадан жүргізілетін 

зертханалық жұмыстардың ерекшеліктері. 
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 Жеке дара жаттықтыру (практикум). 

 Қосарланған жұмыс. 

 Оқушылардың іс- әрекеттерінің  топтық формасы. 

ІІ. Таңдаған дәстүрлі емес сабақтың сипаттамасын жасап, 

оның фрагментін дайындаңыз. 

1. Дәстүрлі емес сабақтар: альманах – сабақ, іскерлік ойын - 

сабағы, диалог - сабақ, диспут - сабақ, инсценировка - сабақ, қызықты 

хабарлар тарату сабағы, Интернет-сабақ, зерттеу-сабағы, кеңес беру - 

сабағы, конференция- сабақ,  «дөңгелек үстел» - сабағы,  диспут - 

сабақ, практикум-сабақ, презентация-сабақ, саяхат-сабақ, түйінді 

мәселелерді шешетін сабақ, рөльдік ойын-сабағы, семинар-сабақ, 

ертегі-сабақ, жарыс-сабақ, шығармашылық практикалық жұмыс, 

театрланған сабақ, ауызша журнал - сабағы, экскурсия- сабақ, экспе-

диция – сабақ т.с.с. 

2. Жобалық әдісті қолдану сабағы. 

3. Кірістірілген сабақтар (интегрированный): информатика + 

физика, информатика + математика, информатика + сурет т.с.с. 

4. Телекоммуникациялық жоба сабағы (викторина, олимпиада и 

т.б.). 

ІІІ. Оқу- танымдық  үрдістің кезеңдерінің негізіне бейімделген 

оқыту әдістерінің классификациясын жасаңыз. 

1-зертханалық жұмыс «Оқу және оқу-әдістемелік құралдарды 

талдау» [27] 

Мақсаты:  

1) Информатикадан 1985 жылдан осы уақытқа дейін шыққан 

оқулықтардың деңгейі мен мазмұнын  салыстырыңыздар;  

2) Информатика оқулықтарының даму тенденциясын 

анықтаңыздар. 

І. Кестені толтырыңыз: 

2.9-кесте. Информатика оқулықтарының мазмұны. 

Оқулық (оқулықтар кешені) 

Кешен құрамы: (мұғалімге арналған құралдарды белгілеңіз) 

Мазмұндық сызық (мазмұндық-

құрылымдық компонент) 

Қарастырыл-

маған  

сұрақтар: 

Міндетті  

минимумнан 

артық: 

Ақпараттық үрдістер   

Ақпарат және ақпараттық үрдістер   

Ақпараттың ұсынылуы   

Компьютер   
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Алгоритмдеу және  бағдарламалау   

Формальдау және  модельдеу   

Ақпараттық үрдістер және қоғамдағы тех-

нологиялар 

  

Ақпараттық  технологиялар   

Мәтіндік ақпаратты  өңдеу технологиясы   

Графикалық ақпаратты өңдеу технологиясы   

Сандық ақпаратты өңдеу технологиясы   

Ақпартты сақтау, іздеу және сорттау тех-

нологиясы  

  

Мультимедиалық  технологиялар   

Компьютерлік  коммуникациялар   

Қажетті бағдарламалық жабдықтар: 

ІІ. Төмендегі схема бойынша оқулыққа жазбаша талдау 

жүргізіңіз: 

1. Автор, аты, шыққан жылы. 

2. Оқулықтың құрылымы (тараулары, параграфтары  т.с.с.). 

3. Оқулықтың жеке пунктерінің мазмұны: 

а) мазмұны және оқу материалының көлемі бойынша 

стандартқа сәйкес келуі; 

ә) өзіндік бақылау сұрақтарының болуы. 

4. Оқулықтағы есептер мен жаттығуларды талдау: 

а) теориялық материалдарды бекітуге және өзіндік 

тапсырмаларды орындауға берілген есептер мен жаттығулардың 

жеткіліктігі; 

ә) олардың  шешу жолдарының  қиындықтарына қарай 

орналасуы; 

б) есептердің  оқушыларды тәрбиелеу мақсатына сәйкестігі; 

в) ауызша шығарылатын және шығарылуы қиын есептердің 

болуы;  

5. Оқу материалының мазмұнынң берілуі; оның қажеттілігі; 

әсемдігі; қарапайымдылығы т.с.с. Мысал келтіріңіз. 

6. Оқулықтың иллюстрациясы (схемалар, суреттер, графиктер 

т.б.), олардығ сапасы мен дұрыс берілуі. 

7. Информатика курсының пәнаралық байланысын іске асыру. 

8. Оқулықтың ерекшелігі және оның басқа авторлардың 

оқулықтарынан әдістемелік өзгешелігі. 
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9. Оқулық жайлы сіздің пікіріңіз. 

ІІІ. Жүргізілген талдау негізінде мына сұрақтарға жауап 

беріңіз: 

1. Қарастырылған оқулықтардың құрылымы мен мазмұны 

бойынша ортақ ерекшеліктері мен айырмашылықтары? 

2. Оқулықтың мазмұны мен берілген оқу бағдарламасын 

салыстырыңыз. Олардың бір- біріне қаншалықты сәйкес екендігін 

анықтаңыз. 

3. Мұғалімге арналған құралдың мазмұны мен құрылымын 

қараңыз. Ондағы жоспар мен берілген оқу бағдарламасының 

мазмұнын салыстырыңыз. 

4. Әр түрлі авторлардың оқулықтарындағы  кез-келген тақырып 

бойынша оқу материалының  мазмұнын берілген оқу бағдарламамен 

салыстырыңыз. 

5. «Информатика и образование», «Информатика негіздері», 

«Алгорифм» журналдарының ерекшелігін ашып көрсетіңіз: олардың 

құрылымы, тараулары, олардың информатика мұғалімінің жұмысына 

қажеттілігі мен көмегі. 

6. Оқулықтағы мәтінмен жұмыс істеудің төмендегі  тәсілдерін 

үйреніңіз: 

1) дәйектемелеу; 

2) негізгі ойды белгілеу; 

3) себеп-салдар байланысын белгілеу;  

4) логикалық блоктарды белгілеу; 

5) тексті негізгі, қосымша және түсіндірме бөліктерге бөлу; 

6) мәтіннің кескіндермен, модельдермен, схемалармен, 

суреттермен т.б. иллюстрациалануы;  

7) классификациялау;  

8) оқуға түсініктеме жасау;  

9) конспектілеу; 

10) түсініксіз сөздерді табу; 

11) жоспар бойынша тексті айтып шығу; 

12) текстке байланысты сұрақ қою; 

13) сын пікір айту; 

14) жүйелілігі; 

15) динамикалық компьютерлік құралдарды құру: 

бейнеклиптер, презентациялар, флэш-роликтер т.с.с. 

16) статикалық компьютерлік құралдарды құру: диаграмма-

лар, кескіндер, схемалар, кестелер т.б.; 

17) логикалық-құрылымдық схемалар құру; 

18) текст бойынша есеп құрастыру; 
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19) тірек парақтарын құру (конспекті); 

20) текст жоспарын құру; 

21) цитата жазу; 

22) оқып шығу және түсінігін айту. 

IV. Мәтінмен жұмыстың басқа түрін ұсыныңыз   

V. Оқулықтан шағын бір мәтінін (1-2 бет),  алып, онымен 2-3 

түрлі жұмыс орындаңыз. 

VI. Оқулықтағы материалды пайдаланып сабақ фрагментін 

даярлаңыз . Оқулықтағы  текст бойынша 2-3 тапсырманы өз 

бетінше орындауға беріңіз. 

2-зертханалық жұмыс «Информатикадан оқу үрдісін жоспар-

лау» [27] 

Мақсаты: информатикадан оқу бағдарламаларын талдау 

негізінде оқу жұмысының күнтізбелік жоспарын құру біліктілігін 

қалыптастыру; әр тақырыпты өткенде оқушылардың алатын негізгі 

білімін, біліктілігі  мен дағдысын белгілеу. 

I. Информатикадан оқу-тәрбие жұмысының күнтізбелік 

жоспарын құрыңыз. 

1. Оқулықты (оқу-әдістемелік жинақтама), информатика 

курсының  тарауын таңдаңыз. 

2. Сіздің таңдаған тарауыңыз бар, ағымдағы оқу жылының 

жарты жылына арналған информатикадан оқу-тәрбие жұмысының 

күнтізбелік жоспарын құрыңыз1.   

II. Кестеге сәйкес ағындағы жарты жылға арналған (кез 

келген сынып үшін) информатика пәні мұғалімінің оқу әрекетінің 

тақырыптық жоспарын құрыңыз. 

III. Оқытудың болжамдап отырған нәтижесін (алдыңғы 

жасалған жоспар бойынша) төмендегі жоспар бойынша құрыңыз: 

1. Тақырып: «Логика элементтері» 

Оқушылар білуі тиіс: 

 айтылым, пікір, тұжырым, пайымдау, логикалық  

жалғаулықтар ұғымдарының түсінігі; 

 негізгі логикалық амалдардың ақиқат кестесін: конъюнкция, 

дизъюнкция, терістеу; 

 күрделі логикалық өрнектердің ақиқат кестесін құру 

ережесін; 

 компьютердің логикалық схемасындағы қолданылатын 

негізгі  логикалық  элементтер ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС. 

Оқушылар  істей алуы тиіс: 

                                                 
1 2.5.1-бөлімде келтірілген кестелерді қараңыз.    
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 типтік логикалық операциялар үшін ақиқат кестесін жаза 

білу; 

 типтік емес логикалық өрнектер үшін ақиқат кестесін құра 

білу. 

2. Тақырып: «Алгоритмдер және орындаушылар» 

… 

IV. Информатика курсының мазмұндық- құрылымдық 

компоненттерін оқытудың сызықтық схемасын жасаңыз.  

Әдебиеттер: 

1. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики. – 

Воронеж: ВГПУ, 2005. – 271 с. 
2. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы оқыту 

әдістемесі: Оқулық. Алматы: Эверо баспасы, 2014. – 412 бет.  

3. ҚР бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты: www.nao.kz/ 

4. Информатика: Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-

сыныптарына арналған оқу бағдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин 

атындағы ҰБА, 2013. – 15 б. 

5. Информатика: Жалпы орта білім беру деңгейінің 

жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына 

арналған оқу бағдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 

2013. – 9 б.   

6. Информатика: Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-

гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған оқу 

бағдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2013. – 9 б.   

7. Жалпы білім беру жүйесіндегі ұсынылған информатика 

оқулықтары. 

8. Завельский Ю.В. " Как подготовить современный урок" . 

Журнал «Завуч» № 4, 2000 г. 

9. Соколова О.Л. Уникальные поурочные разработки по 

информатике. М.: ВАКО, 2006. – 400с. 

10. www.nao.kz/ – Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясының  ресми сайты.   

11. http://www.informatik.kz/  

12. http://nis.edu.kz/ сайтының материалдары 

13. http://bilimdiler.kz/informatika/ – білімділер порталы 

14. http://ustaz.kz/ – ашық сабақтар сайты. 

15. http://informslide.ru/algoritmika// – InformSlide  – презентации, 

рефераты, доклады и конспект по информатике. 

http://www.nao.kz/
http://www.nao.kz/
http://www.informatik.kz/
http://nis.edu.kz/
http://bilimdiler.kz/informatika/
http://ustaz.kz/
http://informslide.ru/algoritmika/
http://informslide.ru/
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3-тарау. Информатика пәні бойынша білімді бақылау, 

тексеру және бағалау жүйесі  

3.1. Информатика пәні бойынша білімді тексеру  

Оқыту үрдісінің міндетті компоненті, соңғы кезеңі бақылау 

болып табылады (білім алу нәтижелерін тексеру).  

Тексеру – білім алу, даму және оқу мақсаттарына жету 

деңгейін меңгеруде жетістіктер мен қиыншылықтарды анықтау 

үрдісі. 

Бақылау – жоспарланған нәтижені үлгі талаптармен және 

стандарттармен салыстыру операциясы.  

Есепке алу – тексеру және бақылау көрсеткіштерін бір жүйеге 

келтіру, сол арқылы оқушылардың білім алу және даму үрдісінің 

қарқынын көруге болады.  

Бағалау – сапалық және сандық талдаудан тұратын білім алу 

нәтижелері мен барысы туралы пайымдау, мақсаты оқушылардың 

білім сапасын арттыруды ынталандыру болып табылады.  

Баға қою – оқу қызметінің, жетістіктер деңгейінің  

нәтижелерін ресми бекітілген шкала бойынша баллмен немесе 

дәрежемен анықтау.  

Оқушылардың білімін, ептіліктері мен дағдыларын 

диагностикалау оқу үрдісінің маңызды құрылымдық компоненті 

болып табылады. Тексеру және бақылау жүйесіне әртүрлі бақылау 

тәсілдерін еңгізуге болады. Ол үшін келесі шарттарды орындау қажет:  

• бақылаудың жеке түрі;  

• оқыту жүйесінің барлық кезеңіндегі бақылаудың жүйелілігі, 

жиілігі;  

• оқытушы, дамытушы және тәрбиелеуші функцияларының 

орындалуын, қорытындыларына және оның өткізілуіне оқушылардың 

қызығушылығын арттыруды қамтамасыз ететін әртүрлі бақылау 

формалары; 

• жан-жақтылық: бақылау оқу бағдарламасының барлық бөлімін 

қамтуы қажет, теориялық білімнің, зияткерлік және практикалық 

ептіліктері мен дағдыларын тексеруді қамтамасыз етуі тиіс; 

• әділдік; 

• дифференциалды тәсіл;  

• осы сынып оқушыларының оқу әрекетін бақылайтын 

мұғалімдер талаптарының біртұтастығы.   

Білімді бақылау және бағалау педагогтіқ үрдістің маңызды 

құрамы болып табылады. Осыған байланысты, мұғалім өткізетін іс - 

шараларды мәнсіз түрде емес, жүйелі түрде өткізіп,  әр кезде 



 93 

нәтижелерін талдай отырып және білім сапасына, іскерліктері мен 

дағдыларына уақытылы түрде түзетулер жасау үшін тиісті шараларды 

қолдануы керек. 

Бақылаудың мақсаты – кері байланысты қамтамасыз ету: 

оқушыларға белгілі бір пән бойынша білім стандарттарына (міндетті 

минимум) сәйкес білімді игерту, оны түзету деңгейін анықтау.  

Бақылау оқыту үрдісінің негізгі құрылымының бірі болып 

есептеледі. Оқушылардың білім сапасының нәтижесі бақылау 

кезеңдерінің дұрыс ұйымдастырылуына байланысты болады.  

Бақылаудың құрылымдары болып келесілер есептеледі: 

- Бақылау нәтижелерін тексеру (дұрыс немесе дұрыс емес)  

және олардың өлшемдері; 

- Бағалау – оқушылардың әрекетіне байқау жүргізілетін 

ұйымдастыру процесі және үлгімен (эталон) салыстырып, нәтижесі 

ретінде бағасын қою. 

Бақылау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары  

Бақылау жүйесіне белгілі бір талаптар қойылады және оны 

құрастыру кезінде келесі негізгі қағидаларды сақтау керек:  

Объективтілік – бақылауды ұйымдастыру үшін негізгі талабы 

және қағидасы болып табылады. Оқушылар бақылау жүйесін  жылы 

көзқараспен қабылдауы керек. Сұрақтар, тапсырмалар, есептер және 

жобалар негізделуі керек, ал бағалау өлшемдері адекватты түрде 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне және дайындықтарының 

деңгейлік талаптарына негізделуі керек. 

Ашық технология – оқушыларды бағалау бірыңғайлық 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады және олар негізді, әрбір 

оқушыға алдын ала белгілі және түсінікті болуы керектігімен 

тұжырымдалады. «Ашық технология» бақылау жүйесінің 

құрылымдарын өзгертпей дамып отыруына жағдай жасайды. 

Жүйелілік өз жағынан бес түрлі айқындама арқылы қаралады: 

- бақылау үздіксіз болуы керек және оқытудың ең басынан 

бастап аяғына дейін жүзеге асырылады; 

- бақылау оқу үрдісінің табиғи бөлімі болуы керек; 

- бақылау жүйесі сабақтастыққа ие болуы керек; 

- бақылаудың құралдары, әдістері, нысандары, бағалау 

тәсілдері және нәтижелердің интерпретациялары бірыңғай 

мақсаттылыққа бағынулары керек; 

3.1.1. Бақылау әдістерінің сипаттамасы 

Бақылау әдісін таңдауға ерекше көңіл бөлу керек, оны тиімсіз 

түрде пайдалану, көбінесе, мұғалімдердің еңбектерін еш етеді. Алдын 



 94 

ала жоспарланбаған нәтижелерді бағалау жүйесінің жұмысы, білім 

сапасына өзінің жағымсыз әсерін тигізеді. 

Төменде көрсетілген жүйелі классификациясы Л.П. Панкратова, 

Е.Н. Челак [32] бейімделген, бірақ, негізінен, Ю.К. Бабанскийдің 

«Қазіргі кездегі жалпы білім беру мектептердегі оқыту әдістері» атты 

кітабында келтірілген дәстүрлі сызбаны пайдаланады. Бағалау әдісі 

бойынша және жетекші функцияны пайдалану әртүрлі ақпараттар 

көздерін талдау негізімен орындалған. 

1. Бақылау орны бойынша оқыту кезеңінде: 

- бақылаудың алдын алу (кіретін) түрі әсіресе информатика 

үшін өзекті болып табылады, себебі бір сыныпта әртүрлі деңгейлік 

дайындығы бар оқушылар болуы мүмкін. Әдепкі орнату күйі осы 

жағдайда келесі жағдайға әкеліп соғады:  үйінде компьютері бар, 

сабаққа жақсы дайындалған оқушылар ең маңызды сәттерді 

жоғалтып, сабақ үстінде зерігіп отырса, ал, нашар дайындалған 

оқушылар өз-өзіне сенімсіз болады. Кірістік бақылауы бастапқы 

деңгейлік дайындықты және дифференциялық тәсілді пайдалану 

мүмкіндігін анықтайды;  

- ағымдық (жедел) бақылау оқушылардың оқу үрдісіндегі  

жеке тараулар мен тақырыптар бойынша дәрежесі мен деңгейін 

анықтайды, диагностикалық қызметті жүзеге асырады және әрбір 

оқушымен қатынастық байланысты орнатады. Жеделдік 

бақылауының тиімділігі оның объективтілігі мен тұрақтылығына 

тәуелді. Ағымдық бақылау оқытудың нәтижесін тексеру мен түзету 

енгізу кезінде маңызды рөл атқарады. 

- қорытынды бақылау (шығыстық) материалды меңгеру 

бойынша сапасын анықтайды, оқушылардың дайындықтарының 

деңгейлері мен дәрежелерін бекітеді, яғни оқытудың нәтижесін 

қорытындылайды. 

2. Бағалау тәсілі бойынша: 

- «бағалық» – технологиясы бес балдық шкала бойынша баға 

қойылып, дәстүрлі болып табылады; 

- «рейтингтік» – технологиясы бағдарламаның әртүрлі 

(тақырыптарын) тарауларын меңгергендері үшін алған балдардың 

қосылғыштарының қосындысына негізделген. Осыдан кейін өздерінің 

рейтингтері көтерілген соң, көптеген оқушылар бір тәртіптілікте 

болады. Оқушылардың әр тобының өзінің жеке дәреже алу мүмкіндігі 

бойынша да нұсқа болуы мүмкін. Осындай бағалау жүйесінде 

қосымша балл беру мүмкіндіктері болуы көзделген, осындай 

артықшылықтармен айрықша шығармашылық шешімдер және т.б. 

бастамалармен көзге түскен белсенді және талапкер оқушыларды 
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мадақтау үшін пайдалануға болады. Рейтингтік шкала бойынша 

нәтижелер есептеліп, дәстүрлі бес балдық  жүйесі арқылы бағалануы 

мүмкін; 

- «сапалық» – технологиясы негізінен білімі мен іскерлігін  

сараптық бағалау және бақылау әдісін бірлестіре отырып 

пайдаланады. Бағалау қорытындысы және тұжырымдама жасау 

арқылы сипаттама түрінде «меңгерді- меңгермеді», «ұғып алды - ұға 

алмады», «түсінді-түсінбеді», «игерді - игере алмады» сияқты негізгі 

сөздердің көмегімен ұсынылады. Осы мінездемелер  оқушылардың 

топтарына қолданылады және өздерінің «көпшілік - азшылық», 

«негізінде» сияқты негізгі сөздерін пайдаланады, пайыздық 

мінездемелерге рұқсат беріледі. Кей жағдайларда жеке оқушыларға 

осы технология шеңберінде бес балдық жүйе бойынша бағалар 

қойылуы мүмкін. 

3. Бақылауды ұйымдастыру тәсілі бойынша: 

- автоматты түрде (машиналық); 

- өзаралық; 

- мұғалімнің бақылауы; 

- өзіндік бақылау. 

4. Жетекші функциясы бойынша: 

- диагностикалық бақылау – білімнің, іскерліктің және 

дағдылардың даму серпінін бақылауды, өз уақытында түзету енгізу 

үшін сабақтың материалдарын меңгеру жағдайы жөнінде мәліметтер 

алуға, қайталаудың тиімді ұйымдастырылуын, оқу бағдарламасын 

(тақырыптық жоспарлауды) анықтауды, оқу үрдісін оңтайландыруды 

жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады; 

- ынталандыру бақылауы – оқушыны жүйелі жұмыс істеуге 

көңіл қоюына, шығармашылық іс-әрекеттке талаптануға, зейінді 

болуына, талапкерлігі мен өздігінен жұмыс жасауға, жетістіктері мен 

кемшіліктерін көруге, күшті және әлсіз жақтарын ашуға көмектеседі; 

- тұрақтылық бақылауы – оқушылардың дайындығының 

дәрежесі мен деңгейін бекітеді, емтихан мен сынақтарды өткізу 

үрдісінде пайдаланылады. 

5. Бақылау барысы кезінде ақпарат алу тәсілі бойынша: 

- ауызша әдісіне әңгімелесу; оқушының сабақ айтуы; 

түсіндіру; оқулық мәтініне пікір айту; технологиялық картаны, 

сызбаларды оқу; хабарлама; сынақ; емтихан және т.б. кіреді; 

- жазбаша сыныптық және үй жұмыстары, бақылау және 

өзіндік жұмыстары, диктант, реферат және т.б. Жазбаша жұмыс 

кезінде оқушы теориялық білімдерін ғана емес, оларды нақты 

тапсырмаларды орындауда немесе проблемалық жағдайлардан шығу 
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кезінде көрсете алуы керек. Жазбаша бақылау әдістерін орынды 

қолдану арқылы жазу деңгейін меңгеру, мәтінді логикалық түсінікті 

етіп жеткізу, проблемаға өз бағасын беру және т.б. сияқты 

дағдыларды игеруге болады; 

- машықтану әдісі зертханалық және машықтану жұмыстарын 

орындау барысын байқап отырудан және жобалар мен 

тұсаукесерлердің тікелей орындалуынан тұрады. 

Білімді бақылау оқу үрдісінің белгілі бір бөлігі болып табылады 

және оқытылатын тұлғалармен байланысты қамтамасыз етеді. 

Бақылау барысында оқытудың  дәрежесі мен деңгейі бағаланады, 

оқушының бақылау жұмысын орындаған кездегі жұмсаған еңбек 

көлемі белгіленеді. Бақылаудың нәтижелері бойынша, оқу үрдісін 

басқару жүзеге асырылады, яғни қалыпты кезде кездесетін қателері 

талданады, оқушылардың білімдері мен іскерліктері түзетіледі, оқу 

бағдарламаларына түзетулер енгізіледі. 

Бақылау әдістері 

Қазіргі заман дидактикасында бақылаудың келесі әдістері 

қолданылады:  

Зерттеу әдісі – мұғалімдердің күнделікті оқушылардың білім 

деңгейі мен даму барысындағы өткізілетін үрдіс. Осы әдіс 

оқушылардың қай білім деңгейінде екенін және жұмысты дұрыс 

ұйымдастыра алатынын көрсетеді. Зерттеудің нәтижесі мұғалімнің 

жұмыс барысында және бағалау барысында көрінеді.  Осы әдістің бір 

кемшілігі, ол берілген ішкі сезім арқылы зерттеу.  

Оқулықты дұрыс пайдалану әдісі – оқушылардың білімі мен 

біліктілігін тексеру, тілдерді үйрену барысында қолданылуы мен 

ақпаратты іздеу нәтижелері арқылы тексеріледі.  

Ауызша бақылау әдісі – ереже бойынша оқушылардың 

емтихандық немесе сынақтың сұрақтарына дұрыс жауап қайтаруынан 

тұрады. Сабақтарда жеке, ұжымдық, жаппай сұраныстар болады. 

Ауызша бақылаудың ең негізгі формасы – пікір алмасу, әңгімелесу.  

Жазбаша бақылау әдісі – оқушылардың білім дәрежесін 

тереңдетіп тексеруін талап етеді. Жазбаша бақылау әдісінің негізгі 

формалары – сыныптық, өзіндік, бақылау жұмыстары болады.    

Практикалық бақылау әдістері – оқушылардың практикалық  

білімін тексеру, білімін дұрыс пайдалана білуі және кез келген есепті 

шығара білуін анықтайды. Бүгінгі күні осы әдіс ең жаңа және 

қолайлы болып табылады. 

Тестілеу оқушылар білімдерінің сапасын жедел түрде тексеру 

үшін деректерді (жауаптарды) автоматты түрде енгізу мүмкіндігімен 

және нәтижелерді автоматтандырылып өңдеудің алдын ала берілген 
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сапалық параметрлерімен пайдаланылады. Тестілеу технологиясы 

өзінің кемшіліктері мен шектеулері бола отырып, бәрібір де 

оқушылардың жеңіл есептердің шешуін шешіп, нұсқалардың 

жауаптарын таңдап немесе сөздерді,  формулаларды, терминдерді 

және т.б. қоса бере отырып, дайындықтарының дәрежесі мен 

деңгейлерін тексерудің ең тез және ең сенімді тәсілі болып табылады. 

Ең бастысы – тестілеу технологиясы компьютердің жадында 

жинақталатын статистикалық материалдар жинауға мүмкіндік береді. 

Бағалау технологиясы – рейтингтік және баға қою бойынша. 

Ұйымдастыру тәсілі бойынша – автоматты бақылау, өзіндік бақылау 

және оқытушының бақылауы.  

Дидактикалық тест. Ол бірнеше кезеңдерден тұрады: 

- қалыптастыру сұрақтары;  

- есептерді шығару сұрақтары; 

- өз білімдерін дұрыс пайдалана білуіне арналған сұрақтар; 

- шығармашылық қабылеттерін арттыру сұрақтары. 

Бақылау жұмыстары – оқушылардың білімдері, ептіліктері мен 

дағдыларын, сондай-ақ шығармашылық қабілеттерін тексеріп 

бағалаудың ең тиімді әдісі. Жеке тақырыптарды немесе оқу 

бағдарламасының бөлімдерін өткеннен кейін мұғалімнің 

оқушылардың білімдерін, ептіліктері мен дағдыларын жазбаша 

немесе практикалық түрде тексеріп баға беруі әдістің негізін құрайды.  

Әңгімелесу – әртүрлі дәрежеде оқытудың барлық кезеңдерінде 

пайдаланылады. Әңгімелесу, жоғарғы сыныптарда, мысалы, 

қағидаларды, тұжырымдарды, заңдарды, теорияларды және т.б. 

игерулерін анықтау үшін және сынақтар мен емтихандарды өткізу 

кезінде негізгі мәнге ие болады. Бағалау технологиясы – баға қою 

және (немесе) сапалық. Ұйымдастыру тәсілі бойынша – мұғалімнің 

бақылауы. 

Сауал қою – (жедел сауал қою) көбінесе алдағы жаңа  

материалды қабылдау дайындығын шұғыл тексеру кезінде, зейінді 

болуларына пайдаланылады. Сауал қою, ереже бойынша не сабақтың 

басында, не сабақтың аяғында жаңа терминдер мен түсініктемелерді 

бекіту үшін өткізіледі. Сауал қоюдың элементтері сынақ өткізу 

кезінде де пайдаланылады. Бағалау технологиясы – сапалық немесе 

баға қою бойынша, өзаралық бақылау немесе оқытушының бақылауы 

пайдаланылады.  

Сынақ алу – бақылау нысандарының жоғарғы сыныптарда көп 

тараған  түрі. Оқушыларға сынақ жүргізілетін сұрақтардың тізімі 

немесе тақырыптардың тізбесі беріледі, дайындық деңгейінің 

талаптары жариялана отырып сипатталады. Жақсы нәтижелерді  тек 
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қана жеке сынақ емес, ойланып жасалған, бақылаудың басқа 

нысандарымен келісілген сынақтар жүйесі де береді.  

Өзіндік жұмыс информатика сабағының білімін тексеру 

бойынша бақылаудың көптеген  қалыпты нысандарының бірі болып 

табылады. Өзіндік жұмыстың ерекшелік сипаттамасы, сабақтағы 

тапсырмаларды оқушының оқытушының көмегімен және басқару 

нұсқауларымен емес, өздігімен орындауында болып табылады. 

Оқушы өзінің жіберетін уақытын есепке ала отырып, тапсырманы 

орындау үрдісінде өзінің іс-әрекетін өз бетімен жоспарлап, 

жұмысының нәтижесін бағалауы керек. Өзіндік жұмыс кез келген жас 

шамасында, сонымен бірге білімді бақылау өткен материал бойынша 

ғана емес, жаңа тақырыпты оқып үйренгенде де жемісті түрде 

пайдаланылуы мүмкін. Бағалау технологиясы – баға қою бойынша 

және (немесе) сапалық. Ұйымдастыру тәсілі бойынша – өзіндік 

бақылау және оқытушының бақылауы. 

Жазбаша бақылау жұмысы – оқушылардың жазбаша түрде 

орындайтын тапсырмалары және (немесе) есептерінің тізбесінен 

тұрады. Осындай бақылау жұмысы талдауды, пайымдауды, 

негіздемені, құрылымын және т.б. талап ететін сұрақтардан тұрады. 

Бағалау технологиясы – баға қою бойынша. Ұйымдастыру тәсілі 

бойынша -  оқытушының бақылауы. 

Пікірсайыс – ауызша да, жазбаша да нұсқамен 

ұйымдастырылуы мүмкін, сауал қою, әңгімелесу, байқау немесе 

рецензиялау әдістерін бірлестіре отырып пайдаланылады, ал, бағалау 

үшін оқытушының сараптамалық қорытындысының негізінде сапалық 

технология қолданылады. 

Байқау – оқытудың барлық кезеңдеріндегі іскерлікті, дағдыны 

қалыптастыру және жұмысты қабылдау кездеріндегі негізгі бақылау 

нұсқасы болып табылады. Байқау, негізінде, машықтандыру 

сабақтарында қолданылады. Бағалау үшін баға қою және сапалық 

технология қолданылады, бақылауды оқытушы жүзеге асырады және 

өзаралық бақылау пайдаланылады. Бақылауды ұйымдастырудың әр 

түрлі нысандары ұсынылады, олар ақпаратты тасымалдаушылар 

бойынша электрондық және қағаздық болып бөлінеді. Тестік 

бақылауларды дайындау үшін кез келген дайын сабақты пайдалануға 

болады немесе оқушыларға тестті дайын күйінде ұсынуға болады. 

Уақытша, ресурстық және басқа да шектеуліктерге қатысты, сонымен 

қатар, мұғалімнің де өзінің жеке таңдамаларымен бірге, осы екі 

нұсқаны да пайдаланудың мәні зор деп айтуға болады. 



 99 

3.1.2. Бақылаудың функциялары және түрлері 

Бақылау және оқушылардың білім бағасы дидактикалық 

сұраныс бойынша бірнеше функцияға бөлінеді:  

Коррекциялы бақылау функциясы – кері байланысты 

ұйымдастырады «оқытушы-оқушының».  

Бақылаудың оқыту функциясы – тексеру үрдісінде 

оқушылардың білім деңгейі, материалды жаңғырту кезеңінде 

байқалады.  

Білім беру функциясы – тексеру, бақылау, есепке алу оқытудың 

тығыз байланыстағы құрамдас бөліктері болып табылады, олардың 

мақсаты білім деңгейін анықтау, белгілеу ғана емес, білім алуға ықпал 

ету, қателіктерді түзету, бұдан әрі жылжуына жәрдемдесу.  

Ынталандыру фунциясы – білім беру фунциясының логикалық 

жалғасы мен қосымшасы сияқты, бақылау оқушы әрекетінің шырқын 

бұзбай, керісінше, жаңа мақсаттарға, оқу мен дамудың жоғары 

деңгейіне жетуде сенімділік ұялатуын қамтамасыз етуі тиіс.  

Талдау-коррекциялау функциясы – мұғалімнің педагогикалық 

рефлексиясымен, өзін-өзі талдау, жоспарлауды жетілдіру және 

оқытуды ұйымдастыруымен байланысты.  

Тәрбиелеуші және дамытушы функциясы – өзін-өзі баламалы 

бағалауды, жауапкершілікті, ұмтылысты, шығармашылық қатынасты, 

өзін-өзі ерікті бағыттауды, өз қабілеттерін дамытуға деген 

ұмтылысты, білім алу кезінде кеткен кемшіліктерді уақытылы 

анықтау және мінез-құлықтың басқа да әлеуметтік құнды қабілеттері 

мен қасиеттерін қалыптастырумен байланысты.  

Бақылаушы функциясы – жетістік деңгейін белгілеуді, оның 

нормалар мен стандарттарға сәйкестігін, сондай-ақ даму және білімді 

игеруде жоғары деңгейге жетуді қамтамасыз етеді.   

3.1.3. Бақылаудың негізгі түрлері 

Қазіргі бақылау жүйесінде білімді тексеріп бағалаудың 

(диагностикалаудың) алуан түрі қолданылады.  

Уақытша фактор бойынша бақылаудың келесі түрлерін бөліп 

қарауға болады: алдын ала (кіріспе, қорытынды, алдын ала), ағымдық, 

кезеңдік (тақырыптық, сатылы, аралық) және қорытынды 

(емтихандық).  

Алдын ала бақылау оқу басында оқушылардың білімдерін, 

ептіліктері мен дағдыларын, сондай-ақ даму деңгейін анықтауға 

арналған бақылау. Көбінесе оқу басында немесе жаңа тақырыпты 

(бөлімді) оқыту алдында қолданылады. Сыныпқа жаңадан келген 

оқушыларға да қатысты пайдаланылады.  
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Ағымдық бақылау – бұл оқушылардың білімдері, ептіліктері 

мен тәжірибелік дағдыларын жүйелі тексеру, әдетте оқу барысында 

қолданылып, көптеген құрама сабақтардың маңызды бөлігі болып 

табылады. Білімнің, ептіліктер мен дағдылардың, практикалық 

әрекеттің қалыптасу деңгейін, тереңдігін, беріктігі мен толықтығын 

дәл анықтауға мүмкіндік береді. Мұғалім бұл жағдайда ағымдағы оқу 

материалын тексеріп қана қоймай, өткен тақырыптардан алған 

білімдерін қайталауды қамтамасыз етеді. Ауызша сауалнама, жазбаша 

тексеру жұмыстары, фронталды әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.  

Кезеңдік бақылау – үлкен бағдарламаны немесе ұзақ мерзімді оқу 

кезінде алған білімдерін ағымдағы бақылау бағаларын ескере отырып 

бағалау. Бақылау жұмыстары, әңгімелесу, сынақтар немесе тестілеу 

түрінде өткізіледі.  

Қорытынды бақылау – оқытудың соңғы нәтижелерін анықтауға, 

бұдан әрі оқуды қамтамасыз ететін даярлықтың қажетті көлемін 

белгілеуге арналған. Курстың немесе белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, 

жартыжылдық, семестр, оқу мерзімінің соңы) аяқталған кезде өткізіледі. 

Оның түрлері – сынақтар, рефераттарды, жобаларды, курстық және 

дипломдық жұмыстарды қорғау, ауыспалы немесе бітіру емтихандары.   

3.1.4. Үздіксіз бақылау моделі 

Бақылау жүйесін ұйымдастыру кезінде толықтық және 

жанжақтылық, тұрақтылық және жүйелілік, объективтілік және 

валидтілік есепке алынады. Бақылау оқу үрдісін 

құрастырушыларының бірі болып табылатындықтан, ол оның негізгі 

атқаратын қызметтерін, мысалы, білім беру, тәрбиелеу және дамыту 

жақтарын ашып көрсетуі керек. Осы талаптарға дифференциялық 

тәсілді, функциялық өзін-өзі бақылаудың дамуын және 

пайдаланылуын қосуға болады. 

Толықтық пен жан-жақтылықпен – оқу бағдарламасына 

енгізілген дайындық деңгейінің талаптарын есепке ала отырып, 

барлық тараулар мен тақырыптар бойынша өзіндік және бақылау 

жұмыстарын, тексеру кешендерін жасау қамтамасыз етіледі. 

Тұрақтылық және жүйелілік – оқытудың барлық кезеңдерінде 

мерзімділік пен үздіксіздіктің сақталуымен байланысты болады. 

Объективтілік және валидтілік бақылау жүйесінің негізгі 

сипаттамасы болып табылады, олар арқылы бақылау кезінде алынған 

ақпараттың растығы дәлелденеді және сапалық кепілдік беріледі. 

Бақылау үрдісінде терминдерді, қағидаларды және түсініктерді, 

тұжырымның мәнін, ғылыми білімділікті және жаңалық ашуды түсіну 

және меңгеру бойынша тексерулер, сонымен қатар, машықтандыру 
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тәжірибесін игеру, жалпы және арнайы жұмыстарды қабылдау, жеке 

және ұжым құрамын қызметінің іс-әрекетін жоспарлау және 

ұйымдастыру жүзеге асырылады. Сонымен, үшбірлікті оқыту жүзеге 

асырылады: білім беру, дамыту және тәрбиелеу. 

Бақылаудың дифференциациясы оқушылардың оқу материалын 

меңгеру және қабылдаулары кезіндегі қабілеттіліктерінің айырмасын 

есепке алудың қажеттілігін ескертеді. Дифференциялық тәсіл көп 

деңгейлі бақылауды және әрбір деңгей үшін оқытудың нәтижесін 

бағалау өлшемінің әзірлемесін жасау жолымен жүзеге асады. 

Оқушыларға бірдей тапсырмалар беріліп, оларды орындау кезіндегі 

оқытушының көрсеткен көмегінің дәрежесі әртүрлі болуы – 

гуманистердің дифференциялық бақылауға деген көзқарасының бірі 

болып табылады. 

Қазіргі кезде оқушылардың өз бетімен өзінің білімі мен 

іскерлігін бағалауы, оларға дайындық деңгейінің талаптарына сәйкес 

түзетулер енгізу бойынша қабілеттіліктері үлкен рөл атқарады. 

Бақылау мен өзіндік бақылауды ақыл-оймен үйлестіріп отыру, 

жүргізілетін бақылаулық іс - шаралардың тиімділігін күшейтеді. 

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай жасалынған бақылау 

жүйесі, оқушылардың жас ерекшеліктерін, оқу үрдісіндегі 

оқытылатын материалдың ерекшелігі мен басқа да ерекшеліктерін 

есепке ала отырып, адекваттық және әртүрлі тәсілдерді пайдалануы 

керек. Тәсілдерді орынды түрде және ақыл-оймен үйлестіріп отыру, 

бақылау жүйесінің тиімділігін  және өнімділігін қамтамасыз етеді. 

Информатиканы мектептегі салыстырмалы жас пән екендігін 

есепке ала отырып, бақылау оқушылардың дайындық деңгейінің 

талаптарын есепке алмай, көбінесе жеке көріністермен 

(фрагменттермен) ғана жүзеге асырылады. Жүргізіліп отырған 

бақылаулық іс-шаралардың жүйесіздігі мен тұрақсыздығы оқыту 

үрдісіне зиянын тигізеді. Нақтылы жасалған бағалау өлшемдерінің 

жоқтығы, оқытудың деңгейлік көрсеткіштерінің нәтижелерін 

бағалауда субъектілікке  әкеліп соғады. Қорыта келгенде, осы 

өлшемдер мен тәсілдер оқушыларға бақылау жұмысы өткізіліп 

жатқанда немесе оның соңында емес, бақылау жұмысының алдында 

белгілі болуы керек. 

Ұсынылып отырған үздіксіз бақылау моделі информатика пәні 

бойынша білім беру мониторингісі бола алмайды, бірақ оның 

мұраттарын және кейбір қағидаларын, айтар болсақ, объективтілігін, 

жүйелілігін және ашықтығын пайдаланады. 

Оқушылардың білімсіздіктен білімділікке қарай жылжып 

отыруын үздіксіз бақылаудың нәтижелері, олардың әрбірінің даму 
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серпінін бағалау, тұрақты түрде бақылаулық іс-шараларды өткізу, 

нәтижелерді бағалаудың жүйесін әзірлеу және осы туралы 

оқушыларға мәліметтер беріп, таныстыру, бақылаудың нәтижелері 

бойынша ақпараттар жинақтау және осы деректерді талдау, жалпы 

оқыту мақсаттарын есепке ала отырып, әртүрлі бақылау әдістерін 

пайдалану – информатика пәнінің кейінгі кезеңдеріндегі дамуының ең 

маңызды міндеті болып табылады. 

Оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі тапсырмалардың, 

міндеттердің, жобалардың, бақылаулық және жобалық жұмыстардың, 

тестердің жүйелері, жасалған оқу-әдістемелік базасының тәжірибесіне 

тәуелді бола отырып, негіздеме үшін алынып, оқытушының 

(әдістемешінің) бақылау моделіне «кіргізілуі» мүмкін. Ол 

информатика пәнінің курсының ерекшелігі мен дайындық деңгейінің 

талаптарын есепке ала отырып, бейімделуі, сонан соң жаңа 

әзірлемелермен толықтырылып, кеңейтілуі мүмкін.  

3.2. Қорытынды бақылау 

3.2.1. Қорытынды бақылаудың негізгі нысандары 

Қорытынды бақылау информатика пәнінің  негізгі курсына 

оқытудың нәтижелерін бағалауға және оқушылардың білімдері мен 

іскерліктеріне түзету енгізуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде қорытынды бақылаудың әртүрлі формалары мен 

әдістері жүзеге асырылады, оған – ауызша емтиханды, жазбаша 

аттестациялау жұмыстарын, тестілеуді,  жобалар немесе рефераттарды 

қорғау түрінде аттестациялауды жатқызуға болады. 

Жазбаша емтихан оқушылардың қорытынды аттестация-

лауының дәстүрлі формасы болып табылады. Әртүрлі сыныптардың 

билеттері тапсырмалардың дәрежесі мен көлемі бойынша әртүрлі 

болып келеді. 9- сыныптар  үшін – бір ауызша сұрақ және тәжірибелік 

жұмыс; 11-сыныптар үшін – екі ауызша сұрақ және бір тәжірибелік 

жұмыс. 

Жазбаша аттестациялау жұмысы көптеген таңдауы бар жабық 

түрдегі тестік тапсырмалардан, теориялық негіздер бойынша 

сұрақтардан, машықтану тапсырмалары мен есептерінен тұрады. 

Тестілеуге бақылау жұмысы жатады және үш бөлімнен тұрады – 

балама жауаптары бар жабық түрдегі тестілеу, ашық түрдегі тестілеу 

тапсырмалары (олар толықтыруды және тиісті түрде қалпына 

келтіруді талап етеді), тестілеу стиліндегі машықтану тапсырмалары. 

Жобалар мен рефераттарды қорғау түріндегі аттестациялау 

бойынша осы жұмыстар алдын  ала дайындалып, ұсынылады. 
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Ауызша емтихан   

Ауызша сұрақтарды құрастыру келесі түрде жүзеге асырылады: 

Біріншіден, негіздемені, пайымдауды, талдауды талап ететін 

теориялық сұрақтар қойлады. Екінші сұрақ – теориялық-тәжірибелік, 

оған оқушы компьютерді пайдалану арқылы жауап береді. 

Машықтану тапсырмасы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу 

дағдыларын, іс-әрекеттердің негізгі тәсілдерін (немесе тиімді) 

тексеруге, берілген тапсырманы орындау кезіндегі алған білімді 

пайдалана білуге бағытталады. 

Оқушылар нақтылы мысалдар арқылы бағдарламалық 

құралдардың мүмкіндіктерін көрсете алады деп ойлаймыз. 

Жазбаша аттестациялау жұмысы 

Жазбаша аттестациялау жұмысын ұйымдастыру кезінде жоқ 

дегенде екі тапсырмалық топтама дайындалуы керек. 

Терминологиялық меңгерулерін тексеру кезінде тестілеу 

тапсырмалары пайдаланылады. Алған білімдерінің тереңдігін бақылау 

үшін сауал-мәселелер қойылуы мүмкін, олар түсініктеме беруді, 

пайымдауды және негіздемені талап етеді. Іскерліктері мен 

дағдыларын тексеру үшін дәстүрлі машықтандырудың міндеттері мен 

тапсырмалары қойылады. Жазбаша аттестациялау жұмысын 

ұйымдастыру үшін логикалық-талдаулық міндеттемелерінің 

жиынтығы және машықтану тапсырмаларын пайдалануға болады. 

Жазбаша аттестациялау жұмыстарының кемшіліктеріне 

оқытудың мазмұнын кең көлемде тексеруге мүмкіндіктің жоқтығын, 

жұмысты орындаудың жылдамдығының жалпы пәндік іскерлік пен 

дағдыларға тәуелділігін, жұмысты тексеруге салыстырмалы түрде 

алғанда өте көп уақыттың жұмсалуын  жатқызуға болады. Пайдалы 

жағын алатын болсақ, жұмысты орындауға аз мөлшерде уақыт 

жұмсалады, емтихан жеңіл жағдайда өткізіледі, қойылған бағаны 

негіздеу мүмкіндігі болғандықтан, бағалау объективті түрде 

жүргізіледі. 

Жобалар мен рефераттарды қорғау 

Емтихандық жұмыс ретінде дайындалған жоба мен реферат 

белгілі бір уақыт мерзімінде орындалады деуге болады. Жоба мен 

рефераттың орындалу, рецензиялану мерзімі, жобаны қорғауды 

ұйымдастыру және оны тапсыру мерзімі бекітілген кестеге сәйкес 

жүзеге асады. Оқушылар рефератты бағалау өлшемдерімен алдын ала 

танысады. Жоба мен рефератты қорғау кезіндегі нәтижелері бойынша 

жалпы баға қойылады. Осы кезде оқушының сайыста, олимпиадада 

немесе конференцияда алған жеңістері есептелінеді.  
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Аттестациялауды жоба немесе рефераты қорғау формасында 

өткізудің келешегі бар. Себебі, 10-11-сыныптары үшін 

«Информатика» пәнінен 2013 жылғы 3 сәуірде №115 бұйрығымен 

бекітілген типтік оқу бағдарламасында қойылған міндеттердің  

бірінде: «Информатиканы оқытуда жобалау әдісіне ерекше назар 

аударған  жөн, өйткені ол информатика курсына тікелей 
қызығушылықты көтеруді тудырады. Жобалау технологияларын 

қолдану информатика пәні бойынша ғана оқу сапасын көтеріп 

қоймайды, пәнаралық байланысты жасайды және жоба даярланып 

жатқан мектеп пәнін оқыту тиімділігін жоғарылатады» – деп 

анықталған талабы қойылған болатын.  

3.2.2. Қорытынды аттестациялауда ауызша емтиханды 

ұйымдастыру бойынша нұсқаулар   

Ауызша емтиханды ұйымдастыру кезінде, информатика 

курсының арнайы ерекшеліктері ескеріле отырып, емтиханды өткізу 

бойынша қойылған барлық талаптар сақталады. 

Бірінші кезеңде – оқушылар емтиханға алдын ала дайындалу 

үшін, қажетті сұрақтарымен кем дегенде емтиханға дейін 2-3 ай 

бұрын танысулары қажет. Емтихан сұрақтарымен оқушыларды, өздері 

қиналатын тақырыптарды қайталау үшін, жылдың басында да 

таныстыруға болады. Бірақта, мұндай жағдай сирек кездеседі. 

Мысалы, оқытушының ауысуы, баланың басқа мектепке ауысуы, 

мекенжайдың өзгеруі және басқа объективтік жағдайлар. 

Екінші кезеңде – оқытушы оқушының жалпы алған білімінің 

көрінісін анықтауға арнайды. Жылдың аяғында информатиканың 

негізгі тараулар бойынша оқушының білімін тексеріп, кемшіліктерін 

тауып, түзету үшін қайталауға 4-8 сағат бөлуі қажет. 

Екінші кезеңде – оқушының жалпы алған білімінің көрінісін 

анықталады. Информатиканың негізгі тарауларын жылдың аяғында 

оқушының білімін тексеріп, кемшіліктерін тауып, түзету үшін 

қайталауға 4-8 сағат бөлуі қажет. Осы кезеңде  информатиканың 

негізгі тараулары бойынша тесттер пайдаланылуы мүмкін немесе 

әрбір тараудан кейін немесе бірнеше тарауларды қайталағаннан кейін 

тестілеу кезең-кезеңмен өтуі мүмкін. 

Үшінші кезеңде – оқытушы оқушылар үшін анықтамалық стенд 

құрастырады. Стендке сұрақтар, түсініктемелері бар машықтану 

тапсырмалары, емтиханға дайындалуға аналған қысқаша әдістемелік  

нұсқаулар, оқулықтардың тізімі, тестілеу кезінде айқындалған  

информатиканың күрделі тараулары бойынша кеңестер  
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орналастырылады. Кеңестерде нақтылы емтихан  сұрақтарының 

жауаптары бойынша мысалдар келтірілуі тиіс.  

Емтихан материалдарына қойылатын талаптар  

Информатика пәні бойынша емтихан материалдары басқа 

пәндер бойынша материалдардан ешқандай айырмашылықтары жоқ, 

(сұрақтар,  билеттер, машықтану тапсырмалары). 

Билеттер мен сұрақтарды өңдеу кезінде негізгі минимумда 

көрсетілген мазмұнның көлемін алу есепке алынуы керек, ал, 

оқушылардың дайындығына қойылатын талаптар осы 

минимумдағыдан төмен болмауы керек. 

Емтихандық материалдарды құрастыру келесі қағидалар 

бойынша жүзеге асырылады: сұрақтар информатика курсының 

барлық негіздері бойынша құрастырылады; 

Берілген сұрақтардан әрқайсысында үш сұрақтан  

құрастырылады: 

Бірінші сұрақ – теориялық - машықтану (теориялар, 

тұжырымдар, қағидалар, қасиеттері, сыныптылығы), информатиканың 

теориялық негіздері, компьютер жұмысының қағидалары, ақпараттық 

үрдістердің мағыналары, ақпараттық технологиялар  (АТ) бойынша 

және т.б. білімін тексеруге арналған; 

Екінші сұрақ – теориялық - машықтану (ақпараттық және 

қарым-қатынастық технологиялар және алгоритмдеу), компьютердің 

мүмкіндіктерін және ақпараттық технологияларды түсінуді, 

бағдарлама құралдарында суреттемені мысалға келтіре отырып, 

ауызша жауап беруін тексеруге арналған; 

Үшінші – машықтану тапсырмасы, оны оқушы компьютер 

арқылы жұмыс істеу әдістерін көрсете білуі керек, алгоритмдер мен 

бағдарламаларда ұсынылған ақпараттық үрдістердің мағынасын қалай 

түсінетіндігін, яғни информатиканың құралдары мен тәсілдерін, 

тиімді әдістерін пайдалана отырып, ақпараттық есепті шешуі керек. 

3.2.3 Жобалар мен рефераттарды ұйымдастыруға арналған 

нұсқаулар 

Жалпы ережелер. Жобалар мен рефераттарды қорғау формасы 

қорытынды аттестациялауда ауызша емтиханның бір түрі болып 

табылады. Шығармашылық жұмыс пәндік шеңберден шығып, білім 

беру мекемесінің ерекшелігін немесе сыныптың профилін көрсетуі 

мүмкін. Жобаны орындауды ұйымдастыру, сараптамалық рәсім және 

жобаны қорғау педагогикалық кеңеспен бекітіліп, алдын ала 

анықталуы керек. 
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Жоба мен рефератты дайындау өте күрделі жұмыс болып 

табылады. Осыған байланысты, пән бойынша жоғары деңгейлі 

дайындығы бар оқушыларға ұсынуға болады. 

Реферат түріндегі шығармашылық жұмыстың мақсаттарының 

бірі: әртүрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып, мәселелерді кешенді 

түрде зерттеу болып табылады. Реферат теориялық материалдың 

қорытынды жинағы болып табылады. 

Жобаны іске асыру мақсаты ретінде мына нұсқалардың бірі:  

 ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АҚТ) 

құралдарының көмегімен есепті немесе қойылған мәселені шешу; 

 алгоритм немесе бағдарлама түрінде модель жасау – болуы 

мүмкін. 

Жобаны Web-сайт, электронды газет, оқыту бағдарламасы 

түрінде ұсынуға болады. Рефератпен салыстырғанда жобада 

теориялық бөлім аздау болады, көбінесе тәжрибелік бағытта 

жасалады.  

Реферат немесе жобаға жазылатын түсініктемелік жазбаның 

логикалық құрылымына міндетті түрде: титулдық бет; мазмұны; 

кіріспе; мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері; негізгі бөлім; 

қорытынды; әдебиеттер тізімі; қосымшалар – кіреді. 

Кіріспеде таңдалған тақырыптың негіздемесі және жобаның 

мақсаты, міндеттері, зерттеудің әдістері тұжырылымдалуы қажет. 

Негізгі бөлімге зерттеу нысанының сипаттамасы мен жасалған аралық 

қорытындылар кіреді.  

Қорытындысында мәселелер бойынша жалпы тұжырымдамалар 

жасалуы керек, жобаның даму келешегінің сипаттамасы немесе 

теориялық зерттеуді жалғастыру нұсқалары ұсынылуы қажет.  

Информатика пәні бойынша рефераттарға қойылатын 

талаптар. Информатика бойынша рефераттар жазу  үшін әртүрлі 

ақпарат көздерін, соның ішінде Интернет желісінің ресурстарын 

пайдаланылады. Баспа басылымдары сирек қолданылады. Интернетте 

ақпараттың сапасын бақылау жоқ екені құпия емес. Ақпараттардың 

дұрыстығы мен шындығы күмән келтіреді. Оқушылар өз бетімен 

ақпараттың сапасына сараптама жасай алмайтынын болжауға болады. 

Осыған байланысты, реферат бойынша жұмыстың жетекшісі, өзіне 

сараптамашы қызметін жүктеуі тиіс. Оқушыларды электрондық және 

дәстүрлі ақпарат көздерін орынды үйлестіре пайдалануға бағыттау 

қажет. Информатика пәні бойынша жазылатын рефераттарға келесі 

талаптар қойылуы керек: 

 материалды таңдау кезінде әртүрлі ақпарат көздерін 

пайдалану керек; 
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 реферат ақпараттық технологиялардың көмегімен орындалуы 

қажет; кем дегенде терудің ережесіне және мәтінді өңдеудің 

талаптарына сәйкес мәтіндік редакторда терілуі тиіс; 

 есептеулер үшін, диаграммаларды және графиктерді құру 

ұшін электрондық кестені пайдалану керек; 

 емтиханда рефератты ұсыну үшін тұсаукесерін дайындау 

қажет; 

 рефераттың көлемі А4 форматымен, 1,5 – аралықта және 14 

қаріппен теріліп, 10 беттен кем болмауы керек; 

 реферат аудандық және қалалық мектептегі информатика 

пәні мұғалімінің әдістемелік бірлестігінде алдын ала оқылып, 

ұсынылуы қажет; 

 оқушының конференцияда, олимпиадада немесе сайыста 

баяндама жасағанын, дипломмен және мақтау қағазымен 

марапатталғанын позитивтік дерек деп есептеу қажет. 

Информатика пәні бойынша жобаларға қойылатын 

талаптар.  

Оқушы жобамен жұмыс жасау нәтижесінде, қазіргі кездегі 

ақпараттық және қарым-қатынастық технологиялық құралдарды 

арқылы  орындалған, ақпараттық өнім жасайды.  

Пайдаланылатын технологиялар бойынша зерттемені келесі  

шартты топтарға бөлуге болады: 

 web-сайттар (проблемалық, тақырыптық және имидждік); 

 бағдарламалық жүйелерді пайдалана отырып жасалған 

бағдарламалар (модельдеу, ойындар, сервистік, редакторлар, 

конструкторлар, тренажерлар, деректер топтамасы); 

 ақпараттық және оқыту тұсаукесерлер (проблемалық, 

тақырыптық); 

 анимациялық фильмдер және жобалар (бос уақытында, 

көрсететін, үйрететін). 

Ұсынылған ақпараттық өнімде:  

 анық мақсатты тағайындамасы мен сәйкес фунционалды 

мүмкіндіктері болуы тиіс; 

 біршама аяқталған болуы қажет; 

 даму, жаңғырту және редакциялау мүмкіндіктері болуы тиіс; 

 әртүрлі ақпараттық объектілердің қонымды үйлестірілгені 

көрсетілуге тиіс; 

 интуитивті түсінікті интерфейсі, іздеу және навигация 

құралдары (қажеттілік болғанда) және логикалық құрылымы болуы 

керек;  
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 анықтама жүйесі енгізілуі тиіс; бірыңғай стильдік шешімі 

болуы қажет; 

Жобаның құрамына, ұсынылған ақпараттық өнімнен басқа: 

 түсініктемелік жазба (теориялық бөлімі) – көлемі жағынан 

кішірек, жобаның мәселелерімен байланысты, құрамында ақпараттық 

материалдары бар немесе зерттеулік сипаттағы және пайдаланылған 

технологиялардың негіздемесі;  

 жобамен жұмыс жасау бойынша нұсқаулық – кіруге тиіс. 

Біріктірілген жобалар мен рефераттарға қойылатын 

талаптар. Біріктірілген реферат екі немесе бірнеше пән саласындағы 

объектілерді (пән, үрдіс, көріністер) зерттеуге негізделген зерттеме 

болып табылады. Компьютер мен ақпараттық және коммуникация 

технологиялары – ақпарат көзі ретінде, тану және зерттеу сайманы 

ретінде, ақпаратты ұсыну құралдары ретінде қолданылуы мүмкін. 

Біріктірілген жобаның негізін, әдетте, ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялары құралдарымен орындалған 

проблемалық - ақпараттық өнім құрайды. Осындай жобалар мен 

рефераттардың  белгілі бір ерекшелігі – ақпараттық технологиялар 

мен информатиканың өзі сол пәндік саланың бірі болып табылады.  

Біріктірілген рефераттарды проблемалық салалар бойынша 

жіктеуге болады:   

- әлеуметтік; 

- ғылыми жаратылыстану; 

- гуманитарлық. 

Біріктірілген жобаларды ақпараттық өнімнің қызметтік 

міндеттері бойынша жіктеуге болады: 

 пән бойынша оқытатын, жаттықтыратын (тесттер, есеп 

шығарушылар, тренажерлар, репетиторлар және т.б.); 

 ақпараттық (көрсетулік, модельдеулік, тұсаукесерлік және 

т.б.); 

 конструкторлық  (пәндік саланың объектілерін өзгертуге 

мүмкіндік беретін). 

Біріктірілген жобалар мен рефераттарға иформатика пәні 

бойынша жұмыстарға қойылатын сәйкес талаптар сақталады. Бұдан 

басқа қосымша талаптар қойылады: 

 екі жетекші, немесе әр пәндік саланың жетекшісі мен 

кеңесшісі (сарапшы)  болуы керек; 

 сәйкес пән салалары мамандарының пікірі болуы қажет; 

 пән салалары мәселелерінің аспектерін сипаттаған кезде 

тұтастық (біріктіру – орыш. интеграция) қамтамасыз етілуі керек. 
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3.3. Кешенді бақылау 

Қазіргі кездегі мектептегі информатиканың даму жағдайы  

оқытудың тиімділігін бақылаудың әдістеріне жаңаша көзқараспен 

қарауды талап етеді. Көбінесе осы мәселе бойынша ауызша және 

жазбаша әдістер пайдаланылады. Машықтандыру және зерттеулік 

әдістердің рөлі бағаланбайды, олардың көмегімен оқушылардың 

шығармашылық және эксперименттік міндеттерін қалай 

орындалғанын, білімдерінің, дағдылары мен іскерліктерінің тереңдігін 

және беріктілігін, оларды сабақтағы тапсырмаларын орындау 

кезіндегі қолдану қабілеттіліктерін білуге болады. 

Оқу үрдісін тиімді таңдауды ұйымдастырудан, оқыту мен 

бақылаудың оңтайлы әдістерінен, нәтижелерді бағалау әдістерінің 

негіздемесінен нақтылы оқу орнындағы оқытудың қаншалықты тиімді 

екенін байқауға болады. 

Дәстүрлі оқытудың негізгі өлшемдерінің тиімділігіне 

жататындар: 

- белсенділік, талаптылық, оқу үрдісіндегі оқушының 

шығармашылық тәсілі – дамыту аспектісі (функциясы); 

- білім алудың толықтығы, беріктілігі және кең көлемділігі – 

білім беру аспектісі (функциясы); 

- жауаптылық, өзіндік жұмыс және тек қана топта емес, жеке 

түрде де жұмыс жасау – тәрбиелік аспектісі (функциясы). 

Жоғарыда көрсетілген өлшемдерді есепке ала отырып, 

оқытудың деңгейі мен дәрежесін бағалау үшін әмбебабтық әдіс 

қажет. Оның көмегімен оқушылардың жетістіктерінің нәтижелерін 

әрбір оқыту кезеңінде қойылған мақсаттар мен міндеттері бойынша 

(оқу үрдісіне қатысушылардың нақтылы мүмкіндіктерін есепке ала 

отырып) тексеруге болады.Үздіксіз оқыту кезінде осындай бақылау 

жүйесін жасаудың күрделілігі айдан анық деуге болады. Сонымен 

қатар, осындай міндеттерді шешудің жартысының өзі нәтижелерді 

бағалаудың жоғарғы дәрежесіне шығуға мүмкіндік береді. 

Ұсынылып отырған кешенді бақылау жүйесінің жетекші әдісі 

ретінде төмендегі әдістер қаралады: 

- логикалық әдістер; 

- жобалық әдістер. 

Берілген әдістер дидактикада кең көлемде қолданылады. Бұл 

әдістің жаңашылығы оқытудың нәтижесін бақылау үшін 

пайдаланылуында, сонымен бірге логикалық әдістер – білімді тексеру 

үшін, ал жобалық әдістер - машықтану дағдыларын тексеру үшін 

қолданылады.  
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Бақылаудың логикалық әдістерін жүзеге асыру үшін, логикалы - 

талдаулық міндеттер, ал бақылаудың жобалық әдістерін жүзеге асыру 

үшін жобалар тобы дайындалды. 

3.3.1. Кешенді бақылау жүйесінің ерекшеліктері 

Бір ғана тапсырма бойынша білімін, іскерлігін және дағдысын 

тексеруге бағдарланған дәстүрлі бақылаумен салыстыратын болсақ, 

ұсынылып отырған кешенді жүйе арнайы тапсырмаларды 

пайдаланады, олар, біріншіден, бірнеше тесттер бойынша бақылауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді, екіншіден, жалпы білім беру 

дағдыларының дамуын бағалауға мүкіндік береді (талдау, синтез, 

жинақтап қорыту, салыстыру және т.б.). Кешендік бақылаудың 

пайдалы жағы оқушылардың осы не басқа бағдарламалық ортада, 

мысалы, мәтіндік немесе сызбалық өңдегіште, тек қана жинақталған 

әдістер мен тәсілдерін бағалау мүмкіндіктері туып қана қоймай, 

күрделі құжатты дайындау кезіндегі ақпараттық технологияларды 

игеру дәрежесін айқындауға да мүмкіндік туады. 

Арнайы тапсырмаларға логикалы - талдаулық міндеттер және 

жобалар кіреді, олардың нұсқалары осы тарауда берілген. Осы 

тапсырмаларға келесі бағалауды беруге болады: 

- логикалы - талдаулық міндеттер және жобалар толық түрдегі 

көріністі бермейді және эталоны болып табылмайды, келтірілген 

мысалдар ретінде қаралады, оларды оқытушы өзінің өмірлік 

көзқарасымен және біліміне, оқушылардың дайындықтарының 

деңгейіне, уақытша шектеуліктерге сәйкес өңдеуден өткізеді; 

- есептер мен жобалардың үлгілері, ұсынылған материалдың 

негізінде оқытушы өздігінен басқа да логикалы - талдаулық есептер 

мен жобаларды әзірлей алатындай етіп таңдалынады; 

- есептер мен жобалар «Информатика» пәнінің шеңберінде 

құрастырылған, яғни, мұнда біріктіру пәнаралық және пәндік болып 

келеді. 

Логикалы - талдаулық міндеттер және жобалар бақылаудың 

басқа түрлерімен қатар пайдаланылады.  

Кешенді бақылау шеңберінде жалпы оқытудың дағдылары мен 

іскерліктерінің дамуы мен қалыптасуы бойынша міндеттері табиғи 

байланысты (органикалық) түрде шешіледі. 

Көптеген күрделі мәселелерге міндеттер мен жобаларды 

әзірлеу, сонымен қатар, талдаудың құралы мен нәтижелерді бағалау 

жатады. Пәнаралық интеграция алға қарай дамудың бағыты болып 

табылады. Құрамында басқа пән саласының білімдерін пайдаланатын 

біріктірілген міндеттер мен жобаларды жасау туралы сөз болып отыр. 
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3.4. Бақылау жұмысы 

Бақылау жұмысы оқытудың ақыл-ойын, қабілетін жетілдіру, 

ұштау мақсатында олардың білімі мен дағдысын есепке алудың, 

тексерудің бір түрі. Оқыту бағдарламасына сай, бақылау жұмысы 

сынақ, емтихан ретінде өтіп, ауызша не жазбаша орындалады. 

Бақылау жұмысы барлық пән бойынша күнделікті сабақ 

үрдісінде, тоқсандық, жылдық, курстық қорытындыларда, оқу 

орындарына түсу, оны біріктіру кезеңдерінде жүргізіледі. Бақылау 

жұмысы кезінде оқушыларға сөзіндіктерді, анықтамалық кітаптарды 

пайдалануға рұқсат етіледі, жұмыс 10-15 минуттан 1-4 сағатқа дейін 

созылады, емтихандық бақылау жұмыстарының мазмұнын, уақыт 

мөлшерін, оны өткізу мерзімдерін оқу министрлігі белгілеп отырады. 

Бақылау жұмысы жаттығу, зертханалық жұмыстар, семинар, 

сұрақ-жауап, диктант, мазмұндама, шығарма түрінде өтеді. Жеке 

немесе бір топ оқушыға бақылау жұмысы бірнеше нұсқада 

ұсынылады. Бақылау жұмысы өзіндік жұмыстың жеке түрі болып 

табылады. Олардың ерекше белгісі – оқушылардың толығымен өз 

бетінше, ал ең басты міндеті – білім, іскерлікпен дағдыны тексеру. 

Мұғалімге көмек ретінде оқушылардың үлгерімін бақылауға 

арналған бір қатар көрнекіліктер шығарылған. Бұл негізінен мектеп 

информатика курсының тақырыптары бойынша белгілі бір түрде 

іріктелініп алынған есептер жинағы. Олар жаппай жазбаша 

жұмыстарға арналған, бірақ олар оқушылардың үлгерімін жеке және 

ауызша тексеру кезінде де пайдалануы мүмкін.  

Бақылау жұмысында оқушыларға есептердің бірнеше нұсқасын 

береді. 2 нұсқадан тұратын тапсырманы, әдетте тақтаға жазады, ал 4 – 

6 нұсқаларын жеке карточкаларда дайындайды. Бақылау жұмыстары 

қорытынды болады, оларды үлкен тақырыптар бойынша жүргізеді 

(тұтас сабаққа негізделген), және ағымдағы материал бойынша есеп 

пен сұрақтан тұратын болады (сабақтың жартысына есептелген). Бұл 

бақылау жұмыстарына олардың көмегімен оқушылардың оқытылған 

материалдың мәнін қаншалықты түсінгендерін тексеруге болатын 

сұрақтар кіреді. 

Дәстүрлі бақылау жұмыстары оқытылатын тақырып бойынша 

орташа қиын 2-3 есептен тұрады. Сонымен қатар, бір – бірімен өзара 

байланысқан әрекеттердің қатарын орындауды талап ететін есепті 

оқушы қандай себеппен орындалмағаны белгісіз болатындықтан 

мұндай жұмыстар жиі оқушылардың білім мен іскерлігінің нақты 

көлемін толық анықтауға мүмкіндік бермейді. Мұндай есептерді 

шешуді тексеру мұғалімнен бір талай уақыт пен еңбекті талап етеді. 

Дәстүрлі бақылау жұмыстарының белгіленген кемшіліктеріне 
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байланысты, оқушылардың білімдерін бақылау үшін тақырып пен 

бөлім материалын 70 – 80% ға дейін жеткізуге мүмкіндік беретін, 

көлемі бойынша үлкен емес сұрақ – есептердің жеткілікті санынан 

тұратын арнайы тапсырмаларды қолдану идеясы туындайды.  

Бақылауды есептеу міндеті оқыту нәтижелерін жүйелі анықтау 

арқылы көрініс тауып, әр оқушыға қатысты үлгерімін, оқыту 

жұмыстарындағы кемшіліктер мен жетістіктерді ой елегінен өткізуге 

мүмкіндік береді. Бақылау – түзетушілік және диагностикалық 

міндеттері сыныптың дайындық деңгейін, оқушылардың біліміндегі 

кемшіліктерден туындайтын тақырыптық түрлі сұрақтар арасында 

оқыту уақытын бөлу, оқыту әдістемесіне өзгерістер енгізу үшін 

«мұғалім – оқушы» орнына кері байланысын қамтамасыз етеді. 

Бақылаудың нәтижелері оқушылардың білімдегі кемшіліктерін 

болдырмауға бағыттау мүмкіндігін береді. Сонымен бірге, оқытушы 

оқушылардың білімі мен дағдысын анықтайды. Олар өз кезегінде 

жаңа оқу материалдарын игеруге негіз болады. Тексеру оқушылардың 

білім нәтижелерінің жағдайын анықтап қана қоймай, білім мен 

біліктілігін, кемшіліктер мен қателіктерін ашып көрсетуге міндетті. 

Бақылаудың тәрбиелік міндеті  ағымдық бақылау оқу үрдісінде 

тікелей енгізіліп, негізінен оқу дайындығындағы олқылықтарды 

анықтап оны жоюға бағыттайды, оқушының білімін тереңдету мен 

байытуға қызмет етеді. Осы бақылау оқу материалының шағын 

бөлігін оқытумен бейнеленеді және тәртіп бойынша әр сабақта 

орындалады. Ағымдық бақылаудың нәтижесі бойынша мұғалім 

оқушылардың келесі оқу материалын толыққанды игеруге дайын ба 

деген мәселені шешуге тиісті. 

Ағымдық тексерудің тәрбиелік маңызы оқушыларды тәртіпке 

үйрету, сынып және үй жұмыстарына жауапкершілік сезімін 

тәрбиелеу, жүйелі еңбекке үйрету, білімдер мен біліктерді игеруге 

және өз бетімен жұмыс дағдысын қалыптастыруға көмектесу арқылы 

көрініс табады. Сонымен бірге ағымдық тексеруге оның оқушыларға 

психологиялық әсерін де ескерту қажет. Дұрыс қойылған жағдайда ол 

оқушыларды тікелей сабаққа оқу еңбегіне дұрыс қарым - қатынасқа 

ынталандырылады. Оқу нәтижелерін бағалаудың да үлкен тәрбиелік 

маңызы зор. Оны дұрыс қолдану арқылы мұғалім оқушының өз 

білімдері мен біліктерін жетілдіруге, еңбек сүйгіштігін дамытуға, өз 

бетінше және шыншыл ойлануына, өз еңбегін өзі бағалауға және 

дұрыс бағалауға тұжырымдамаларын жасауға тұрақты түрде 

ынталануына қол жеткізеді. Ағымдық бақылаудың өзіндік ерекшелігі 

– тарау немесе тақырыпты оқытудың барлық: оқу материалымен 

танысу, білімдер мен біліктілерді қалыптастыру мен дамыту оларды 
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бекіту мен тереңдету кезеңдерінде өткізілетіндігі. Бұдан шығатын 

қорытынды: ағымдық бақылау процесі барысында оқушылардан оқу 

материалын игерудің нақты кезеңімен қарастырылатын танымдық 

деңгейдегі білім ғана талап етіледі. Білім мен білік әлі қалыптаспаған 

кезде оқу дайындағына талапты күшейту – оқыту нәтижелерін 

әділетсіз бағалаудың басты себептерінің бірі. 

Дәл қазіргі кезде информатиканы оқытуда бақылаудың осы 

міндеттерінің маңызы аса зор.  

Бақылаудың оқытушылық міндеті оқушылар білімін 

тереңдетуге әсер етіп, негізгі қателіктерді көрсетеді. Оқытушы 

сыныптың назарын курстың маңызды дүниетанымдылық 

идеяларымен басты сауалдарға аударады. Бұл маңызды міндет 

сондай-ақ материалды бекітумен қайталау нәтижесінде оқушылардың 

біліктіліктері мен дағдыларының, білімінің жағдайын тексеру процесі 

арқылы көрініс табады. Сынақтық тапсырмаларды орындау оқушылар 

білімін жүйелеп, кеңейте түседі. Өзін - өзі бағалау мен тексеру 

дағдыларын, оқу еңбегін тиімді пайдаланудың қалыптастыруға жол 

ашады. Бақылау жұмысының мазмұны мен методикалық оқу 

орындарының бағдарламасына сәйкес құрылады. Бақылау жұмысы 

оқу министрлігі бекіткен норма бойынша бағаланады. 

3.5. Зертханалық жұмыстар 

Оқушылардың жаңа тақырыпты түсіну, меңгеруі оқу 

материалының белгілі бір бөліктерін сабақтастыра жүзеге асады. 

Зертханалық жұмыс жүргізу кезіндегі режимі. Бұл жұмыстың 

қызықтылығы сол, ол компьютерді эксперимент деректерін түгендеу 

үшін пайдалануға жол ашып қана қоймайды, есептік және табиғи 

эксперименттерді қиыластыруға мүмкіндік береді. 

Техникалық жоғары оқу орындары оқытушыларының пікірінше, 

компьютерлік оқыту құралдары негізінде физикалық практикум 

ұйымдастыру оқу-әдістемелік кешен жасауды қажет етеді. Ол 

кешенге «Оқушылардың есептегіш техника мен эксперименттік 

қондырғының» дағдылы эксперименттерінің тығыз бірлігі негізінде 

физикалық эксперименттің арнайы ортасын ұйымдастырудың 

перспективалық бағыттары туралы түсінігін қалыптастыруды 

көздейтін сабақ мақсатына қол жеткізуіне бағдарланған. 

Кез келген радиоэлектрондық қондырғыларды жинағанда 

қазіргі заман талабына сай физикалық немесе математикалық 

модельдерді қолдану мәселелері туындайды. Физикалық модельдеу 

үлкен қаражат жұмсауға алып келеді, себебі қондырғының  жобасын 

жасауда заманға сай технологияны қолданып, зерттеу жұмыстарын 
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жасау керек болады. Мысалы: үлкен немесе аса үлкен біріктірілген 

микросхеманы құруда, физикалық модельдеуде қондырғының 

құрылысы өте күрделі болатындығынан пайдалану мүмкін еместігін 

көруге болады. Сондықтан, осы қиыншылықтан шығу үшін есептеуіш 

техникасының мүмкіндігі мен әдісін қолданып математикалық 

модельді құру арқылы жол табуға болады. 

Оқушыларға зертханалық сабақты қызықты, әрі тиімді өткізу 

үшін, сонымен бірге зертханалық жұмыстарды орындау барысында 

теориялық және практикалық қолданысы жағынан 

мамандандырылған ақпарат жүйелерін (есептуіш техникаларын) 

пайдалану негізгі мәселелердің бірі болып саналады.  

Бағдарлама жеңіл игеріле отырып, жұмыста қолданылу 

тиімділігі артады. Зертханалық жұмысқа қажетті физикалық құрал-

жабдықтар батырмалары бағдарламаның негізгі меню тақталарынан 

таңдалып алынады. Қолданбалы бағдарламада электр тізбектерін 

жинастыру, оның жұмыс істеу тәртібін қалыптастыру, элементтердің 

параметрлерін әр түрлі шарттарға сай орналастыру, графикалық 

нәтижелерін бейнелеу жолдары ұтымды шешілген. Бұл бағдарламаға 

оқу үрдісін түгел енгізу қажет деген пікірде емеспіз. Оқушыларға 

виртуалды зертханалық жұмыспен бірге нақты зертханалық 

жұмыстарды да қатар жүргізу керек екендігін ескерте кету қажет. 

Себебі, оқушылар электр тізбегін теориялық жағынан басқаруды 

біледі де, практика жүзінде бұлар іске аса бермейді. Алғашқы 

бастамалардан кейін оқушылар практикалық жұмыстың 

артықшылығын аңғарады. 

3.6. Оқушылардың білімін тест арқылы тексеру 

3.6.1. Білімді тест арқылы тексеру жүйесінің дамуы 

Тест (ағылш.– test) – оның қазақша аудармасы тексеру, сынау, 

байқау деген мағына білдіреді. 

Соңғы жылдарда оқушылардың білім сапасын тексеруде тест 

тиімді тәсіл ретінде көрініс табуда. Тест оқушы білімінің деңгейін 

ғана анықтап қоймайды, оның ойын жүйелеп, жылдам есептеуіне, 

логикалық ойлау, есептеу дағдыларының қалыптасуына, тез шешім 

қабылдау қасиетінің дамуына тиімді әсер етеді. 

Қай пәннен болмасын оқушы білімін тексерудің, бағалаудың бір 

түрі – тесттік бақылау болып табылады. Тест оқушының білім 

дәрежесі қандай екендігін анықтайтын және ол білімді түрлі 

жағдайларда қолдана білуін тексеруге мүмкіндік беретін тиімді жол. 

Тестік бақылауда берілетін есептер есептеу жолы жеңіл, ықшам, 

шешуге жеңіл, оқушыны жалықтырмайтындай болғаны абзал. 
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Жасалған тест сұрақтарына қанша уақыт қажет екенін мұғалім 

күні бұрын есептеп, анықтап алғаны дұрыс. Шамамен жетілдіріп 

отыру керек.  

Тест жүргізгенде берілген дайын жауаптардың дұрыс немесе 

теріс екенін шартты белгі қойып, сызып немесе жазып көрсетуге 

болады. Бұл көп уақытты қажет етпейді.  

Тест сұрақтарын құрғанда мұғалімдер пәннің бағдарламасын 

ескеріп, сұрақтарды бірнеше нұсқада, кем дегенде үш нұсқа жасайды. 

Олар мыналар:  

- тест сұрақтары түсінікті, анық болуы, жауабына екі ұшты 

тақырыптар енгізілмейді; 

- тест сұрақтары оңай және қиын тақырыптарды қамтып 

жасалады; 

- бір сұраққа бірнеше жауап беріледі. Олардың екеу-үшеуі 

немесе бірнешеуі дұрыс жауап ретінде беріледі (дұрысын тауып белгі 

қою керек); 

- тест сұрақтары бойынша оқушылардың үлгерім дәрежесін, 

білім сапасын пайыз арқылы бағалап шығаруға да болады. Олардың 

дұрыс жауаптары 50% төмен болса, білім дәрежесі төмен, 50% асса 

орташа үлгерім, 75% болса, білім дәрежесі жақсы үлгерім, 80-90% 

болса, білім дәрежесі жоғары үлгерім деп есептеледі. Мұғалім бес 

балдық жүйе бойынша оқушылардың білім сапасын бағалай алады. 

Тестілеу технологиясын пайдалану, жобалар мен рефераттарды 

қорғау және ауызша емтихан нысаны ретіндегі қортынды бақылауда 

кездесетін кейбір кемшіліктерді түзетуге байланысты болып келеді. 

Информатиканың барлық тарауларын толығымен қамтуы 

тестілеудің пайдалы жағы болып табылады. Бағалау нәтижелері 

емтихан алушының жеке және кәсіби сапалықтарына қатысты емес 

және объективтік түрде сипатталады. Нәтижесінде оқушы өзінің білім 

алу кезіндегі жетістіктерін, информатика пәнінің мазмұнды 

кеңістігінде  бұдан да  кең көлемде көрсете алады. Осының бәрі 

қорытынды бақылауға жұмсалатын уақыттың аз болуына қарамастан 

іске асырылады. Тесттер логикалық және қарама-қайшы емес, 

интерпретациясы біркелкі мәндес, тестілеуді ұйымдастыру реттелген. 

Әлемдік тәжірибеде тестілеу кең көлемде қолданылады. 

Осы әдістің пайдалы жақтарымен бірге, кемшіліктері де бар, ол 

тесттердің жоғары сапалы түрде дайындау қажеттілігіне байланысты. 

Екінші мәселеге оқушылардың синтетикалық - талдаулық 

дағдыларын тексерудің күрделілігі жатады. Осындай және басқа да 

кемшіліктерін түзету үшін көп нұсқалы тесттер мен ашық жауаптары 

бар тесттері бар тапсырмалар жүйесін әзірлеу керек. Осындай тесттік 
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тапсырмаларды тексеру оқушының жазбаша жауабында керекті 

сөздердің бар болуы бойынша жүзеге асырылады. Берілген мәтінде 

құрылымды, керекті сөздерді қарайту, сұрақтарға жауап қайтару 

сияқты тесттер және басқа да әр түрлі типтегі тапсырмалар бар. 

3.6.2. Тесттік тапсырмалар  түрлері 

Тесттің көптеген түрлерін Рысс В.А., Носов О.Л., Флоров Т.Д., 

Тарасов В.А., Тулидова Н.Н., Аванесов В.С. және т.б. ғалымдар 

өздерінің ғылыми-әдістемелік еңбектерінде қарастырып дамытып 

жасаған (3.1-кесте).  

3.1-кесте. Тест тапсырмаларының түрлері 

Ғалымның 

аты-жөні 

Тестің түрі Анықтамасы 

Сиэппи А.О. 

Тарасов В.А. 

(1972 ж.) 

Таңдаулы жауаптары 

бар тест 

Берілген жауаптардың ішінен дұрысын 

таңдау 

Құрылымданған жау-

апты тест 

Таңдалған нәтижесін жауаптар 

жолағына жазу 

Рысс В.Л. 

(1982 ж.) 

Алтернатива – тест Оқушыдан берілген екі жауаптың 

біреуін таңдауын талап етеді. 

Көп таңдаулы тест Көптеген берілген нұсқалардың ішінен 

дұрыс біреуін таңдауды талап етеді. 

 

 

Аванесов В.С. 

(1994 ж.) 

Бір дұрыс жауабы бар 

тест 

Орындаушы берілген нұсқалардың 

ішінен дұрысырағын таңдайды. 

Бірнеше дұрыс жау-

абы бар тест 

Орындаушы берілген нұсқалардың 

ішінен бірнеше (бір, екі, үш т.б.) дұрыс 

жауапты таңдауы тиіс.  

Ашық формадағы 

тест 

Орындаушы дұрыс жауапты өзі жазуы 

тиіс. 

Дұрыс тізбекті 

құрастыруға арналған 

тапсырма 

Дұрыс тізбекті құрастыру. 

 

 

Майоров А.Н. 

(1996 ж.) 

 

 

Ашық типті тапсыр-

ма: 

1. шектеулі жауапты 

есеп 

Орындаушыдан дұрыс жауапты жазу 

талап етіледі: 1. берілген тапсырмаған 

орындаушының еркін жауабы; 

орындаушы сұраққа өз бетінше жауап 

беруі тиіс, бірақ олар шектеулі болуы 

керек. 

Жабық типті тапсыр-

ма: 

1. альтернативті жау-

апты 

2. бірнеше таңдау 

 

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты 

таңдау: 

1. берілген екі жауаптан таңдау; 

2. берілген бірнеше нұсқадан таңдау; 

3. орындаушы элементті дұрыс тіздекте 

орналастыру кажет. 

 

Носова О.Л. 

 

 

Оқушыдан ережелер мен анықтамалар-

ды білуін талап етеді, дұрыс жауапы 
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Фролова Т.Д. 

(2001ж) 

Болжам – тест таңдауды қажет ететін сұрақтардан 

тұрады. 

Графикалық тест Сызба арқылы орындалатын тапсырма-

лар. 

Таңдаулы жауапты 

тест 

Берілген жауаптар ішінен дұрысын 

таңдау 

 

Терембекова 

А.А. 

(2003 ж.) 

Толықтыруға және 

еске түсіруге ар-

налған тест 

 

Таңдау тесті  Берілген жауаптар ішінен дұрысын 

таңдау 

Альтернативті тест Берілген екі жауаптың ішінен біреуін 

аңдау. 

Құрылымданған жау-

апты  тест 

Берілген нәтижесін жауаптар жолағына 

жазу.  

 

 

Гулидов И.Н. 

(2005ж) 

Жабық формадағы 

тест 

Берілген жауаптар ішінен дұрыс біреуін 

таңдау. 

 

Толықтыуға арналған 

тест 

Орындаушыдан өз бетінше жауапты 

алуды талап ететін тапсырма. 

 

Дұрыс тізбекті құруға     

арналған тапсырма 

Тесте берілген үрдістер мен істің 

тәртібін көрсетуді талап етеді.  

 

Тест – альтернатива, тест – көптеген таңдау, тест – болжам, 

таңдаулы жауапты тест – бұлардың барлығы жабық формадағы тест, 

себебі бұлардың барлығы берілген жауаптардың ішінен дұрысын 

таңдауды талап етеді.  

Жабық формадағы тестер көп танылып, пайдаланылуда. Мұндай 

түрдегі тестердің кеңінен танылуы, ол мөлшері көп пайдаланушы-

ларға арналған. Ал ашық формадағы тестерді қолдану кейбір 

қиындықтарды тудырады. Мұндай түрдегі тестерді тексеруге 

негізінен мамандар талап етіледі. Бірақ мектеп сыныптарында, кіші 

топтарда осындай тест түрін қолдану өте қолайлы. 

3.6.3. Тесттік тапсырмалар жүйесінің тиімділігі және беретін 

нәтижесі 

- оқу үрдісінде барлық оқушылар түгел тартылады; 

- тексеруге оқу материалдардан толық қамтуды қамтамасыз 

етеді; 

- аз уақыттың ішінде барлық оқушылардың білімін анықтауға 

мүмкіндік береді; 

- оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілетін дамытады, 

жылдамдыққа тапқырлыққа дағдыландырады; 

- оқушылардың пәнге қызығушылығын, ынтасын артырады; 
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- оқушылардың жауаптарды салыстырып, дұрыс жауабын 

таңдай білуге, 

- өз бетінше қорытынды жасай білуге дағдыландырады; 

Тестік жүйенің беретін нәтижесі қандай? 

Оқушылардың тақырыпты қалай меңгергендіктерін анықтауға; 

Оқушыларға өтілетін тақырыптардың қандай бөліктерінің ауыр 

тиетінін білуге; 

Оқушылардың оқуға жауапкершілігін арттырып, олардың 

өздігінен жұмыс істеуге талпындыруға; 

Оқушылардың іскерлігін арттырып, дүниені тануға 

ұқыптылығын дамытуға; 

Ең бастысы тесті құрастыру қиын да көп уақыт алатын жұмыс 

болғанымен, ол оқушы білімін тексерудің тездігі арқасында, мұғалім 

еңбегін жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Жүйелі жүргізілген тест жұмысы, тестіленушінің білімін, 

біліктілігін дұрыс бағалайды. 

Тест біліктілігі тестілеуге берілген уақытқа тәуелді. Сондықтан, 

тестілеудің ұзақтығын анықтап алу өте маңызды. 

Тест біліктілігі, сондай-ақ, тест ұзақтығына, яғни тестке кіретін 

тапсырмалар мөлшеріне тәуелді. Егер тым ұзақ болса, оқушы зейіні 

кеміп, тесттің сенімділігі азаяды. Теория бойынша тест ұзақ болса, ол 

сенімді деп есептеледі. Ал практика 1,5 сағатқа арналған тестілеу 

тиімді екенін көрсетеді. 

Тест сұрақтарын құрастыруда әрбір сұраққа 1 ұпай берген 

дұрыс, себебі айталық мынау сұрақ қиындау екен деп оған 2,3,4 ұпай 

бергенмен оның жауабын білетін бала үшін әділ ұпай берілгенімен, 

жауапты білмейтін, кездейсоқ жауапты таңдай салған бала үшін 

ақиқат бағалаудың қатесі өсе түседі. 

Практикада оқушының өз-бетімен жұмыс жасауын әр түрлі 

деңгейде ұйымдастыруға болады. Тест мазмұнын түсіндіргеннен кейін 

әр бір оқушы өз қабілетіне қарай деңгейлік тестілерді өзі таңдауына 

ерік беріледі. Осы мезгілде группада деңгейлік топ құрылып, жұмыс 

басталып кетеді. Тест жауапкершілігін алған оқушы әр бір сұрақтың 

дұрыс жауабын іздеу, топтағы оқушылардың көмегін сұрау, 

мұғалімнен тестіні қайталап тапсыруды өтінуі, нашар оқушының 

көлеңкеде қалмай тапсырманы дұрыс орындауына мүмкіндік береді. 

Мұғалімге тиімді жағы күнделікті сабақта түгел оқушы 

бағаланады. Ал тәжірибешілік жағынан әділ болуға үйренеді, өз 

араларында беделге ие болады. 
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3.7. Өзіндік жұмысты  ұйымдастыру 

Қазіргі қоғамымыздағы болып жатқан түбірлі өзгерістерге 

байланысты әрбір мұғалім оқытудың сан қилы әдістері мен 

формаларын білулері қажет. Сондықтан жоғарғы оқу орны 

қабырғасында бүгінгі студент, ертенгі маманға қойылатын талап аз 

емес. Оқушылардың  өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастыру сабақ 

сапасының артуына септігін тигізеді. Теориялық білімнің терең бекіп, 

жүйелі қалыптасуына өзіндік жұмысқа берілетін есептер мен 

жаттығулардың дұрыс таңдап алынып, құрастырылуына байланысты 

болады. 

Өзіндік жұмыс кезінде оқушылар оқулықпен және 

дидактикалық материалдармен, түрлі анықтамалық кітаптармен, газет 

– журналдармен, интернетпен жұмыс істеуді үйрене бастайды. 

Өздігінен білім алуға талпынады. Жұмысы нәтижелі болса, 

оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 

3.7.1. Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру талаптары  

- өзіндік жұмыстың мазмұны бағдарламаға қойылатын 

талаптарға сәйкес келу  қажет; 

- оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті; 

- өзіндік жұмыстар түрі және мазмұны жағынан әр түрлі 

болуы керек; 

- әрбір өзіндік жұмыс тексеріледі және бағаланады. 

- өзіндік жұмыс тек қайталау кезінде ғана жүргізбей сабақтың 

барлық кезеңдерінде, орынды жерінде өткізу керек. 

Өзіндік жұмыс ұйымдастыру формасы мынадай: жеке 

оқушымен, топпен жұмыс, барлық оқушымен болады. 

Өзіндік жұмыстарының негізгі түрлері: оқулықпен жұмыс, 

жаттығулар, практикалық және зертханалық жұмыс, тексеру, 

бақылау, рефераттар мен баяндамалар жасау, тәжірбие жасау, 

тест жұмысын орындау болып табылады. 

Оқу үрдісінде оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру 

өзара тығыз байланысты екі міндетті есте сақтауды қажет етеді. Бұл, 

біріншіден оқушылардың танымдық қызметтегі өзіндік, яғни оларды 

өз бетінше білім алуға үйрету болса, екіншіден алған теориялық 

білімдерін, дағдыларын практикада өз бетінше қолдана білуге үйрету. 

Оқушылардың өзіндік жұмысы – бұл мұғалімнің тікелей 

қатысуынсыз, бірақ оның тапсыруымен, оның басшылығымен және 

бақылауымен орындайтын жұмысы. Өзіндік жұмысты орындау 

кезінде оқушы теориялық білімін кеңейтеді, тереңдетеді, белсенді іс - 
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әрекет барысында ойлау қабілеттері дамиды, ал ең бастысы өзіне 

деген сенімі нығайып, жауапкершілікті сезіну қалыптасады. 

Бұл жас жеткіншектің мәселе түйінін өз бетімен шешуге 

талпыныс жасауын, дағдының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. 

Информатика пәні бойынша оқу үрдісінде оқушылардың 

орындайтын өзіндік жұмыстарының түрлері көп. Оларды мынадай үш 

топқа бөлуге болады: 

- меңгерілген жаңа білімдер бойынша жұмыстар; 

- меңгерілген біліктер мен дағдылар бойынша жұмыстар; 

- білімдерді, біліктерді және дағдыларды қолдану бойынша 

жұмыстар. 

Бұл аталған жұмыс топтары бір – бірімен өте тығыз байланыс-

ты. Мысалы, оқулықпен, ғылыми-көпшілік әдебиеттермен, 

сөздіктермен, анықтамалармен жұмыс істеудің көмегімен білім қорын 

толықтыруға, сондай-ақ бұрын алған білімдерді қолдануға қол 

жеткізуге болады. Оқушылардың орындайтын өзіндік жұмыстарының 

барлығына мұғалім жетекшілік рөл атқарады. Өзіндік жұмыстарды 

ұйымдастыруға дидактикалық талаптардың орындалып отырылуы 

қамтамасыз етіледі. Олардың ішінен мыналар басшылыққа алынады:  

- жоспарлы түрде, жүйелі, түсінікті, бір ізіділікпен жүргізілуі; 

- жаттығулардың біртіндеп, яғни қиындық дәрежесіне қарай 

өз кезегімен күрделеніліп отырылуы;  

- теориялық, практикалық даярлықтары мен оқушылардың 

жеке дара ерекшеліктерінің ескерілуі;  

- сабақта орындалатын өзіндік жұмыстар мен сабақтан тыс 

орындалатын өзіндік жұмыстардың бір-бірімен үйлесімі;  

- теорияның практикамен байланысы; 

- үнемі үздіксіз, жүйелі түрдегі бақылаудың болуы.  

Өзіндік жұмыстарға басшылық жасауда бұл дидактикалық 

талаптарды пайдаланудың кейбір ерекшеліктері бар. Әрбір өзіндік 

жұмыстың мазмұн көлемі оқушылардың шамасы келетіндей, жас 

және дара ерекшеліктері ескеріліп берілуі тиіс. 

Оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарды мақсатына 

қарай: оқыту; жаттықтыру; бекіту; қайталау; дамыту; шығармашылық 

яғни іздену мақсатында; бақылау болып бөлінеді (3.2-кесте).  

Өзіндік жұмыс үшін ұсынылатын тапсырмалар оқушылардың 

ғылыми-танымдылық қызығушылығын оятуға, ерік-жігерін 

тәрбиелеуге, білім деңгейін ескеруге, сондай-ақ өзін-өзі бақылауға 

үйретеді. 

Оқу үрдісінде дәстүрлі емес сабақтарды өткізудің пайдасы 

зор. Пікір сайыс, дөңгелек үстел, диспут, ойын элементтерін сабақта 
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пайдалану оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырып, өмірге 

көзқарасын қалыптастырып, түсінігін молайтады. Ал бұл өз кезегінде 

оқушының өзіндік жұмыстарды үлкен ықыласпен орындауына қол 

жеткізеді. 

3.2-кесте. Мақсат бойынша оқушылардың өздігінен 

орындайтын бақылау жұмыстарының сипатаммасы 

Реті Түрлері Ерекшелігі 

1 

 

 

 

  

Оқыту 

 

 

 

 

Мұндай мақсаттағы өзіндік жұмыс жаңа тақырыпты 

түсіндіру барысында тапсырмалар беру арқылы 

жүргізіледі. Оның мақсаты – жаңа материалға 

қызығушылығын дамыту, мұғалім нені түсіндіріп 

жатқанына әрбір оқушының көңілін аудару. 

3 

 

 

Бекіту 

 

 

Мұндай мақсаттағы өз бетімен жұмыстар 

оқушылардың логикалық ойлау қабілетінің дамуына 

септігін тигізеді және әр түрлі ережелерді араластыра 

отырып қолдануды талап етеді. 

4 

 

 

 

Шығармашылық 

 

 

 

Мұндай мақсаттағы өзіндік жұмыс өте жоғары 

деңгейде жүргізіледі. Мұндай тапсырмалар 

шығарылған есептің екінші, үшінші тәсілдерін табуға 

беріледі немесе кейбір теоремалардың дәлелдемесінің 

басқа тәсілдерін табу тапсырылады. 

5 

 

 

 

Қайталау 

 

 

 

Мұндай мақсаттағы өз бетімен жұмысты мұғалім жаңа 

сабақты түсіндіргенге дейін жүргізеді, яғни 

оқушылардың дайындығын тексеру мақсатында, 

қиындық келтірген сұрақтар болса, анықтауға 

көмектеседі.  

6 Дамыту Мұндай мақсаттағы өзіндік жұмыс белгілі бір 

тақырыпқа байланысты баяндама дайындауға үйге 

тапсырма беру арқылы жүргізіледі немесе 

олимпиадаға дайындау, ғылыми – конференция, т.с.с. 

Өзіндік жұмыстарға ұсынылатын тапсырмалар алдымен 

репродуктивті деңгейде, ал сонан соң продуктивті деңгейге көтерілуі 

тиіс. Мысалы, Mіcrosoft Word тақырыбын қарастырайық. 

Репродуктивті деңгейде оқушы тақырыппен танысады, 

берілген тапсырмаларын орындайды. 

Продуктивті (өнімді ойлау) деңгейде шығармашылық, іздену 

бағытындағы тапсырмаларды орындайды, яғни берілген тапсырма 

жоспарын жасау, баяндама дайындау, талдау, зерттеу, материалдар 

жинау, жоба құру және т.б.  

Информатика пәнін оқыту барысында өзіндік жұмыстарды 

жоғарыдағы айтылған талаптарды ескере отырып, келесі 

принциптерге сәйкес ұйымдастыру керектігі анықталды: 
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- білім берудің іргелендірілуі мен стандарт талабына сай 

маман даярлау; 

- оқу-тәрбие мен ғылыми - зерттеу үрдістерін үйлестіру, яғни 

оқу үрдісін ғылыми зерттеушілік жұмыстарға барынша жақындату; 

- арнайы пәндерді мәселелік жағдаймен, компьютерлік 

технологиялар негізінде оқыту. 

Осыдан, оқытушының оқушылардың өз бетінше орындалатын 

жұмыстарын ұйымдастыруға, дидактикалық тапсырмаларды 

орындауы нәтижелі болуы үшін соларды басқаруға компьютерді 

пайдалана отырып жүзеге асыруға болады.  

Сонымен қатар, информатика пәнінен  өзіндік жұмыстардың 

ұйымдастырылуы, басқарылуы, оның компьютерлік технология 

негізінде іске асырылуы өзіндік жұмысқа психологиялық кедергі бола 

алмайды. Себебі информатика пәнін оқытудағы ерекшеліктің бірі 

компьютерді әрдайым сабақта қолдану болып табылады.  

Өзіндік жұмысты компьютерлік технология негізінде 

ұйымдастыру барысында студенттердің келесі кәсіби біліктері 

артады:  

- өз білімін өздігінен үнемі жетілдіріп отыруға үйрену; 

- зерттеу жұмыстары мен оқыту әдістемесінің мазмұны, 

құрылымы туралы қажетті біліммен қарулану; 

- әрбір студенттің зерттеу жұмыстарына деген біліктілігі мен 

оған дағдылану компоненттерінің қалыптасуы; 

- алдыңғы айтылған ойлар негізінде зерттеу және практикалық 

жұмыстарға деген қызығушылықты жоғарылату; 

- байыпты ойлау қабілетінің даму мүмкіндіктерін ашу. 

Өзіндік жұмысты ұйымдастыруда жұмыстың міндетін түсіндіру, 

орындар алдында бағыт – бағдар, түсінік – нұсқау беру, оқушылардың 

мақсатты түрде жұмыс істеп, оның нәтижелі жемісті болуына ықпал 

етеді. Дұрыс ұйымдастырылған өзіндік жұмыстардың оқу тәрбие 

үрдісіндегі мәні ерекше. Атап айтқанда: 

- өзіндік жұмыс тапсырмалары арқылы оқушылардың 

информатика пәніне  деген қызығушылықтарын арттыру; 

- оқушылардың алған білімдерінің, дағдыларының алдағы 

өмірлеріне қажеттілігі мен оны қолдана алуларына көздерін жеткізу; 

- оқушылар істейтін жұмыстардың мақсатын айқындап, 

жұмысты өз еркімен, ерік – жігерімен, қалауымен орындауы; 

- оқушылар істейтін жұмысының қорытындысын шығарып, 

нәтижесін алады, ал бұл оқушы бойында жинақылық, белсенділік пен 

саналықты қажет етеді; 
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- мұғалімнің нақты тапсырмалар беріп жұмысты орындаудың 

және аяқтаудың уақытын белгілеуі оқушыларға өз міндеттеріне 

жауапты қарауға, өз уақытын есептей білуге, жұмысын жоспарлай 

білу дағдыларын дамытады. 

Өзіндік жұмыстарға оқушыларды белсенді жұмылдыруға 

мұғалім меңгеруге тиісті үлкен шеберлік қажет. 

Карточкамен жұмыс жүргізу. Карточка көрнекіліктердің бір 

түріне жатады. Онымен жұмыс істеген өте қолайлы. Карточка 

негізінен жеке бір оқушының білім деңгейін бақылауға қолайлы, бірақ 

оны топпен жұмыс жасағанда, нұсқамен жұмыс жасағанда да 

қолдануға болады. Оқушы карточкамен жұмыс орындағанда 

шығармашылық жеке тұлғасын қалыптастырады және ынтасын 

дамытады және алға шығуға, тапсырманы дұрыс орындауға 

талпынады. 

3.8. Информатикада білімді бағалау критериі 

Оқушылардың білімін бағалау мәселелері  

Білімдерді, ептіліктер мен дағдыларды бағалау – бұл 

оқушылардың қол жеткізген нәтижелерін оқу бағдарламасында 

сипатталған түсінік эталонымен, балдың шартты белгісі - бағамен 

салыстыру үрдісі.  

Кесімді баға оқушының аралық немесе аяқталған жетістіктерін, 

сабақтағы ұқыптылығы мен тәртібін білдіреді. Әдетте 5 балдық 

шаманың бір мәнімен қойылады. 

«5» - толық біледі  (үздік) 

«4» - жеткілікті біледі (жақсы); 

«3» - жеткіліксіз біледі (қанағаттанарлық); 

«2» - білмейді (қанағаттанарлықсыз). 

Білімді рейтинг жүйесімен бақылау, білім тексерудің теңестіру 

жүйесі арқылы бағалау сияқты жағымсыз жақтарын айтарлықтай 

жояды. Соның нәтижесінде үздіктер, жақсы оқитындар, тағы с.с. 

жуық бағалы топтар болмайды. Олардың орнына «бірінші», 

«бесінші», «жүзінші» рейтингі пайда болады. Рейтинг жүйесін 

қолдану қарастырылған тақырып бойынша орынсыз (кездейсоқ) баға 

алу мүмкіндігін азайтады, себебі қорытындылаушы бағада оқушының 

бүкіл оқу барысындағы барлық жұмыстары (реферат жазу, 

олимпиадаға қатысу және т.б.) ескеріледі. 

Баға қою критерийлері. Оқушылардың білімін бақылау 

бағамен тығыз байланысты. Тіпті, баға оқушылардың білімін 

бақылауға аса қажетті элемент. Оқушының жалпы көңіл-күйі әділ 
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бағаға, оң нәтижеге тәуелді, демек, оның бұдан кейінгі оқуға деген 

талпынысы, алатын білім сапасы да бағаға байланысты.  

Білімді бағалау кезінде оқу материалын меңгерудегі негізгі 

сапалық сипаттамасын ескерген жөн: оқушылардың білімі мен 

ептілігі, олардың толықтығы, беріктігі, оларды алуан түрлі жағдайда 

пайдалана білуі, терминологияны және белгілеп жазу арнайы 

тәсілдерін игеруі.  

Бағалау нәтижелері ауызша жауап беру немесе жазбаша жұмыс 

жасау кезінде жіберілген кемшіліктердің болуына және олардың 

түрлеріне байланысты. Кемшіліктердің ішінде қателерді, 

толықсыздықты және ұсақ кемшіліктерді атап кетуге болады.  

Баға қоюды келесі критерийлермен нақтылауға болады:  

«5»-тік бағасы оқушыға келесі жағдайларда қойылады:  

- материалды ауызша да, жазбаша да қателіксіз айта білсе; 

- бағдарламаға сәйкес білімді, ептілік пен практикалық 

дағдыларды толық мөлшерде игерген болса; 

- материалды ауызша да, жазбаша да тиісті орындап, мәтіндегі 

негізгі тұстарды бөліп бере алса, өзгертіліп қойылған сұрақтарға 

кідірмей жауап бере алса; 

- материалды түгелдей орындап, жазбаша жұмыстарда қателік 

жібермесе; 

- алған білімдерін тәжірибеде еркін пайдалана алса.  

«4»-тік бағасы оқушыға келесі жағдайларда қойылады:  

- бағдарламалық материалдан білім алса; 

- материалды саналы түрде орындап, бірақ оның негізгісін 

үнемі бөліп айта алмаса;  

- алған білімін тәжірибеде пайдаланып, бірақ өзгертіліп 

қойылған сұраққа жауап беруге қиналса; 

- ауызша және жазбаша жауап беру кезінде нақтылықты 

жоғалтып, мұғалімнің ескертулерін лезде жоя білсе.  

«3»-тік бағасы келесі жағдайларда қойылады:  

- бағдарламалық материалдан білім алып, бірақ оны өздігінен 

орындауда қиналып, мұғалімге қосымша нақтылаушы сұрақтарын 

қойса; 

- еске түсіретін сұрақтарға жауап беруді ұнатса; 

- өзгертілген сұрақтарға жауап беруге қиналса; 

- ауызша да, жазбаша да жауаптарында қателіктер жіберсе. 

 «2»-лік бағасы келесі жағдайда қойылады:  

- оқушы материалды басқаша түсінсе; 

- ауызша да, жазбаша да жауаптарында өрескел қателіктер 

жіберсе.  
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3.9. Семинар/зертханалық сабақтарын өткізуге әдістемелік  

нұсқаулар мен тапсырмалар  

Зертханалық жұмыс «Оқушылардың білім диагностикасы»[27] 

Мақсаты:  

1) информатика сабағында білім мен біліктілігін тексеретін 

әдістері мен формаларына талдау; 

2) информатикадан жеке тұлғаға бағытталған бақылау 

тапсырмаларын дайындау дағдысын қалыптастыру. 

I. Таңдаған жеке тапсырмаңыз бойынша баяндаңыз. Өз 

тапсырмаңыз бойынша сабақ фрагментін демонстрациялаңыз. 

1. Информатикадан өзіндік жұмыстарды жүргізу әдістемесі, 

олардың түрлері мен ерекшеліктері. 

2. Өзіндік жұмыстардың тапсырмаларын даярлау. 

3. Сынақ жүргізу әдістемесі. 

4. Бақылау жұмысы, информатикадан бақылау жұмыстарын 

жүргізу ерекшеліктері . 

5. Сұраудың әртүрлілігі. 

6. Тестілеу жүргізу (компьютерлік және компьютерлік емес). 

7. Үй тапсырмаларының түрлері, оларды тексеру әдістемесі. 

8. Диктант жазғызу. 

II. Тапсырманы орындаңыз, тапсырма дайындалған тақырып 

бойынша информатикадан қолданылған оқулық пен авторының атын 

көрсетіңіз. 

1. Тексеру жұмысын әзірлеңіз. 

2. Тест әзірлеңіз. 

3. Диктант әзірлеңіз. 

4. Бақылау жұмысын әзірлеңіз. 

III. Бақылаудың дәстүрлі емес  формасының сипаттамасын 

дайындаңыз және оған сәйкес сабақ фрагментін әзірлеңіз. 

1. Білім мен біліктілікті тексеретін және есепке алатын 

дәстүрлі емес сабақтар: викторина - сабақ, сынақ- сабақ, ойын- сабақ 

(КВН, «Не? Қайда? Қашан?», «Таңғажайыптар алаңы», «Бақытты 

сәт»), конкурс-сабақ,  конференция- сабақ, зерттеу жұмысы бойынша 

есеп беру, білім сайысы-сабағы, жарыс-сабақ, шығармашылық есеп 

беру-сабағы, эстафета- сабақ 

2. Дәстүрлі емес сабақ элементтері: интернет-тестілеу, 

информатикалық лабиринт, сөзжұмбақтар мен басқатырғыштарды 

шешу т.с.с. 

3 Оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі емес  формалары: 

шығармашылық жұмыстар мен жобаларды қорғау, портфолио – 
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оқушының білімдік жетістіктер өнімдерінің  жиынтығы ретінде (іске 

асқан жобалар). 

IV. Оқушылардың білімін бақылайтын және тексеретін 

әдістер мен формалардың классификациясының схемасын жасаңыз. 

Әдебиеттер: 

1. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики. – 

Воронеж: ВГПУ, 2005. – 271 с 

2. Бидайбеков Е.Ы. Информатиканы оқыту әдістемесі: Оқулық. 

/Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Нурбекова Ж.К., Сағымбаева А.Е., 

Жарасова Г.С., Оспанова Н.Н., Исабаева Д.Н./ Жалпы редакциясын 

басқарған: Бидайбеков Е.Ы. – Алматы, 2014. – 588 бет. 

3. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы оқыту 

әдістемесі: Оқулық. Алматы: Эверо баспасы, 2014. – 412 бет.  

4. Панкратова Л.П., Челак Е.Н., Контроль знаний по 

информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. БХВ-Петербург, 2004 г. – 448 с. 

5. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.. Преподавание базового курса 

информатики в средней школе. Методическое пособие. – 

М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 496 с.: ил. 

6. Энциклопедия учителя информатики // Информатика: еденед. 

прил. к газ. «Первое сентября». – 2007. – №11.  

7. http://nis.edu.kz/ сайтының материалдары 

8. http://www.klyaksa.net/ – информационно-образовательный 

портал для учителя информатики и ИКТ 

9. http://informslide.ru/algoritmika// – InformSlide  – презентации, 

рефераты, доклады и конспект по информатике. 
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4-тарау. Информатика бойынша сыныптан тыс жұмыс 

Сыныптан тыс жұмыс оқушының жеке тұлғасын дамытудың 

маңызды құралдарының бірі болып табылады. Сондықтан 

«Информатика бойынша сыныптан тыс жұмыс» тақырыбы келешек 

информатика мұғалімін  кәсіби дайындау үшін үлкен маңызы бар.  

Педагогикалық маман үнемі шығармашылық ізденісті, кәсіби 

деңгейін көтеруді, жетілдіруді талап етеді. Информатика мұғаліміне 

бұл айтылғандар тіпті ең үлкен дәрежеде қатысты. Сондықтан 

информатика мұғалімі үздіксіз кәсіби басылымдарды қадағалуы, 

Интернеттің ақпараттық ресуртарын пайдалануы, т.с.с. қажет. 

4.1. Сыныптан тыс жұмыстың дидактикалық негіздері   

4.1.1. Информатиканы оқуды ізгілендіру және қоғамдандыру  

Ізгілендіру (орысш. – гуманизация) –– білім берудің негізгі 

міндеті мен мәні, оқушының даралығын дамытуды жариялайтын – 

жаңа педогогикалық ойлаудың түйінді элементі. 

Информатиканы ізгілендіру – білімді ізгілендіруінің құрамдас 

бөлігі, оны гуманистік негізге ауыстырады. Осы ауысу білім берудегі 

қайшылықтарды шешуге, қоғам дамуының белгілі бір кезеңінде 

әлеуметтік тапсырысты орындауға және жақсы нәтижеге жетуге 

мүмкіндік береді. Осы ретте информатикадан алған білім жалпы 

мәдениетті компоненттің ажырағысыз бөлігі болып табылады [25].  

Информатиканы ізгілендіру барысында мына шарттар жүйесі  

орындалады деп болжанылады: 

1) информатиканың адамға, оны қызығушылықтарына, 

қажеттіліктері мен қабілеттіліктеріне жақындауы; 

2) әлем туралы біртұтас білімді құру; 

3) шығармашылықты ынталандыру және қолдау, өз ойын айту 

және өзін-өзі таныту үшін түрлі әрекеттер түрін ұйымдастыру. 

Информатиканы қоғамдандыру (орысш. – гуманитаризация) – 

кез келген қоғамдық шарттарға дағдыландыратын, оқушыға белсенді, 

шығармашылық ерікті адам болуға және білім берудің жалпы 

мәдениетті компоненттің дамуына бағытталған шаралар кешені. 

Мектеп курсындағы информатиканы қоғамдандыру мына  

бағыттарда өтуі мүмкін: 

1. Информатикаға гуманитарлық негіз енгізу (тарихи 

элементтерді қолдану – идеяларды шығарушылармен танысу, 

информатиканың ғылым ретінде аяқтануы және дамуы, 

информатиканың философиялық бастамаларын ашу). 

2. Информатиканы оқыту әдістемесінде гуманитарлық 

ғылымдарға тән стиль, әдістер мен формаларды енгізу.  
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а) гуманитарлық пәндерден мағлұматтарды қолдану (өлеңдерді, 

суреттердің репродукцияларын, нақыл сөздерді, сабақтарға 

эпиграфтар  және т.с.с); 

б) ертегі, диспут, ой жүгірту сабақтарын енгізу. 

3. Информатиканы адамға және әлеуметтік тұрмысқа 

жақындату: 

а) информатиканың қолданбалық әдістер аймағын көрсету,  

б) информатикада алынған білімді күнделікті тәжірибеде 

қолдану, 

в) информатиканы игеруде жеке дараның маңыздылығын 

көрсету,  

г) информатика мен гуманитарлық ғылымдардың, информатика 

мен жаратылыстану ғылымдарының бірлесуі, информатиканың ішкі 

бірлесуі (бірлескен сабақтар, бірлескен курстар, объектіні және оның 

бейнесін тұтастай оқу сабақтары).  

4. Шығармашылықтың әртүрлі бағыттарымен ынталандыру, 

жеке дара қабілеттіліктерін жүзеге асыруға жағдай жасау және дербес 

шығармашылыққа себепші болу арқылы: 

а) шығармашылық, зертеу жұмыстарының жүйесін енгізу, 

б) тәжірибеге оқушылардың жеке даму ерекшеліктерін есепке 

алатын жеке тапсырмаларды дайындау және енгізу. 

в) сыныптан тыс жұмыстың әртүрлілігі мен жүйелілігін сақтау. 

Ізгілендіру мен қоғамдандырудың мына сатыларын ерекшелеуге 

болады: 

1. Сабаққа әдебиетпен, тарихпен, музыкамен байланысты 

эмоционалды сәттерді енгізу. Бүкіл сыныпқа кейбір тақырып 

бойынша шығармашылық тапсырма беру. Сабақта сыныптан тыс 

жұмыстың жеке элементтерін енгізу. 

2. Біріктірілген, дәстүрлі емес, практикалық, объект және 

бейнені қабылдаудың тұтастығына бағытталған жеке сабақтарды 

дайындау. Көптеген тақырыптар бойынша тәжірибелік және 

шығармашылық жұмыстарды енгізу. Сабақта сыныптан тыс жеке 

шаралар өткізу. 

3. Гуманитарлық негізде жеке курстарды жасау. 

Бағдарламаның тақырыптары бойынша жалпы ой-өрістің дамуына 

бағытталған шығармашылық сараланған тапсырмалар дайындау. 

Сынып ауқымында жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстың 

формаларын жүйелеу және ұйымдастыру.  

4. Информатикадан білім алуды әсерлі, эмоциялық, жалпы 

мәдени күйге бағыттау. Мектеп информатикасының тақырыптары 

бойынша шығармашылық сараланған тапсырмаларды жүйелеу. Білім 
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алудың бүкіл курсы бойынша сыныптан тыс жұмысты жүйелеу және 

ұйымдастыру. 

5.  Сабаққа «енгізілетіндерді» біртұтас кешенге түйістіру – 

олар: жеке алынған дәстүрлі емес сабақтар, сараланған 

шығармашылық, практикалық және зерттеу жұмыстары, сыныптан 

тыс жұмыстың жүйесі және бағдарламалық материалдар. 

Барлық сатыларда оқушылардың мақсатты әрекеттеріне және 

шығармашылығына жағдай жасау өте маңызды. 

Шығармашылық – қоғамдандыру мен ізгілендірудің өзегі болып 

табылады және де тек оқушы ғана емес, оқытушы да «шабыттанады».  

Оқытушы, кепілді нәтиже алу үшін икемді педагогикалық технология 

түрінде – қолдану тәртібі анықталған, қайталанатын педагогикалық 

әрекеттердің және құралдардың инварианттық жүйесін жасайды. 

Оның ерекшеліктері: 

- оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін ескеру; 

- оқу материалын қабылдағанда шамадан тыс эмоциалы және 

интеллектілі жүктемелеу мүмкін емес; 

- сынып ұжымында жағымды рухани-психологиялық ахуалды 

қамтамасыз ету. 

Оқытушының міндеті – оқушылардың алдында, олардың 

қызығушылығы мен мүмкіндіктеріне икемделген әрекеттердің әртүрлі 

спектрін ашу, шығармашылығын және ізденістерін  мадақтау. Оқушы 

таңдау, өзіне-өзі сенімді болу, өзінің жеке даралығын көрсету 

құқығына ие. Сондықтан оқытушы оған өзінің қабілеттілігін саналы 

түсінуіне көмектесіп, қолдау жасап еліктіруі қажет.  

Информатика пәнінің бағдарламасында, мектеп оқулықтарында, 

және оқытудың қалыптасқан әдістемесінде ұсынылған талаптар 

«орташа» оқушыға мөлшерленген. Алайда, оқушылардың деңгейлік 

жіктелуі байқалады: біреулері оқу материалын оңай және 

қызығушылықпен қабылдайды, біреулері қанағаттанарлық нәтижеге 

ие, енді біреулері информатиканы аса қиындықпен түсінеді. 

Мұның бәрі информатиканы оқытудың жекелендіруіне тіреледі. 

Оның бірі– сыныптан тыс орындалатын жұмыс. 

Сыныптан тыс жұмыстың мәні 

Сыныптан тыс жұмыс – сабақтан тыс уақытта, баланың жеке 

тұлғасын әлеуметтендіруін қамтамасыз етуге қажетті жағдай 

жасайтын, оқытушының оқушылармен әртүрлі іс-әректтерін 

ұйымдастыру [33].  

Сыныптан тыс жұмыс – оқу бағдарламаның шеңберіне 

кірмейтін және оқу кестесінен тыс мектеп өткізетін әртүрлі тәрбиелік-

оқытушылық іс-шаралар.  
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Сыныптан тыс жұмыс ұғымы – мәні кең және бірмағыналы 

емес, оған мазмұны, қызметі, өткізу әдістемесі, басқару әдістері және 

формалары бойынша әртүрлі сабақтар кіреді. Мысалы: пән 

үйірмесінің отырысы, сыныптан тыс оқылым, мектеп мерекесін және 

кештерін өткізу сияқты шаралар сыныптан тыс жұмысқа жатады. 

Кейбір жағдайда (үйірме, сыныптан тыс оқу) оны оқытушы 

басқарады, басқа жағдайларда (бос уақытты ұйымдастыру, көңіл 

көтеретін шаралар) өзін-өзі басқару негізінде оқушылар басқарады. 

Осыған байланысты «сыныптан тыс жұмыс» ұғымын саралау 

қажеттілігі туындайды, ол үшін педагогикалық әдебиетте және 

практикада – «оқудан тыс жұмыс» және «сабақтан тыс жұмыс» 

терминдері қолданылады. 

Сабақтан тыс жұмыс – мақсаты, мазмұны және әдістері 

бойынша оқу үрдісімен шектеседі, оның сабақтан тыс кезіндегі 

жалғасы болып табылады және үнемі ерікті түрде бола бермейді.  

Оның жоспарлануында және ұйымдастырылуында анықтаушы 

рөлді ұстаз атқарады. Бұған мысал: пәндік оқытушының қабілетті 

оқушылармен бағдарламалық материалдан алған білімдерін кеңейту 

және тереңдету және нашар оқитындардың білімін түзету бойынша 

өткізетін жұмыстар  

Оқудан тыс жұмыс – мұғалімдердің, сынып жетекшілерінің 

бағыттаушы рөлінің арқасында, көбінесе оқушылар ұжымында 

белсенді және өздерін-өзі басқару негізінде, сыныптан тыс 

жүргізілетін сабақтар. 

Сыныптан тыс жұмыс – оқушыларға кеңінен позитивті әсер 

ету мүмкіндігі бар және оқытушының сабақтағы жұмыспен 

байланыстыра отырып, оқу-әдістемелік өрісте өз бетімен жасайтын 

әртүрлі іс-әрекеттердің жиыны болып саналады.  

Информатика бойынша сыныптан тыс жұмыс компьютерлер 

және ақпараттық технологиялар ұсынатын мүмкіндіктердің және 

құралдардың әртүрлілігіне байланысты – пәнаралық болатынын атап 

өту қажет. Сыныптан тыс жұмыста, информатика, физика, ағылшын 

тілі, еңбек, география және т.б. сабақтары бойынша компьютерлік 

әдістер аса табысты қолданыла алады. Осындай сыныптан тыс 

жұмыстың ерекшелігі – қызығушылығы әртүрлі оқушыларды мұндай 

сабақтар біріктіреді, оларды информатика және өтіп жатқан сәйкес 

пәннің оқытушысы жүргізеді, өйткені басқа пәннің мұғалімдері 

ақпараттық технологияны жеткілікті түрде  біле бермейді. 
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4.1.2. Сыныптан тыс жұмыстың мақсаты және міндеттері 

Мектептің тәрбие жұмысының құрамдас бөлігі болып 

табылатын сыныптан тыс жұмыс оқыту мен тәрбиелеудің жалпы 

мақсаты – баланың өмірге және қоғамға қажет әлеуметтік 

тәжрибені игеріп алуына және қоғам қабылдаған құндылықтар 

жүйесін қалыптастыруға бағытталған. 

Сыныптан тыс жұмыс мына міндеттердің орындалуына 

бағытталған [33]: 

1. Баланың өзіндік оң – «Мен- концепциясын» қалыптастыру, 

ол мына факторлармен сипатталады: 

а) басқа адамдардың оған деген тілектестігі, қарым-қатынасы 

жақсы екеніне сенімділігі; 

б) баланың тақырыпты және басқа шұғылданатын жұмысын 

дұрыс меңгере алатындығына сенімділігі; 

в) өзін тұлға ретінде сезінуі. «Мен- концепциясы» – баланың 

өзіне деген позитивтік қатынасын және әрі қарай жеке тұлға ретінде 

дамуына негіз болатын, өзін-өзі бағалау әділдігін  сипаттайды. 

Түрлі сабақтан тыс әрекеттер оқушының сабақта көрінбейтін 

жеке дара қабілеттерінің ашылуына мүмкіндік береді. Сабақтан тыс 

жұмыстардың әртүрлілігі оқушының өздігінен жүзеге асыруына, өзін-

өзі жоғары бағалауына, сенімділігін арттыруға жағдай жасайды. 

Оқушының түрлі сабақтан тыс жұмыстарға қатысуы оның жеке 

тәжірибесін байытады, адам әрекетінің түрлілігі жайлы білім береді, 

қажетті тәжірибелік дағды мен шеберлігін  қалыптастырады. 

2. Ынтымақтастық дағдыларды қалыптастыру және 

ұжымдық өмірге тәжірибе жинау үшін қолайлы шарттарды жасау. 

Оқу еңбегі өзінің ерекшелігіне байланысты ұжымның топтасуына 

қолайлы негіз бола алмайды. Ал, сыныптан тыс әрекеттер, ұжымды 

ұйымдастыруға қолайлы жағдай жасайды. Мұнда оқушылар өзара 

жан-жақты қарым-қатынаста болады. Сыныптан тыс жұмыстың түрлі 

формаларында оқушылар өздерінің жеке дара қабылеттіліктерін 

көрсетіп, ұжымда өмір сүруге үйренеді. Сонымен қатар, сыныптан 

тыс жұмыстар белгілі бір аспектілерде оқушылардың ұжымдық 

қарым-қатынас тәжірибесін байытады, осының бәрі үлкен оқу-

тәрбиелік нәтиже береді. 

3. Әлеумет қолдайтын, тиімді әрекеттерді жасау 

қажеттілігін қалыптастыру. Қажетті дағдылар мен іскерліктер, 

әрекеттерің формаларымен мен тікелей танысу оған деген ынтасының 

жеке бейімділігіне сай икемдеу арқылы қалыптастырылады. 

Сыныптан тыс жұмыста іскерлікті қалыптастыруға және қажет болса 

өз бетінше оны ұйымдастыруға шарттар құралады. Қазір қоғамға 
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қайшы өмір сүретін (нашақорлық, маскүнемдік, қылмыс жасау) 

жасөспірімдер санының өсуіне байланысты әлеумет қолдайтын іс-

әрекеттерді жасауды қалыптастыру – өзекті мәселе. 

4. Көзқарастың өнегелі, эмоциалды, жігерлі компоненттерін 

қалыптастыру. Сыныптан тыс жұмыстарда өнегелі түсініктерді 

меңгеру арқылы мінез-құлықтың адамгершілік нормалары 

меңгеріледі. Эмоциялық өріс шығармашылық әрекеттерде 

эстетикалық ұсыну арқылы қалыптасады.  

5. Танымдылық ынтаны дамыту. Сыныптан тыс жұмыстардың 

осы түрі, оқу мен оқудан тыс жұмыстардың сабақтастығын 

бейнелейді. Себебі сыныптан тыс жұмыс сабақтағы оқу-тәрбиелік 

жұмыспен байланысты, ең ақырында оқу үрдісінің тиімділігін 

арттыруға бағытталған. 

Сыныптан тыс жұмыстардың аясында оқушылардың ынтасын 

тәрбиелеу, мына маңызды мінтеттерді – оқушылардың мамандықты 

таңдауына және оларды еңбекке дайындалуына шешуімен 

байланысты. Сыныптан тыс жұмыстардың әртүрлілігі оқушылардың 

кәсіби ынталарының  пайда болуының  негізгі көзі болып табылатыны 

белгілі, оларға арнайы білім, іскерлік, дағдыны жинауға, таңдап алған 

әрекет аумағында өз күшін тексеруге  көмектеседі. 

6. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру. Қазіргі кезде 

балаларды бақылаусыз қалдырудан келетін зардаптың алдын алу үшін 

педагогикалық ұйымдастырылған ықпалдың уақытын ұзарту өте 

маңызды. Оқушылардың мінез-құлқымен олардың бос уақытын қалай 

өткізуінің арасында тәуелділік бар екені белгілі. Педагогикалық 

бақылаусыз қалған оқушылар көбінесе үйірмелерге қатыспайды, 

қоғамдық тапсырмалары жоқ, мектеп пен сынып өміріне қызықпайды.  

Үлгермейтін оқушыларды оқудан басқаға назарын аударуға 

болмайды деген пікір бар. Бірақ бұл дұрыс емес, өйткені дәл сол 

оқушыларға өздерінің бос уақытын тиімді пайдалануына көмектесу 

керек. Информатика үлгерімі нашар оқушыларға орасан зор мүмкіндік 

береді. 

Айтылып өткен міндеттер сыныптан тыс жұмысының негізгі 

мүмкіндіктерін және бағыттарын анықтайды. Шынайы тәрбиелік 

жұмыста олар сыныптың ерекшеліктеріне, ұстаздың өзіне, жалпы 

мектептік  оқудан тыс жұмыстың ағымына байланысты нақтыланып 

дәлденеді.  

4.1.3. Сыныптан тыс жұмыстың функциялары  

Сыныптан тыс жұмыстың мақсаты мен міндеттерін оның – 

оқытушылық, тәрбиелік, дамытушылық функциялары анықтайды. 
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Сыныптан тыс жұмыстың оқытушылық функциясының  оқу 

әрекетіне қарағанда үстемділігі аздау. Сыныптан тыс жұмыста ол 

тәрбиелік және дамытушылық функциялардың тиімді іске асуына 

көмекші болады. Ғылыми білімдердің, (оқу іскерлігі мен дағды  

жүйесінің қалыптасуында емес), жай қарым-қатынас дағдысында, 

ұжымдық өмір, мінез-құлықтық белгілі бір дағдысын үйретуге 

негізделеді. 

Алайда, сыныптан тыс жұмыс пен оқу жұмысын дұрыс 

үйлестіру бүкіл оқу-тәрбиелік әрекеттік жүйенің үлкен икемділігін 

қамтамасыз етеді. Сыныптан тыс жұмыс бәріне бір және міндетті оқу 

жоспарын сақтау кезінде оқыту мен тәрбиелеудің сараланған тиімді 

құралы бола алады. Сабақтың толықтығына байланысты уақыттың 

аздығынан, оқу әрекетінің шеңберінде жоюға қиын, оқу жұмысының 

кемшіліктерін теңелте алады. 

Сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың жеке қабілеттерін 

бейімділігі мен ынтасын дамытатын және көрсететін дамытушылық 

функциясының маңызы зор. Мысалы, артистік қабілеті бар оқушыны 

мектептегі мерекелік шараларға, КВН-ға, информатикаға қабілеті бар 

оқушыны – олимпиядаларға пайдалы бағдарламаларды құруға т.б. 

тартуға болады. 

4.2. Сыныптан тыс жұмыстың принциптері 

Сыныптан тыс жұмыстардың ерекшеліктеріне сүйене отырып, 

оған қойылатын талаптарды атап кетейік. 

Сыныптан тыс жұмыс, оның бағыттарын, мазмұнын, формасын 

анықтау кезінде алғашқы бастауларды құрайтын – жалпы 

принциптердің негізінде жүргізіледі. 

Мақсатты орнату принципі – оқу-тәрбиелік тапсырмаларды 

жоспарлауды, қол жеткізген нәтижелерді бағалауды өткізілген 

жұмыстың жанжақты талдауды талап етеді. 

Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырғанда және өткізгенде 

мақсаттың болмауы оқушы мен мұғалім арасындағы арақатынасты 

бұзатын формализмді туғызады, ондай жұмыстың еш тиімділігі 

болмайды немесе теріс нәтиже береді. Бастар алдында күтілетін 

нәтижелерді анықтап алу қажет. Бұл жалпы әлеуметтік тәжірибені 

меңгеру және құндылықтардың позитивті жүйесін қалыптастыру 

мақсатына жетуге көмектесетін міндеттерді тұжырымдауға 

көмектеседі. Ойластырылған әр шараның тәрбиелік міндеті мен 

мақсатының айқын тұжырымдамасы болуы қажет. Сонымен қатар, әр 

жұмыстың маңыздылығы оқушыға анық болу керек.   
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Сыныптан тыс жұмыстың өмірмен, еңбекпен, тәжірибиемен 

байланыс принциптің – мәні қоғамдық өмірге белсенді қатысу 

арқасында, әрбір оқушыны және оқушы қауымын ұйымдастыру 

шындық ықпалымен жүргізуінде болады.  

Сондықтан сыныптан тыс жұмыс қоғамдық пайдалы бағытта 

болуы керек. Осы информатика кабинетіне арналған көрнекілік 

құралдар мен аспаптарды жетілдіруде және құрастыруда, бастауыш 

сынып оқушыларымен жұмысты ұйымдастыруда, информатиканы 

және басқа да мектеп пәндерін оқытуға арналған педагогикалық 

бағдарламалық құралдарды жасауда көрініс табады. 

Оқу-тәрбиелік үрдістің тұтастық және бірлестік принципі – 

ең алдымен оқу және сыныптан тыс жұмыстың үйлесімді бірлесуін 

білдіреді. Оқушының жекеленген ерекшелігін ескере отырып  

педагогикалық үрдістің осы жақтарының ажырамауы – оның 

тиімділігін арттыруының басты шарты. Осындай байланыстардың 

мүмкіндіктері сыныптан тыс әрекеттердің мазмұнында объективті 

қарастырылған.  

Оқу-тәрбиелік үрдістің тұтастық және бірлестік принципі – 

дидактикалық принциптің ғылымилығын, оқыту мүмкіншілігі мен 

көрнекілігін, теория мен тәжірибенің байланысын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Бұл принцип оқу-тәрбиелік үрдістің жас 

дәрежесінің арасындағы сабақтастықты (бастауыш, орта және 

жоғарғы сыныптар), сонымен қатар, оқушылардың дайындығы мен 

алдыңғы даму деңгейін санауын талап етеді. 

Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу принципі – тікелей 

оқыту және тәрбиелеу мақсаттарынан туындайды, себебі тұлға 

ұжымда өзінің қасиеттерінің жан-жақты даму мүмкіндігін алады. 

Сыныптан тыс жұмыс әртүрлі ұжымдық қызметте тұрақты қатысуға 

арналған үлкен мүмкіндіктерді ашады, оны ұжымның қалыптасу 

заңдарын және оның жеткен даму деңгейін ескере отырып 

ұйымдастыру керек. Ұжымның даму деңгейі мұғалім жағынан оларға 

жетекшілік сипатын айқындайды. Ол неғұрлым жоғары болса, 

соғұрлым оқушының өзіне-өзі дербестік беріледі, соғұрлым ұжымда 

оқушының өзін-өзі басқаруында айтарлықтай рөлі болады.  

Тәрбиелеу үрдісінде өз әрекеттігін және белсенділігін дамыту 

принципі – сыныптан тыс жұмыс оқушылардан белсенділікті талап 

етеді және олардың дербестігін көрсету үшін жағдай жасайды. Олар 

өздеріне өз еркімен сабақты таңдайды, оны жоспарлауда, 

жоспарланғанды жүзеге асыру құралдарды және жолдарды анықтауға 

қатыса алады. Сондықтан осы әрекеттерді жүзеге асыру үшін бұл 

принцип үлкен мүмкіндіктерді ашады. Оқушылардың даму үрдісінің 
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барлық сатыларында, белсенділік олардың табиғи үйлесімді 

қажеттілігі екенін естен шығармау керек. Сондықтан тәрбиелік 

жұмысты сол қажеттілікті қанағатандыру бағытында құру қажет. 

Оқушының барлық мүмкіндіктері қолданылса, тәрбие ойдағыдай бола 

алады. 

Оқушыларды өзіндік жұмыстарға дағдыландыру үшін сыныптан 

тыс сабақтардың мәні үлкен (стандартқа сай емес және қиын 

есептерді дербес шығару, мәліметті және баяндамаларды дайындау 

және оқу, шығармашылық жобаларды дайындау және т.б.). Егер 

сыныптан тыс тапсырманы ойластыруды және жүзеге асырылуы 

оқушылар жағынан болса, онда олар өздерін еркін дербес сезінеді.  

Осы жағдайда белгілі бір «тәуекел» деу бар, өйткені оқушылар осы 

істі жақсы меңгере алмауы да мүмкін. Сондықтан сақтық жасап, 

оларға әр уақытта көмекке келуге дайын болу қажет. Есесіне, ең 

басты ұтыс – оқушылар дербестілік мектебінен өтеді.  

Жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру принципі – 

сыныптан тыс жұмыста осы жасқа тән мүмкіндіктері мен күшіне 

байланысты құрылуы керек және әрбір оқушының алдағы дамуына 

ықпал ету керек. 

Бастауыш сыныпта информатикадан сабақтан тыс жұмыстың 

мазмұны оқушылардың ой-өрістерін кеңейтуге, өмірдің түсінікті 

құбылыстармен таныстыруға бағытталуы керек. Осы жастағы 

оқушылардың тұрақсыз назары олармен жұмыстың ең айқын бейнелі 

және әсерлі эмоциялық формаларын іздестіруді қажет етеді. Ең 

тиімдісі ойындық әрекеттерге үстемді көңіл аудару болады. Бастауыш 

сынып оқушылардың қызығушылықтары әлі анықталмаған, 

сондықтан олардың кейбіреулері ғана сыныптан тыс жұмысқа 

қатысады. Бұл оқушыларда ұжымдық байланыс дәрежесі әлі төмен, өз 

күшіне сенімділігі мен дербестілігі аз. Сондықтан барлық сыныптан 

тыс жұмыс мұғалімнің басқаруымен өту керек. 

Орта мектеп жасындағы оқушылармен сыныптан тыс жұмысты 

мектепте алған өмір тәжірибесінен жинақталған білімін ескере 

отырып жүргізу керек. Бұл жастағы оқушылар көп тырысады, олар 

қиын жағдайларда өз күштерін тексеріп көруге талпынады, еңбекте 

дамыған қабілетін көрсету мүмкіншіліктерін іздестіреді. Оқушылар өз 

таңдауы бойынша үйірмелермен, секциялармен айналысады. 

Тәрбиешінің міндеті – әр жасөспірімнің қызығушылықтарын 

қанағаттандыратын және оның қабілеттерін одан әрі дамытатындай 

сыныптан тыс жұмыстарды табуға көмек көрсету.  

Жоғары сынып оқушылары – жоғары және арнайы орта білім 

беру мекемелерінің болашақ студенттері, түрлі қызмет көрсету аясы 
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мен өндіріс салаларының жұмыскерлері. Олар дене және моральдық 

дамуға жетеді, оларға жоғары талаптарды талап етуде туатын ой мен 

дене еңбегінде олардың мүмкіншіліктері айтарлықтай өседі. Олар 

өздері бос уақыттарын өз бетінше ұйымдастыруға, пайдалы істерді 

табуға тырысады, өздерін ересек деп сезінеді. 

Жастық шақ – кейде толқумен, күдікпен және көңіл толқуымен 

бірге жүретін моральді сенім мен дүниеге көзқарасты қарқынды 

қалыптасу шағы. Оқу бағдарламасының шегінен шығатын, 

жұмыстарға тырысу және қызығу, ғылыми-білім беру қоғамдары мен 

үйірмелердің ұйымдастырылуымен қанағаттандырылуы мүмкін. Бұл 

жаста өмір жолын таңдау туындайды, сондықтан оқушылардың 

сыныптан тыс әрекеті бойынша кәсіби бағытын белсенділендіру 

қажет. 

Оқушылардың жастық ерекшеліктеріне қарамастан, кез келген 

жастық топта, компьютерлік ойынның элементі ретінде салмақты, 

үлкендердің әректтеріне ұқсату негізінде іс-әрекетті ұйымдастыру 

табысқа ие болады. Тәрбие жұмысында оқушылардың жастық қана 

емес, одан басқа жеке басыныңда ерекшеліктерін ескерген дұрыс: 

темпераментін, мінезін, қабілетін, қызығушылығын, дағдылары мен 

талғамдарын, сондықтан әрқайсысына жеке қарағанды талап етеді. 

Оқушылардың жастық және жеке ерекшеліктерін білу, олардың жан-

жақты дамуы үшін сыныптан тыс жұмыстарды тереңірек қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Жеке тұлғаны сыйлау және талап қою бірлігі принципі –

сыныптан тыс жұмыс жасау үрдісінде оқушы мен мұғалімнің 

арасындағы қарым-қатынасты анықтайды және оқушылардың 

салмақты қасиеті көрініс табатын қызығушылықтарын айқындауға 

мүмкіндік береді. Оған сүйене отырып, ұстаз оқушылар тәртібінің 

қайта құрылуына және олардың қызығушылығының дамуына, 

үлгерімнің жақсаруына, тәртіпті болуына қол жеткізе алады. 

Сыныптан тыс жұмыс процесі кезінде құрылатын 

қызығушылыққа байланысты ұжымда ұстаздың педагогикалық орны 

сабақ кезіндегіге қарағанда басқаша. Ол оқушылардың 

қызығушылығымен, ойларымен санасатын, олардың жеке даралығын 

құрметтейтін, тәжірибелі және білімді жолдас ретінде болады. 

Сонымен қатар, оқушылар орнатылған тәртіпке және жүріс-тұрыс 

ережелеріне бағынуы қажет, себебі қатынасу-қатынаспау және іс-

әрекеттерінің еркіндігі берекесіздікке әкелмеуі керек. Ұстаздың талап 

етуі оқушылардың жұмысын бақылауына әкеледі, олардың іс-

әрекетінің нәтижесін шығару қажеттілігін болжайды. 
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Сыныптан тыс жұмыс мектеп жұмысы алдында тұрған оқу-

тәрбиелік есепті шешуге үлкен мүмкіндік береді, оқушыларда 

табандылық, жігерлік, ерік сияқты қасиеттерді тәрбиелейді. 

Сыныптан тыс жұмыс ұстаздың өзіне де үлкен пайда әкеледі. 

Сыныптан тыс жұмыста ұстазбен оқушылардың арасындағы 

байланыстың рөлі өте зор, оны орнату үшін ұстазда нақты белгілі 

қасиеттері болуы керек. Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру 

кезінде ұстаз үнемі шығармашылық ізденісте болып, сыныпта 

туындаған хал-ахуалға сәйкес, жаңа қарым-қатынас нысанын, жаңа 

тәртіп құра білуі керек. Ұстаздың шығармашылығы сыныптан тыс 

жұмыстың тиімділігі үшін қажетті шарт болып табылады. 

4.2.1. Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны  

Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны бейімделген әлеуметтік 

тәжірибені, баланың жеке тәжірибесінде іске асқан эмоцияны, бастан 

кешкен, адам өмірінің әрүрлі аспектілерді көрсетеді. Сыныптан тыс 

жұмыс мазмұнының өзгешелігі мына факторлармен сипатталады: 

- ақпараттыққа қарағанда эмоциалы аспектінің басымдылығы: 

тиімді тәрбиелілік әсер ету үшін баланың сезіміне, оның күйзелісіне, 

ақыл-ойына эмоция арқылы тілдесу жасалады. 

- сыныптан тыс жұмыстың мазмұнында білім мен ғылымның 

практикалық жағы анықтауыш мағынаға ие, себебі сыныптан тыс 

жұмыстың мазмұны әртүрлі іскерлік пен дағдының жетілдіруіне 

бағытталады.  

Сыныптан тыс жұмыста оқу дағдысы жетілдіріледі, ақпаратты 

іздегенде өз бетімен жұмыс жасау біліктілігі, сыныптан тыс әртүрлі 

шараларды ұйымдастыру, ынтымақтастық икемділік, этикалық 

нормаларды сақтау қалыптасады. Сыныптан тыс жұмыс мазмұнында 

практикалық аспект теориялық аспектіге қарағанда басым 

болғандықтан, оны оқушылардың белсенділік позициясынан 

қарастыру қажет. Сол арқылы оқушылар әлеуметтік тәжірибенің 

жоғарыда айтылған екі аспектісін де меңгереді. 

Танымдық іс-әрекет – сыныптан тыс жұмыста танымдық 

қызығушылықтың қалыптасуына, оқудың жағымды мотивациясына, 

оқу дағдысының жетілдіруіне арналған. Қолданылған формасы 

басқаша, әйтсе де оқу іс-әрекетінің жалғасы болып табылады. Ол 

үйірме, «Білім құмарлардың турнирі», «Не? Қайда? Қашан?», КВН 

және т.с.с. 

Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың бағдарламалық 

материал аймағында білімдерін тереңдетуіне, логикалық 

ойлауларының дамуына, қиялдарына, зерттеу дағдысына, 
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информатика тілін меңгеруге, оқушыға информатика тарихынан 

хабарлама жасауға көмектеседі. Сыныптан тыс жұмыстар 

практикалық мазмұны бар есептерді шешу үшін қолданылуы керек, 

сонымен қатар, мұндай жұмыстар оқушылардың конструктивті 

дағдыны меңгеруге, модельдеу дағдысына, көрнекі және 

бағдарламалық құрал өндіруге пайдаланылады. 

Тәрбие барысында қосымша әдебиетті зерттеуді ұйымдастырып 

және бағыттап оқытудың маңызы зор. Мұндай жұмыстың мақсаты – 

оқушылардың кітаптан білім көзін көріп, оқу мәдениетін 

меңгерулеріне көмектесу. Жоғары сыныпта оқитын оқушылардың 

кітап оқу аумағы тек көркем жазбамен ғана емес, сонымен қатар 

ғылыми-танымал, анықтамалық әдебиет, оларға ұнайтын, кәсіби 

бағытталған кітаптардан тұруы қажет. Оқылған материал бойынша 

конференция және диспут, библиография сабағын өткізу өте пайдалы. 

Іс-әрекеттің мұндай түрі реферат, баяндама дайындау кезінде жүзеге 

асады. 

Бос уақыттағы іс-әрекет – оқушылардың демалыстарының 

жақсы өтуін ұйымдастырып, ұжымда жылы ахуал құрып, 

ашушаңдықты жою үшін керек. КВН, «Огонек», «Компьютерлік әзіл-

сықақ» және т.б. сияқты формалар өте тиімді. Сыныптан тыс жұмыста 

дәл осы танымдық және ойын аспектілері бірігеді. Мысалы, 

«Таңғажайып алаң», «Қызықты информатика», викториналар және 

т.б. Бұл екі аспектінің қайсысы басқарушы екенін білу үшін нақты 

формада ұстаздың іске асыратын мақсатын, міндеттерін, үстемділік  

функциясын саралау керек. 

Еңбек іс-әрекеті – сыныптан тыс жұмыста еңбектің әртүрлі 

формаларының мазмұнын көрсетеді. Сыныптан тыс жұмыста еңбек іс-

әрекетін ұйымдастыру, ұстаз үшін кейбір қиындық туғызады, әйтсе де 

оның еңбегі, оқушылардың әртүрлі жүйелі еңбек әрекетінде тәрбиелік 

қорытындысын береді. 

Мұндай нәтиже еңбекке деген қалыптасқан қажеттілікте, өз 

орнын таба алуда көрінеді. Сыныптан тыс жұмыста көрнекі құралдар 

құру, кабинетті көріктендіру, педагогикалық бағдарламалық құралдар 

құруды ұйымдастыруға болады. 

Шығармашылық іс-әрекет – оқушылардың қызығушылығының 

дамуы мен шығармашылық потенциалдың ашылуын көрсетеді. 

Шығармашылық іс-әрекет: бағдарламашылардың конкурсы мен 

компьютерлік графика, шығармашылық жобаның көрінісі түрінде 

ұсынылады. Жоғарыда келтірілген іс-әрекет формалары мақсатының 

бірі - адамгершік, әсершіл және жігерлі дүниетаным компоненттерін 

қалыптастыру. 
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Адамгершілік тәрбие – сыныптан және мектептен тыс жұмыста 

адамгершікке тәрбиелеу басты орын алуы қажет. Оның басты мақсаты 

– оқушыларда саналы түрде қоғамға қатынасының борышын 

қалыптастыру, күнделікті өмірде сөзі мен ісінің бірлігін ұстанатын 

мінезді тәрбиелеу. Информатика бойынша сыныптан тыс жұмыста 

оқушыларды ақпарат және бағдарламалық әдістерді қолданудың 

құқықтық нормалармен таныстыру. 

Эстетикалық тәрбиелеудің – сыныптан тыс жұмысы жеке 

тұлғаның жан-жақты дамуын қадағалайды. Мектептің оқу 

жоспарында эстетикалық циклдің пәндері көп орын алмаса да, осы іс-

әрекеттің өзі ерекше мағыналы екені көрініс табады. 

Мектеп эстетикалық тәрбиенің төмендегідей мәселесін шешеді: 

эстетикалық сезім мен талғамды қалыптастыру, жақсылықты 

қабылдай алу, одан ләззат алып, қоршаған ортаға өз үлесін қосу; 

табиғат, қоғам және адам тәртібіндегі сұлулық туралы ойын дамыту, 

шығармашылық қабілеттілікті, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру; 

шығармашылық дүниетанымның кеңейтілуі, оқушылардың өнер 

саласымен танысуы.  

Сыныптан тыс жұмыстар қатарына информатикада 

компьютерлік графикада жұмыс істеуі мүмкін, анимация және 

музыка, мультимедиалық, гипермәтіндік және әдеби жобалары. 

Оқушылардың көпшілігінің қызығушылықтары Web-графика, дизайн, 

интернет-шығармашылықтары болып табылады.  

Оқушылардың шығармашылық топтарының қызықты 

формаларынің бірі – журнал немесе газет дайындау. Компьютердің 

көмегімен өңделген электрондық түрде немесе Интернетке мектеп 

сайттарында көрсетілуі мүмкін. Эстетикалық дамудың шексіз 

мүмкіндіктері компьютерлік анимациялы мектептік студияларды 

ашады, олар тек қана оқушыларға ғана емес мультипликациялық 

фильмдерді жасау және жас көрермендерді тәрбиелеуге көмектеседі. 

Сыныптан тыс жұмыстар үшін үлкен қызығушылық туғызатын 

мектептегі бейне-студиялар болып табылады. Мұғалімдер 

компьютерлік технология арқылы әдеби бейне-фильмдерді 

мультипликацияларды жасауға мүмкіндік алады.  

Бұл іс-әрекеттердің қызық жері – компьютерлік өнердің әртүрлі  

көрсетілімдері. Оқушылардың ең басты көзқарасына экономикалық, 

экологиялық көзқарастары жатады. Олар компьютерлік жобаларды 

қолдануда қалыптасады. Әрбір мектеп және мектептен тыс мекемелер 

өздерінің сыныптан тыс жұмыстарының мазмұнын өздерінің 

мүмкіндіктерін ескере отырып анықтайды. 
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Сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны барлық мектептерде 

бірдей емес. Оған мына факторлар әсерін тигізеді:  

1. Мектептің дәстүрлері мен ерекшеліктері. Мысалы: егер 

мектептің пәндік бейіні болса, онда сыныптан тыс жұмыста танымдық 

аспектілердің үстем болуы. Әдеби, экономикалық, физикалық, 

математикалық және т.б. тәрбие, соған сәйкес кәсіби мектептермен 

сыныптарға тән. 

2. Жас ерекшеліктері, сыныбы, оқушылардың жеке 

мінездемелері. 

3. Компьютерлік техниканың мүмкіншіліктері, ерекшеліктері, 

информатика кабинетінің кесте бойынша жүктемесі. 

4. Мұғалімнің өз ерекшеліктері, оның қызығушылықтары, 

икемділігі және талаптары. 

Егер мұғалім оқушыға білім беруде жоғары нәтижеге жетуге 

тырысса, онда сыныптан тыс жұмыста мақсатқа жету үшін танымдық 

іс-әрекеттерді ұйымдастырады. 

Сонымен қатар, оқудан тыс танымдылықтың көлемі қиындық 

деңгейімен ғана сәйкес келмей, үйренушілердің жеткен деңгейлерінен 

асып түсуде, жан-жақты дамумен сәйкес келуі керек. 

4.3. Сыныптан тыс жұмыстың формалары  

Сыныптан тыс жұмыстардың формалары – бұл мазмұнына 

қарап қойылатын талаптар. Сондықтан сыныптан тыс жұмыс 

формаларының саны орасан көп болғандықтан, оларды тұтастай 

жіктеу мүмкін емес. Есесіне мысал ретінде объектіге (тұлғаға) әсер 

етуі бойынша және оқыту мақсаттарымен тәрбие бағыттарын негіздеп 

жіктеуге болады (4.1-сурет). Сыныптан тыс жұмыстарды жеке, 

топтық және көпшілікті біріктіруі бойынша, ал жеке және 

көпшілікпен – жаппай және ұжымдық деп  жіктеледі. 

Жеке жұмыс – өзін-өзі тәрбиелеуге бағытталған жеке 

оқушының өзіндік іс-әрекеті, танымы, мектептік бағдарламаларды 

ұжымдық және мұғалімдердің тапсырмаларын орындау үрдісі. 

Баланың санасында өзін-өзі кемелдендіру, өзін-өзі тәрбиелеу 

қажеттілігі түсінігін қалыптастыру жеке жұмыстың мәні болып 

табылады. Педагогикада бұл үрдісті тұлғаны әлеуметтендіру 

бағытында тәрбиелеу деп тұжырылымдалады.  

Жеке жұмыстың тиімділігі, қойылған талапқа сай, жеке 

жұмыстың формасын дәл таңдаудан басқа, баланы әрекеттердің 

қандайда бір формаларыне икемдеу болып табылады.  

Сыныптан тыс жеке жұмыстарға қойылатын жалпы мақсат – 

нақты тұлғаның толыққанды дамуы үшін педагогикалық шарттармен 
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қамтамасыз ету. Ол балада оң «Мен-концепциясын» қалыптастыру 

және тұлғалық әртүрлі қырларын, жеке басының мүмкіндігін дамыту 

арқылы жүзеге асырылады.  

4.1-сурет. Сыныптан тыс жұмыс формаларын жіктеу схемасы 

Мысалы, информатика бойынша сыныптан тыс оқытуда  тарихи 

мәліметтерді, бағдарламалаудан қиындатылған есептерді, 

математикалық логикасының элементтерін, есептеп шығару жүйесін 

және т.б. қарастыру дәстүрге айналуда.  

Соңғы жылдары информатикада практикалық мәні және 

танымдық қызығушылығы бар жаңа бағыттар пайда болды – 

ақпаратты өңдеуге компьютерлік технологиялар, сонымен қатар, 
мультимедиа, HTML-программалау, 3D-модельдеу. Бұл сұрақтар 

информатика бағдарламасында өз бейнеленуін тапты, бірақ 

практикаға бөлінген сағат саны жеткіліксіз болғандықтан, сыныптан 

тыс оқыту, информатикадан оқушылардың білім сапасын көтеруге 

негіз болуы қажет.  

Жеке жұмыс әрекеттері оқушылардың және жасөспірімдердің 

басқалармен қарым-қатынасын шектемейді, әйтсе де олардың 

әрқайсысына жалпы шараларда өз орындарын табуға көмектеседі. 

Жеке жұмыс үйірмелердің қажетті құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сондықтан ондай жаппай шаралардың табысты болуы, жеке 

жұмыстың дұрыс жолға қойылуына байланысты болады. 

Үйірмелік (топтық) сыныптан тыс жұмыс оқушылардың 

ғылымның, техниканың, көркемөнердің, спорттың белгілі 

аймақтарына қызығушылықтарын анықтауға және шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, бағдарламалық материалдан алған білімдерін 

Сыныптан тыс жұмыс 

объектіге әсер етуі 

бойынша 
әрекеттік бағыттары 

бойынша 

адамгершілік 
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 экономикалық 
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көпшілікпен 
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тереңдетуге, жаңа мәліметтерді білуге, біліктіліктерін және 

дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.  

Үйірме – информатика бойынша оқудан тыс әрекеттердің негізгі 

түрінің бірі. Оның жұмысының мазмұны негізінен оқушылардың 

дайындығымен және қызығушылықтарымен анықталады, әйтсе де 

кейбір жағдайда бағдарлама да болады. Компьютердің көптеген 

мүмкіндіктеріне (компьютерлік графика, компьютерлік модельдеуді 

бағдарламалау және т.с.с.) байланысты информатика бойынша 

үйірмелердің бағыттары әртүрлі болуы мүкін.  

Үйірмеде сабақтардың әртүрлі типтері өткізіледі. Олар: 

баяндамалар, жобалар жасау жұмысы, кабинет үшін әртүрлі көрнекі 

құралдар жасау, зертханалық жұмыстар, қазіргі интерактивті 

тақтаның әртүрлі технологиясын игеру және оларды дайындау, 

виртуалды саяхаттар және т.с.с. болуы мүмкін.   

Үйірменің жұмысы күнделікте тіркеліп отырады. Есептік 

шараларды: кеш, конференция, көрме, байқау түрінде өткізуге 

болады. Кейбір мектептерде үйірме жұмысының қорытындысы, жыл 

бойы жасалған жұмыстың байқауын тәмәмдайтын мектептік 

мейрамда өткізіледі. Мысалы, информатика бойынша жалпы 

мектептік апта өткізілгенде.  

Жұмыстың бірлестіру формаларына мектеп мұражайы, клубтар, 

қоғамдар, уақытша ұжымдар және т.с.с. жатады. 

4.3.1. Сыныптан тыс шаралардың кейбір формалары 

Информатика кеші – бұл жылдық сынып жұмысының немесе 

үйірменің нәтижесін қорытындылау формасының бір түрі. 

Мұғаліммен бірге оқушылар кештің бағдарламасын, жұмыс түрін 

және ойындарын толығырақ ойластырады. Кеш үшін материал 

таңдайды. Мысалы: әзіл-есептер, тапқырлық есептер, тарихи 

мәліметтер, ребустар, софизмдер, шарадалар, кроссвордтар, 

викторина үшін сұрақтар іріктеледі. Қажетті модельдер, плакаттар, 

ұрандар дайындалады. Мұндай шараның өте маңызды тәрбиелік 

мағынасы бар: біріншіден, оқушылыр өз сыныбының  абыройы үшін 

бірге күреседі; екіншіден, бұл жарыс оқушыларда жеңіске қажетті 

сабырлықты және жігерлікті дамытады.  

Информатикадан викторина – бұл өзінше ойын. Викторинаны 

үйірмеде немесе жеке сыныптар арасында жарыс ретінде өткізу 

ыңғайлы (сабақтан тыс уақытта). Викторина үшін дайындалатын 

тапсырмалар көзге жетерлік мазмұнымен, жазуды талап етпейтін, 

көбінесе ойша шығаруға ыңғайлы болу керек. Сабақта шығаратын 

типтік есептер, әдетте викторина үшін қызықты болмайды. 



 143 

Есептерден басқа викторинаға информатикамен байланысты өзінше 

сұрақтарды енгізуге болады. Викторинаға есеп-әзіл да енгізіледі. 

Викториналар тұтастай қандай да бір тақырыпқа арналуы мүмкін, 

әйтсе де қиыстырылған викториналарды ұйымдастыру ыңғайлы. 

Қызықты кісілермен кездесу өскелең ұрпақты адамгершілікке 

қалыптастырудың маңызды құралы болып келеді. Мұндай кездесулер 

сыныптық немесе жалпымектептік немесе сыныптан тыс жұмыстың 

басқа түрінің құрамында болуы мүмкін. Кездесулер «компьютер» 

кәсібінің өкілдерімен, басқа да компьютерді қолданатын кәсіптер 

өкілдерімен, лайық кәсіпті таңдаған мектеп түлектерімен және т.б.   

ұйымдастырылуы мүмкін.  

Кіріспе сөзде мұғалім оқушылардың қызығушылығын тудыру 

үшін қонақтардың өмір және қызметі туралы айтуға тиіс, ал 

қорытындыда бүкіл айтқанын жалпылап және қатысқандарға алғыс 

айтылу керек. 

Іскер ойындары – зерттелетін объектіні немесе оқушылардың 

нақты әрекетін қабылдайтын немесе көз алдына елестету арқылы 

шешім қабылдайтын оқытудың белсенді әдісі. Олар инструменталды 

деп аталатын – нақты әрекеттің модельін құру, нақты мақсатқа 

жету, қатысушылардың іскерлік қатынас жүйесін құрылымдау 

сияқты есептерді шешуге бағытталған. Балалармен іскерлік 

ойындардың сюжеті әдетте күрделі болмайды, ұйымдастырушылық 

семинар түрінде өтуі мүмкін. 

В.Я. Платов
1
 бойынша іскерлік ойындардың негізгі белгілері 

мыналар:  

1) объектінің модельінің болуы; 

2) рөльдердің болуы; 

3) шешімдерді шығару кезінде рөльдік мақсаттардың 

айырмашылығы; 

4) рөльдерді орындайтын қатысушылардың өзара әрекет-

тестіктері; 

5) бүкіл ойындық ұжымның жалпы мақсатының болуы; 

6) ойынның қатысушылармен ұжымдық шешімді шығару; 

7) «тізбектік шешімді» ойын үрдісінде жүзеге асыру; 

8) шешімнің көпнұсқалылығы; 

9) эмоциялық шиеленсті басқару; 

10) ойынға қатысушылардың жеке және топтық бағалау 

әрекетінің тармақталу жүйесі. 

Іскерлік ойындарда оқушылар өзі жақын және алыс болашағын 

жоспарлайды, бірақ бүкіл әрекетте ойындық құрылым бар, оны 

                                                 
1
 Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. – М.: Профиздат. 1991. – 80с. 
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жүргізушілер кезеңнен – кезеңге бағыттайды. Мұнда оқушылар 

ойнаған кезде нақты қоғамдық қызметті жоспарлап және іске 

асыратын ұжымдық шығармашылық істі қосуға болады. 

Сюжеттік сызығы және қатынастың сырттан тапсырылған 

эмоциялық ахуалы болмағандықтан, іскерлік ойындар оқушылар үшін 

күрделі болады. Қатысушылар үшін уәждеме (орысш. – мотивация)  

құрастырып және оның шараны өткізу үрдісінде қолдауы керек. 

Біріншіден, қатысушыларға үлкендердің істерімен айналысу қызықты. 

Екіншіден, жұмыс қызығушылықтары сәйкес құралған 

шығармашылық топтарда ұйымдастырылуы қажет. Үшіншіден, олар 

өз жұмыстарының нақты нәтижелерін, мысал есептерді шешу 

алгоритмін, шара жоспарын және т.б. көруі керек. 

Сыныптан тыс жұмыста ұйымдастырылатын іскерлік ойындар – 

келешегі бар бағыт. Мұндай ойындар өз іс-әрекетін құрастыруға, 

құрбылармен іскерлік қатынастарды жақсартуға, үлкен кісілермен 

алқалық қатынастарға түсуге үйретеді. Әсіресе, оқушылармен және 

үлкендердің (мұғалімдермен, ата-анасымен) біріккен іскерлік ойындар 

бағалы болып келеді. 

Іскерлік ойындар оқушылардың психофизиологиялық 

ерешеліктерін ескеріп, арнайы анықталған жас мөлшері үшін 

жобалануы қажет. Сыныптан тыс жұмыста пайдалануға болатын 

іскерлік ойындардың мына төрт типін ерекшелеуге болады: 

- ірі ауқымды (бірнеше сынып) және ұзақ (бірнеше айға) 

созылатын іскерлік ойындар; 

- нақтылы ақпаратты саралауға негізделген ойындар; 

- бүкіл сынып айналысатын қысқа мерзімді іскерлік ойындар; 

- үстел үсті іскерлік ойындар. 

Информатикадан диспут –  өзіндік сыныптар арасындағы сұрақ 

және жауап ойыны. Диспут кезінде алдымен қиынырақ сұрақтар 

қойылады. Диспуттың материалы бойынша сұрақ қою өте маңызды. 

Бұл сұрақтардың мазмұндары диспут алдына қойылған мақсаттарға 

байланысты шешіледі. Мұндай мақсаттардың арасында ең маңыздысы 

– өткен оқу жылдарының оқу материалдарын қайталау болады. Бұл 

жағдайда, нақты уақыт аралығында оқушылардың алдына 

информатикадан өткен материалды қайталау мақсаты қойылады. Бұл 

материалдар бойынша нақты әрекетті орындау үшін анықтамаларды, 

қасиеттерді, ережелерді, есептерді шешудің алгоритмдерін құруды 

және т.б. қайталануы қажет.  

Әр диспут алдына қойылатын ең минимальды талап ол 

оқушылардың оқулықтағы тура нұсқалған материалды жақсы, толық 

және дәл ашып айту, тұжырымдарды түсіну біліктілігі болып 
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табылады. Тек осыдан кейін және осының негізінде, оқушылармен 

оқу материалы бойынша шығармашылық жұмысты құруға болады.  

4.4. Информатика пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстың 

әдістемесі  

4.4.1. Сыныптан тыс сабақтарды өткізу кезеңдері  

1. Тәрбиелік міндеттерді қою және зерттеу. Бұл кезең әрбір 

оқушының және бүтіндей сынып ұжымының ерекшеліктерін 

зерттеуге, тәрбиелік үрдісті тиімді іске асыру үшін неғұрлым өзекті 

тапсырмаларды анықтауға бағытталған. Кезеңнің мақсаты – оң 

аспектілерді (баланың, ұжымның жақсы қасиеттерін) анықтауды, 

түзетуді, неғұрлым маңызды тапсырмаларды таңдауды және 

қалыптастыруды қажет ететін педагогикалық болмысты әділ бағалау.  

Зерттеу белгілі педагогикалық әдістер арқылы жүргізіледі, 

олардың ішінде бақылау басымдылық танытады. Бақылау арқылы 

мұғалім оқушы және ұжым жайлы ақпарат жинайды. Оқушылармен 

ғана емес, олардың ата-аналарымен, сыныпта олармен жұмыс істейтін 

мұғалімдермен әңгімелесу ақпараттық тәсілге жатады.  

Жеке жұмыс жасау кезінде баламен құрастырылған: 

суреттердің, боямалардың, өлең шумақтарының, әңгімелердің және 

т.б. құрастырмалардың маңызы зор. Ұжымды зерттеу барысында 

социометрия
1

 әдісі ақпараттық қызмет атқарады, оның көмегімен 

мұғалім неғұрлым танымал және танылмаған оқушылар жайында, 

кішігірім топтар туралы, олардың арасындағы қарым-қатынас сипаты 

жөнінде біледі.    

2. Сыныптан тыс тәрбиелік жұмысты дайындау және 

модельдеу мұғалімнің белгілі бір іс-әрекет модельін құрастырудан 

тұрады. Дарынды мұғалімнің сыныптан тыс сабақтары да көбінесе 

өткен дайындығына байланысты болады. Сол себепті әрбір іс-шараны 

ең алдымен әзірлеп, модельдеп қана өткізген жөн.  

Жоспарды мұғалім оқушылардың қатысуымен құрастырады. 

Жоғарғы сыныптарда оқушылар мұғалімнің басшылығымен өз 

бетінше де орындайды. Тәрбиелік шараны ұйымдастыру шеберлігі 

сыныптан тыс әрекет саласындағы мұғалім мен оқушылардың еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру элементі болып табылады. Модельдеу 

нәтижелері сыныптан тыс сабақтар жоспарында көрініс табады, олар 

мына құрылымнан тұрады: 

1. Атауы.      4. Өткізу формасы. 

2. Мақсаты, міндеттері.   5. Өткізу орны. 

                                                 
1  Социометрия – жеке тұлғааралық байланыстардың өлшемі, оның авторы - американдық 

психиатр және әлеуметтік психолог Джекоб Морено. 
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3. Материалдар мен жабдықтар.  6. Өткізу жоспары.  

Атауында сыныптан тыс сабақтың тақырыбы жазылады. Ол 

мазмұнды нақты сипаттап қана қоймай, көлемі ықшам, тартымды 

болуы керек. Дайындықты іс-шаралардың тәрбиелік және білімділік 

мақсаттары мен міндеттерін анықтаудан, тиісті өткізу формалары мен 

әдістерін, ұжыммен жұмыс жасау жүйесіндегі орынды таңдаудан 

бастау қажет. Осы тұста тәрбиеге деген кешенді көзқарас байқалады. 

Сондықтан көзделген істің тәрбиелік мүмкіндіктерін толықтай 

анықтап, өткізілетін іс-шара мен оқу-тәрибиелік жұмыс жүйесін 

құрайтын басқа да құрамдастарының арасында байланыс орнатқан 

абзал. Іс-шараны дайындау кезінде ұжымдағы оқушылардың өткен 

сабақтағы тәрбиелік әрекетін және олардың нәтижелерін ескерген 

жөн.  

Сыныптан тыс сабақтың мақсаты – дамытушы, түзетуші, 

қалыптастырушы, тәрбиелік қызметтен тұруы қажет, бұл ретте 

оқытушылық қызмет міндеттердің бірі болып қалады. Жаңа білімді 

игерту сыныптан тыс сабақтың мақсаты бола алмайтыны бәріне 

мәлім. Тапсырмалар нақты, мазмұнын ашатындай болуы тиіс. Олар 

әмбебап болмауы тиіс. Сыныптан тыс сабақтың мақсаты мен 

міндеттері неғұрлым нақты әрі диагностикалық болып 

тұжырылымдалса, соғұрлым ұстаздың күтілетін нәтижелер туралы 

ойы айқындала түседі.  

Сыныптан тыс сабақтың мақсатына, міндеттеріне, басым 

қызметтеріне және зерттеу нәтижелеріне сәйкес, мазмұны 

нақтыланып, нақты формалары, әдістері мен құралдары таңдап 

алынады.  

Сыныптан тыс сабақтың жабдықтарына түрлі құралдар: оқу 

құралдары, ойыншықтар, бейнефильмдер, бағдарламалық құралдар, 

әдебиет, ақпараттық ресурстар, әуенмен безендіру және т.б. жатады. 

Әділқазылар мен командаларға арналған үстелдер мен орындықтарды; 

ватман, қағаз, қарындаштар мен қаламдарды; тапсырмаларды 

орындауға арналған тақтаны, бор мен шүберекті және т.б. уақытылы 

дайындап қойған дұрыс.  

Сынып бөлмесін безендіру үшін информатиканы, ақпараттық 

технологияны және компьютерлік техниканы дамытуға үлес қосқан 

әйгілі ғалымдардың қанатты сөздері жазылған плакаттарды, 

ғалымдардың суреттерін, іс жүзінде компьютерді пайдалану суреттері 

бар плакаттарды, ауызша шешуге арналған, ептілікті, 

байқампаздықты қажет ететін, ребустар мен сөзжұмбақтары бар 

тапсырмалар жазылған плакаттарды, ұсынылатын кітаптар мен 

мақалалардан үзінділер жазылған, көркемделіп безендірілген ғылыми-
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танымал әдебиеттер тізімін («Информатика бойынша не оқу керек?») 

пайдалануға болады.    

Тәрбиелік шараны дайындау кезінде материалды сараптай білу 

басты орында тұрады. Жұмыс түріне байланысты ол үшін әртүрлі  

уақыт қажет. Мысалы, диспут, кеш, көрме шараларына материал 

дайындауға көп уақыт керек: ол уақыт мұғалім мен оқушылардың 

әдебиеттерді оқуына, оқушылардың алуан түрлі жобалар мен 

тапсырмаларды орындауына,  қажетті деректер жинауға, баяндамалар 

және т.б. дайындауға пайдаланылады. Аталмыш алдын ала дайындық 

жұмыстары тәрбиелік және білім беру үрдісінде маңызды болып 

табылады. Кейде материалды таңдап сараптауға көп уақыт 

жұмсалмаса да (мысалы, қазіргі IT-мамандығын дайындайтын 

мекемесіне немесе компютерлік орталыққа саяхат өткізу) ұстаз 

баратын нысанмен алдын ала танысуы қажет.  

Сыныптан тыс сабақ саяхат, сұрақ-жауап, байқау, олимпиада 

және т.б. түрінде болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жоспардағы сабақ 

формасын атауымен біріктіреді, мәселен, «Информатика бойынша 

сұрақ-жауап», «Бағдарламаушылар турнирі», «Компьютерлік 

карикатуралар туры».  

Өткізу орны қатысушылардың санына, іс-шаралар түріне, 

материалдық базаға және т.б. қойылатын талаптарға сәйкес 

таңдалады (информатика бөлмесі, мәжіліс залы, спорт залы және т.б.).  

Сабақ жоспары мазмұннан және тәрбиелік әдістерден тұрып, 

жүйелі сценарий немесе тезистік жоспар түрінде болады. Сабақ 

барысын модельдеу кезінде оның ұзақтығын және құрылымын 

ескерген жөн. Сыныптан тыс сабақ төменгі сыныптарда 15-20 мин., 

орта және жоғары сыныптарда 1-2 сағаттан тұруы керек.    

Іс-шараны даярлауда ұйымдастырушылық жұмыс деген 

маңызды элементті де ескерген жөн. Мұғалім оны оқушылардың 

қатысуымен басқарады. Ол тапсырмалардың таратылуын бақылап, 

оларды орындауға көмек береді. Жауапты тапсырмалар жалпы 

сыныпқа, оқушылардан құралған топтарға берілуі мүмкін. Ірі іс-

шараларды ұйымдастыруда ұйымдастырушылық комитеттерін құрып, 

ең үздік дайындық бойынша жарыс өткізген дұрыс. Оқушылардың 

бастамаларына сүйеніп, мұғалім олардың бойында 

ұйымдастырушылық дағдылар мен ептіліктің қалыптасуына септігін 

тигізеді, оларды жауапкершілікке және өздігінен орындауға үйретеді.  

Іс-шараның өтуін жариялайтын жарнамалар алдын ала әзірленіп 

ілінуі тиіс, бір күн бұрын «Сен КВН-ға келесің бе?», «КВН сағат ...-

де», «КВН-де жиналайық» сынды еске салу қабырға газеттері ілінеді. 
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Нарықтық экономика заманында демеушілерді тауып, жеңімпаздарға 

сыйлықтар дайындау қажет.  

3. Модельді тәжрибелік жүзеге асыру күнделікті 

педагогикалық үрдісте ойластырылған тәрбиелік жұмысты орындауға 

бағытталуы тиіс.  

Оқушылардың қызығушылығын және назарын сақтап қалу үшін 

шара жақсы ұйымдастырылып, қарқынды, үздіксіз өтуі тиіс. 

Жүргізушілердің шараны өткізуде алатын орны бөлек, олар 

дайындалған, эрудициялы, жақсы ұйымдастырушы, күтпеген 

жағдайда дұрыс жол таба біліп, тыңдаушыларын өзіне қаратуы, 

олармен байланыс орната білуі маңызды. Әлі қалыптаспаған 

ұжымдарда, оқушылардың жас шамасына қарамастан, мұғалімдер 

тәрбиелік сабақты өздері өткізеді. Ұжым қалыптасқан кезде 

басшылық оқушыларды неғұрлым жиі сырттай бақылауға көшеді 

(белсенділермен ықпал ету арқылы, өздігінен өткізулеріне сүйеніп). 

Алған тәжірибелеріне қарай, мұғалім оларға сыныптан тыс кейбір 

сабақ формаларын өздігінен өткізуді тапсырып, жағдайды сырттан 

бақылап отырады.  

Сыныптан тыс іс-шараларды өткізу кезінде мұғалім техникалық 

құралдар істен шығып кетпеуі үшін, көзделген жұмыс жоспары 

уақытқа сай болуы үшін, оқушылардың барлығының өз орнында 

болуын қамтамасыз етуі тиіс, өйткені түбегейлі жоспарлаған сабақтың 

тиімділігі төмен болып шығуы ықтимал.  

Күрделі шараларды өткізуге ерекше көңіл бөлінуі тиіс (ұзақ 

ойын, компьютерлік шығармаларды қарау, информатика апталығы, 

физмат ғылымдарының айлығы). Олар біртұтас оймен және 

мақсатпен байланысқан циклден тұруы керек.  

Мазмұны мен әдістері әртүрлі жалпы сыныптық сабақтарда 

тәжірибені тиімді өткізу үшін сабақтың төрт негізгі кезеңдерін 

ұстану қажет [33, 420-б.]. 

1. Ұйымдастырушылық кезең (0,5-3 мин). 

Педагогикалық мақсаты: оқушыларды сыныптан тыс жұмысқа 

ауыстыру, олардың қызығушылығын ояту, жағымды әсер қалдыру.  

Типті қателіктер: сабақтың басталуын қайталау, созушылық.  

Ұсыныстар: оқушыларды сабақтан тыс әрекетке тиімді 

ауыстыруға ұйымдастырушылық кезеңнің дәстүрлі емес, қызықты 

материалы септігін тигізе алады: жұмбақтарды, проблемалы сұрақты, 

ойынды, дыбыс жазуды, оқушылардың басқа бөлмеге ауысуын және 

т.б. пайдалану арқылы. 

2. Кіріспе бөлім (сабақтың 1/5-ден 1/3-ге дейінгі уақыты).    
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Педагогикалық мақсаты: оқушыларға белсенді жұмыс жасату, 

оларды тәрбиелік ықпал етуге бұру. Мұғалім оқушылардың  

мүмкіндіктері, жеке бас қасиеттері, тақырып бойынша 

ақпараттандырылу деңгейі, эмоциялы жай-күйі, белсенділік деңгейі, 

қызығушылығы және т.б. қаншалықты шындықпен сәйкес 

келетіндігін анықтайды. Бұл кезеңде мұғалім оқушылардың көңілін 

аулап қана қоймай, сабақ барысына өзгерістер енгізу қажет пе және 

олар қандай сипатта болуы керектігін анықтайды.  

Типті қателік – мұғалімнен қорыққаннан, оқушылар мұғалім 

күткен нәтижеден басқаны айтып немесе істеп қою үрейінен, осы 

кезеңді ескермеуі. Кіріспе бөлімді мұғалім балалардың белсенділігіне 

қарап емес, өзіне байланысты құрастырады, сол арқылы кері 

байланысты ескермей, оқушыларға пассивті тыңдарман рөлін беріп, 

олардың эмоциялы көңіл-күйіне мән бермейді.  

Ұсыныстар: кіріспе бөлім мазмұнға қарағанда кіріспе әңгіме 

(танымдық, эстетикалық) немесе ширату  (викториналар, байқаулар, 

КВН) түрінде де бола алады.  

Бірінші жағдайда сұрақтар, ал екіншіде – тапсырмалар қызықты 

болып қана қоймай, мұғалімге материалдың дайын екендігі туралы 

ақпарат беретіндей құрастырылуы тиіс. Кіріспе бөлімде алда өтетін іс-

шаралар туралы оқушылардың бастапқы түсініктері қалыптасуы керек 

(бағалау жүйесімен, іс-шаралар жоспарымен танысу, командаға 

бөліну). Бағалаудың нақты өлшемлері беріліп, қажетті ережелер 

түсіндірілуі қажет.  

3. Негізгі бөлім уақыт бойынша ең ұзақ болуы керек (жалпы 

сабақтың 1/3 уақытынан көп).  

Педагогикалық мақсаты: іс-шараның негізгі идеясын жүзеге 

асыру.  

Типтік қателіктер: кейбір оқушылардың немесе барлығының 

енжарлығы кезінде мұғалімнің белсенділік танытуы, көрнекіліктердің 

жоқтығы немесе құралдар мен әдістердің аздығы, мінез-құлықты 

қалыптастыру әдістерінің сананы қалыптастыру әдістерінен артық 

болуы, білім беру сабағына немесе артық үйретушілікке айналуы.  

Ұсыныстар: егер оқушылар барынша белсенді болса, сыныптан 

тыс жұмысты жүзеге асыруда тәрбиелік мәні жоғары. Сыныптан тыс 

сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру үшін кәдімгі сабақтан 

ерекше көңіл-күйді көтеретін жағдай туғызу маңызды.  

Мұғалім сабақты өткізудің неғұрлым көп әдістерін қолданса, 

соғұрлым негізгі бөлімнің тиімділігі артады: жаттығу, ойын, 

тапсырма; олар әртүрлі әрекет түрінен құралады: еңбек, 

шығармашылық, ойын және т.б.  
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Алуан түрлі әрекеттерді ұйымдастыру кезінде оқушыларды 

командаға біріктіру арқылы, мұғалім оларды бір-бірімен еркін 

әңгімелесуге ыңғайлы етіп, міндеттерін бөлген кезде, оқушы өз 

атынан емес, ұжымның бір бөлігі ретінде қатысқандай 

орналастырғаны дұрыс. Тапсырманы орындауға уақыт берген кезде, 

командаға оны талқылауға, команданың оқушылар таңдаған өкілінен 

сұрауға бірнеше минут бөлген жөн. Тек осы жағдайда оқушылардың 

түрлі іс-әрекеттерінің ортақ мақсаты, әртүрлі қызметтері және 

ынымақтасу себептері болады.  

Сананы қалыптастыру әдістері оқушыларда сенімнің, іс 

жүзіндегі этикалық түсініктердің қалыптасуына ықпал етеді. 

Әңгімелеу әдісін тиімді етіп түрлендіруде хабарламаны, оқушының 

баяндамасын, жиірек пікірталасты қолдануға болады. Сыныптан тыс 

тәрбиелік жұмыстың жаппай түрінде оқушыларды пікірталас жүргізу 

ережелеріне баулыған дұрыс.  

4. Қорытынды бөлім (1/4-ден кемінде 1/5-ге дейінгі уақыт).  

Педагогикалық мақсаты: оқушылардың алған тәжірибелерін 

мектептен тыс өмірінде пайдалануға дағдыландыру және сабақ 

идеясын қаншалықты жүзеге асырылғанын анықтау. Нәтижесінде, 

қорытынды бөлім мұғалімнің балаға басқа ортада тәрбиелік ықпал 

етуге мүмкіндік береді.  

Типтік қателіктер: бұл бөлім ескерілмейді де немесе «Ұнады 

ма?», «Жаңа не білдіңдер?» сынды сұрақтармен тұжырымдалады.  

Ұсыныстар: тест түріндегі тапсырмалар бастапқы нәтижелерді 

анықтау үшін оқушыларды қызықтыратын: сөзжұмбақ, мини-

викторина, блиц, ойын және т.б. түрінде болғаны дұрыс. Алған 

тәжірибелерін өмірде пайдалану үшін оқушыларға әртүрлі  

ұсыныстар жасау. Оны аталмыш мәселе бойынша кітаптар көрсету, 

сабақта алған дағдыларын, ақпаратты таныта алатын жағдайды 

талқылау арқылы жүзеге асыруға болады. Алған тәжірибелерін 

қолдану үшін оқушыларға келесідей кеңес беріледі: өз туысқандарына 

не айта алады, осы тақырып бойынша не сұрауға болады; қайда 

баруға болады, неге назар аудару қажет, қай ойынмен ойнауға болады, 

өздігінен не істеуге болады және т.б. Қорытынды бөлімде сабақ 

тақырыбы одан әрі ашуды қажет ете ме және оны қалай іске асыруға 

болатындығын анықтауға болады. Қорытынды бөлімді мұғалім 

оқушылардың кейінгі іс-шараларды өткізудегі бастамаларын дамыту 

үшін қолдана алады.  

4. Атқарылған жұмысты талдау – қалыптасқан модельді 

өмірдегі кейпімен салыстыруға, табысты және проблемалы 

жағдайларды, олардың себептері мен салдарын анықтауға 
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бағытталған. Алдағы тәрбиелік жұмысқа тапсырмаларды құрастыру 

элементі аса маңызды. Осы кезең тәрбиелік тапсырмаларды, 

мазмұнды, формаларды түзетуге және сыныптан тыс жұмысты одан 

әрі жоспарлауға тым қажет.   

Өткізілген тәрбиелік шараның қорытындысын шығару – аса 

маңызды сәт, бірақ кейде жете бағаланбайды. Мұнда әсіресе білікті 

қорытынды жасап, атқарылған жұмыстың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін бағалайтын мұғалім мен әдіскердің рөлі аса жауапты.    

Іс-шаралар қорытындыларын талдауды жүйелі түрде өткізген 

жөн, өйткені қол жеткізген жетістіктер арқылы одан әрі алға жылжуға 

болады, жақсысын бекітіп, кемшіліктерді жоюға болады. 

Қорытындыны анализдеудің екі негізгі функциясы бар – 

ұйымдастырушылық және тәрбиелік. Тұрақты анализдеу жұмысты 

жақсырақ ұйымдастыруға, тапсырылған іске неғұрлым жауапты 

болуға ықпал етеді, себебі оның қорытындылары мен нәтижесі 

байқаусыз қалмайды, керісінше, бағалауға ұшырайды. Анализ – бұл 

байқампаздықты тәрбиелеудің, өзіне сын көзбен қараудың, талап 

қоюдың, қоғамдық пікірді қалыптастырудың, сынға оң көзқарас 

танытудың, педагогикалық шеберлікті арттырудың ұтымды мектебі.    

Тәрбиелік іс-шараны сараптай отыра, алдымен, оң нәтижелерді 

белгілеп алған дұрыс, табысқа жеткізген амалдар, шарттар мен 

әдістерді, сәтсіздік себептерін анықтап алған жөн. Қорытындыны 

білікті шығару арқылы бұдан әрі бүкіл тәрбиелік жұмысты негізді 

жоспарлауға және сапасын арттыруға мүмкіндік туады. Әрбір 

өткізілген шараны мына негізгі критерийлерге сәйкес педагогикалық 

сараптаудан өткізуге болады: 1) мақсаттың болуы; 2) өзектілігі және 

тақырыптың заманға сай болуы; 3) оның бағытталуы;  

4) оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес мазмұн тереңдігі мен 

ғылымилығы; 5) мұғалім мен оқушылардың жұмысқа дайындығы, 

оны өткізуге ұйымшылдығы мен айқындығы.  

Тәрбиелік шараның сапасын оқушылардың әсері арқылы да 

бағалауға болады. Олардың назары, эмоциялы икемделуі, өтіп 

жатқанға қызығушылығы, белсенділігі немесе, керісінше, 

немқұрайлығы көп нәрсені пайымдайды. Оқушылардың іс-әрекетін 

бақылау, олармен әңгімелесу, сауалнама жүргізу атқарылған 

жұмыстың тиімділігін тереңнен бағалауға мүмкіндік береді.  

Сыныптан және мектептен тыс жұмыстардың жай-күйі мен 

нәтижелерін педагогикалық кеңестерде және әдістемелік 

бірлестіктерде жүйелі түрде талқылаған жөн. Тәрбиелік шараға баға 

беруде оқушыларды да тартқан дұрыс, сол үшін мектеп радиосын, 

қабырға газеттерін, көрмелерді пайдалануға болады. Мұндай жұмыс 
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формаларының нәтижелері жарыс, байқау, конкурс, айлық және т.б. 

сияқты ұжымда кеңінен талқылауды қажет етеді.  

4.5. Семинар/зертханалық сабақтарды өткізуге әдістемелік  

нұсқаулар мен тапсырмалар 

Семинар 

Тақырыбы: «Мектепте информатикадан сыныптан тыс 

жұмыстар» [27] 

Мақсаты:  

1) оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы сыныптан 

тыс жұмыстардың мүмкіндіктері мен  функцияларын оқып үйрену;  

2) сыныптан тыс шараларды дайындау біліктілігін 

қалыптастыру. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Сыныптан тыс жұмыстардың формалары мен түрлері. 

2. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстардың ерекшеліктері. 

3. Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі. 

Дәптерде орындаңыз: 

1. Таңдаған тақырыбыңыз бойынша сыныптан тыс жұмыстарға 

қажетті материалдарды  даярлаңыз. 

2. Сыныптан тыс шаралардың жоспарын даярлаңыз. 

Зертханалық  жұмыс «Әлеуметтік информатика» 

1. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 әлеуметтік ақпараттық  технологиялар; 

 жарнама; 

 маркетинг; 

 public relations; 

 ақпараттану; 

 ақпараттық  ресурстар; 

 ақпараттық қоғам; 

 ақпараттық дағдарыс; 

 ақпараттық мәдениет. 

2. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. «Ақпаратты қорғау» тақырыбын оқып үйренуде мәліметтерді 

шифрлау туралы сұрақтарды қарастыруға  бола ма? 

2.«Жарнама - әлеуметтік технология түрі» деген пікірді  қалай 

түсіндіресіз? 

3. Оқушыларға «Қоғамды ақпараттандыру» тақырыбында 

өтілетін конференция-сабаққа тақырыптар  ұсыныңыз. 

3. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Бүгінгі күнгі біздің қоғам туралы не айтар едіңіз? 
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2. Аумақтық компьютерлік желілер құралдары арқылы қандай 

техникалық және әлеуметтік мәселелер шешілуде? 

3. Ақпараттық ресурстардың түрлерін атаңыз және мысал 

келтіріңіз. 

4. Ақпарат және компьютерлермен байланысты мәселелерді 

жарнамалайтын  қандай  негізгі құқықтық актілерді атаңыз. 

5. Сіз өз өміріңізде ақпараттық қоғамның қандай мәселерімен 

кездестіңіз? Ол мәселерді шешуде не істедіңіз ? 

6. Компьютерлік программа үшін авторлық құқықты қорғау  

белгісі қандай үш элементтен тұрады? 

6. Әлеуметтік ақпараттық технологияның (АТ) ерекшеліктері 

мен түрлерін атаңыз. 

7. Компьютерлік қылмыстарды атаңыз. 

8. Ақпараттық қоғамның даму деңгейін қандай негізгі 

параметрлер арқылы атауға болады ? 

4. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Мұғалім информатика кабинетінде қолдану үшін, өз 

қаражатына программалық жабдықтың компакт дискідегі 

коммерциялық нұсқасын (мысалы,операциялық жүйені) сатып алды. 

Оның  осы компакт-дискінің көшірмесін жасауына құқы бар ма?  

Жауапты негіздеп түсіндіріңіз. 

2. Мұғалім информатика кабинетінде қолдану үшін, өз 

қаражатына программалық жабдықтың компакт дискідегі 

коммерциялық нұсқасын (мысалы, МҚБЖ) сатып алды. Егер ол 

жұмыстан шығатын болса, осы компакт –дискіні жаңадан келген 

мұғалімге сата алады ма?  Жауапты негіздеп түсіндіріңіз. 

3. Қандай жағдайда өзіндегі компьютерлік ойындарды басқа 

адамдармен ауыстырғанда авторлық құқық бұзылмайды? 

а) автордың келісімі бойынша бұл ойындардың экземплярлары 

шығарылып, азаматтық айналымға түссе; 

ә) ауыстырылатын ойын экземплярларының иелері оларды 

сатып алу- сату/ айырбастау келісім шарты бойынша алған болса; 

б) егер алдыңғы екі шарт орындалса. 

5 Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін жасаңыз. 

6 Тақырып бойынша тест даярлаңыз. 

«Ақпараттық қауіпсіздік» немесе «Ақпараттанудың про-

блемалары мен болашағы»  тақырыбына шығарма жазыңыз. 

8 Төмендегі тақырыптарға материалдар дайындаңыз: 

 «ЭЕМ-нің даму тарихы», 

 «ДК-дің буындары». 

Ғылыми-практикалық конференция  
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Тақырыбы «Информатиканы оқыту кезеңдері мен деңгейлері» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатиканы мектепке дейінгі жүйелер мен жанұя 

тәрбиесінде оқыту. 

2. Информатиканың пропедевтикалық курсы: мақсаты, 

міндеттері, оқыту әдістемесінің ерекшеліктері. 

3. Негізгі мектеп: мақсаты, міндеттері, оқыту әдістемесінің 

ерекшеліктері. 

4. Жоғарғы сыныптар: мақсаты,міндеттері, оқыту әдістемесінің 

ерекшеліктері. 

5. Информатика  курсының сабақтастығы. 

6. Информатиканы қосымша  және коррекциялық оқыту. 

7. Арнайы  сұраныстағы оқушыларға информатиканы оқыту. 

8. Мектеп оқушыларының психологиялық, физиологиялық, жас 

ерекшеліктері. 

9. Информатканы кәсіптік бағдар бойынша оқытудың 

деңгейлері мен ерекшеліктері. 

10. Информатика саласында біліктілікті жоғарылату мен қайта 

даярлау. 
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5-тарау. Информатика кабинеті  

5.1. Информатика кабинетінің қызметін үйымдастыру-

әдістемелік шарттары 

5.1.1. Информатика кабинетінің қызметі 

Информатика кабинеті – бұл оқыту есептегіш техника 

кешенімен (ОЕТК), интерактивті тақтамен, оқу-көрнекі құралдармен, 

оқу жабдықтарымен, жиһазбен, ұйымдастырушылық техникамен, 

сонымен қатар, информатика курсы бойынша теориялық, 

практикалық және сыныптан тыс факультативтік сабақтарды, басқа да 

білім беру пәндерін ақпараттық технологиялардың көмегімен өткізуге 

жабдықталған заманауи білім беру мекемесінің оқу-тәрбиелік 

бөлімшесі.  

Информатика кабинеті мына міндеттерді орындауға 

арналған: 

 - оқушылардың заманауи есептегіш техниканың құрылысы, 

қызметі және пайдалану саласы туралы білімдерін қалыптастыру; 

- ЭЕМ-нің көмегімен есептерді шешу ептіліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру, заманауи ЭЕМ-ді бағдарламалық 

қамсыздандыруды және ақпараттық ресурстармен жұмыс жасауға 

пайдалану;  

- оқушыларды есептегіш техниканың өндірісте, жобалау-

құрастыру ұйымдарында, ғылыми мекемелерде, оқу үрдісінде және 

басқаруда қолданылуымен таныстыру; 

- оқу мекемесіндегі оқу-тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру және 

оқыту әдістерін жетілдіру [15, 26]. 

Информатика кабинетінде мына шараларды:  

- информатика сабағын және ақпараттық технологиялар (АТ) 

құралдарын пайдалану арқылы оқу пәндерін өткізуге;  

- оқушылардың мұғалімдер немесе мектеп басшылығының 

тапсырмасы бойынша мектептің және кәсіпорындар қорының 

мұқтаждығын қанағаттандыратын қолданбалы бағдарламалар 

құрастыруына; 

- ақпараттық-коммуникативтік, интерактивтік технологиялар 

құралдарын пайдалану арқылы сыныптан тыс және факультативтік 

сабақтарды өткізуге болады.  

Информатика кабинетінде өтетін сабақ табысты болуы үшін 

оқу-тәрбиелік үрдістің арнайы шарттарын құру қажет, олардың 

құрамына өзара байланысқан құрамдас компоненттер кіреді, атап 

айтқанда:  
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материалдық (сабақ өтетін орын; мұғалім мен оқушының 

жұмыс орны; оқу-көрнекі құралдар және оқу жабдықтары; оқытудың 

техникалық құралдары);  

а) гигиеналық (санитариялық шарттар; температуралық, 

жарықтық және ауа режімі);  

б) эстетикалық (кабинеттің безендірілуі); 

в) эргономикалық; 

г) қауіпсіздік техникасы.  

Информатика кабинетінде сыныптан және мектептен тыс 

жұмыс жасау. Кабинетте жұмысты ұйымдастыру кезінде дербес 

компьютерді (ДК) тиімді әрі қарқынды пайдаланған дұрыс. 

Информатика курсының бағдарламасы бойынша өтетін міндетті 

сабақтардан қалған бос уақытты кәсіптік оқыту және оқушылармен 

үйірмелі жұмыс жасау үшін пайдаланған абзал.  

Сабақтан тыс уақытта кабинетте мына шараларды:  

- әртүрлі салалар бойынша, ақпараттық компьютерлік, 

технологияларды қолданып оқушыларға жоба жасауға кеңес беру,  

қорғауды  ұйымдастыру; 

- ақпараттық компьютерлік технологиялар (АКТ) құралдарына, 

басқа ресурстарға қолжетімділік және жалпы білім беру 

мекемелерінің оқушыларына және қызметкерлеріне оны пайдалануда 

көмек беру (оқушылардың танымдық және дамытушылық әрекеті, 

сабақ әдістемелерін әзірлеу, әдістемелік материалдарды, ғылыми 

әзірлемелерді, есептік және диагностикалық құжаттаманы, 

оқытушылық және қоғамдық іш-шараларға арналған материалдарды 

және т.б. дайындау);  

- АКТ-ның көмегімен консультативтік және сабақтан тыс 

көмек көрсету (үйірмелер, пәндік зертханалар, байқаулар мен 

олимпиадалар ұйымдастыру, тәрбиелік жұмыстың және 

жасөспірімдердің жеке тұлғасын әлеуметтендіру бойынша әрекеттің 

басқа формалары және т.б.);  

- АКТ-ны пайдаланып, мектепішілік бұқаралық ақпарат 

құралдарының жұмысын орындау (жаңартылып отыратын мектептің 

интернеттегі беті, газеттер, журналдар, бейнематериалдар, 

кабинеттерді безендіру);  

- мектептегі компьютерлік клубтарда балалардың бос уақытын 

(мысалы, программистер клубы, Интернет-клуб, бастауыш сынып 

оқушыларына арналған компьютер, компьютерлік тұсаукесер клубы, 

компьютерлік шахмат клубы және басқалар);  

-  қашықтықтан оқытуды, телекоммуникациялық жобаларға 

(оқушылардың, мұғалімдердің) қатысуын ұйымдастыру. 
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Жалпы айтқанда, кабинет психологиялық, гигиеналық және 

эргономикалық жайлы орта болуы шарт, мұғалім мен оқушылардың 

денсаулығын сақтау және еңбек қауіпсіздігі талаптары толықтай 

қамтамасыз етіліп, нәтижелі сабақ беруге, оқушылардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыруға және ақыл-ойын дамытуға, информатика 

пәні және ғылым негіздері бойынша берік білім, ептіліктер мен 

дағдыларды игеруге ыңғайлы болуы тиіс.  

5.1.2. Информатика кабинетініне қойылатын талаптар 

Информатика курсы мен басқа да жалпы бiлiм беретiн 

жекелеген пәндердi оқытуда жаңа ақпараттық технологиялық 

құрылғыларды пайдалану барысында информатика кабинетiнiң 

құрамына келесi құралдар  және құжаттар енедi: 

 Психологиялық-педагогикалық, эргономикалық және техни-

калық талаптарды қанағаттандыратын оқу-есептеу техникасының 

жиынтығы. 

 Арнайы жиһаз бен оргтехника. 

 Информатика кабинетiнде жұмыс iстеу барысында техника 

қауiпсiздiгiн сақтауды қамтамасыз ететiн құрылғылар мен құрал-

жабдықтар.  

 Болашақта әлемдiк деңгейде және аймақтық телеком-

муникациялық желiлердi жүйелеудi қамтамасыз ететiн құрылғылар 

мен құрал-жабдықтар (компьютерлiк желiлер мен телефондық, 

теледидарлық, спутниктiк байланыс құралдарының синтезi). 

 Информатикадан ғылыми, оқу-әдiстемелiк, анықтамалық 

әдебиеттер кешені. 

 Жалпы білім беретін пәндерді жүргізу үшін арналған 

(электрондық оқулықтар, энциклопедиялар, оқыту бағдарламалары, 

ойын бағдарламалары) компакт-дискілеріндегі мультимедиалық 

шығармалар. 

 Информатика кабинетінде қауіпсіздік техника ережесінің 

бұрышы. 

 Информатика кабинетінен эвакуация жоспары. 

 Өртті сөңдіру құралдары. 

 ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен
1
 бекітілген 

«Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен  жұмыс 

істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар»  санитариялық ережесі; 

 Алғашқы көмек көрсету аптечкасы, оның құрамында 

дәрігерлiк құралдар мен дәрi-дәрмектiң мына түрлерi болуға тиіс: 

                                                 
1
 Бүгінгі таңда 2011.01.12 күні № 1430 бекітілген бұйрық қолданылуда 
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Дәргерлiк құралдар мен 

дәрi-дәрмектiң түрi Қолданылуы Саны 

Жеке таңуға арналған ан-

тисептикалық пакеттер Таңу үшiн 3 дана 

Бинттер Жарақатты таңу үшiн 3 дана 

Пакеттегi мақта Жарақатты сүрту, таңу мақсатында 3 дана 

Қан кетудi тоқтату орамы Қан кетудi тоқтату мақсатында 1 дана 

Йод ерiтiндiсi 

Жарақаттың, жараның, iсiктiң жан-

жағына жағу үшiн 1 флакон 

Нашатыр спиртi 

Естен танып қалған жағдайда 

мақтаға 2-3 тамшы тамызып, мұр-

нына иiскету 1 флакон 

2-4% бор қышқылының 

ерiтiндiсi 

Көздi шаю үшiн, күйген жағдайда 

көздi сүрту үшiн 1 флакон 

1% спирттiк брилиантты 

жасыл ерiтiндi 

Терiдегi әртүрлi жарақатқа, жараға 

жағу үшiн 1 флакон 

Кардиомин 

Орталық нерв жүйесiн, жүрек 

соғысын, тыныс алуды қалпына 

келтiру үшiн 25 тамшы (1 шәй 

қасық) 1 флакон 

Резина қолғап  1 пар 

Калий магранциялық 

қышқылы (марганцовка) 

Терi сыртының жарақатына жағу 

үшiн 1 флакон 

Жабысқақ пластырь  1  дана 

 Информатика кабинетінің құжаттары: 

1) Қалалық (аудандық) басқармаларының СЭС–ымен берілген 

рұқсат. 

2) Кабинеттің паспорты. 

3) Оқу жылына информатика кабинетiнiң дайындық актiсi. 

4) Өткен жылы информатика кабинетiнiң жұмысына талдау. 

5) Кабинеттің даму және жұмыс жоспарлары (мектеп директоры 

бекітеді). 

6) Информатика  кабинетінің жұктемесінің графигі. 

7) Оқытудың техникалық құралдары тiркелген инвентарлық 

журнал. 

8) Әрбір дербес компьютерді қолдану жұмыс орнының журна-

лы. 

9) Машиналардың істен шығу және жөндеуде тұрғанын тіркеу 

журналы. 

10) Оқушыларға техника қауiпсiздiгi бойынша кiрiспе және 

деңгейлi нұсқаулардың өтiлуiн қадағалау журналы. 

11) Бағдарламалық жабдықтаманың тізімі (электрондық 

оқулықтар және т.б.). 
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 Қазақстан Республикасы орта бiлiм беру жүйесiн 

ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асырушы 

мына нормативтiк-ұйымдастырушылық құжаттары: 

1) ҚР “Бiлiм туралы” Заңы;  

2) Қазақстан Республикасы орта бiлiм беру жүйесiн 

ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы;  

3) орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың аймақтық 

бағдарламасы; 

4) мектеп ішінде оқыту үрдісін  ақпараттандыруын даму 

бағдарламасы; 

5) 7-11-сыныптарға арналған информатикадан мемлекеттiк бiлiм 

стандарты; 

6) сыныптар бойынша информатикадан оқу бағдарламалары; 

7) 7-11-сыныптарға арналған информатикадан күнтiзбелiк-

тақырыптық жоспар; 

8) сабақтан тыс жұмыстарының оқыту бағдарламалары; 

9) дарынды балалармен жұмыс істеу бағдарламасы. 

 «Информатика» курсы бойынша базалық және мамандыққа 

баулу бағыттарына негiзделген мына бағдарламалық құралдар: 

1) информатикадан дидактикалық материалдарына тақырыптық 

картотекасы; 

2) оқушылардың компьютерде өзіндік жұмысын ұйымдастыруға 

арналған әрбір тақарып бойынша материалдардың жинағы; 

3) әрбір сынып бойынша тексеру, бақылау жүмыстарының 

мазмұнымен (кіру және шығу үзіктері, тақырыптық, жартыжылдық) 

талдаулары; 

4) сынып бойынша тестік тапсырмалар; 

5) информатикадан олимпиадалық тапсырмалар; 

6) информатикадан бақылаушы және жаттығушылық 

бағдарламалар. 

 Мектептің оқыту үрдісін ақпараттандыруын дамыту 

құжаттары: 

1) Педагогикалық ұжымды компьютерлік сауаттылыққа 

оқытудың бағдарламасы, мектеп бойынша бұйрық, оқытылатын 

мұғалімдердің тізімі (мектеп директорымен бекітілген). 

2) Internet-ті пайдалану және жұмыс істеу журналы. 

3) Жаңа ақпараттық технологияларды қолданып әртүрлі оқыту 

тәртіптерін жұргізу журналы мен графигі. 
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5.1.3. Информатика кабинетінің жұмысын ұйымдастыру 

Информатика кабинетіндегі жұмысты ұйымдастыру үшін 

мектеп директорының бұйрығымен информатика мұғалімдерінің 

ішінен информатика кабинетінің меңгерушісі тағайындалады. 

Кабинет меңгерушісі кабинетті жабдықтау, мұғалімдер мен 

оқушылардың есептеуіш техника құралдарын пайдалану жұмыстарын, 

информатика және басқа оқу пәндерін оқытудағы ақпараттық 

технологияны ұйымдастырушысы болып табылады. Мектептің оқу 

жоспарына сәйкес кабинетті жабдықтаудың алдағы уақыттағы 

жоспарын жасайды. 

Сонымен қатар, оқу-әдістемелік көрнекі құралдармен және 

оқыту техникалық құралдарымен толықтыру шараларын, кабинеттегі 

бар жабдықтар мен есептеуіш техника құралдарының сақталуын 

жауапкершілікпен қарайды. 

Кабинет меңгерушісі инвентеризациялық жазу журналын 

жүргізуге, жабдықтардың қолдануға әрқашан даяр тұруын, ЕТ-ның 

профилактикалық техникалық қызмет көрсетуінің өз уақытында және 

ұқыпты болуын, ДЭЕМ-ның істен шығу жағдайында оларды тіркеу 

және жөндеуін ұйымдастыру, информатика кабинетінде 

санитариялық-гигиеналық талаптар мен қауіпсіздік техникасына 

қойылатын талаптарды қолдауды өз жауапкершілігіне алады [15,26]. 

Кабинет меңгерушісі информатика кабинетінде оқушылармен 

өткізілетін оқу, үйірме, қосымша сабақ және басқа сабақтарды 

жоспларлауға қатысады; сабақтың барлық формалары мұғалімнің 

қатысуымен өтуі міндетті. Кабинет меңгерушісі информатика 

кабинетінде сабақ өткізетін мұғалімдердің алғашқы және мерзімді 

қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқауын өз уақытында жүргізуін 

қадағалауды жауапкершілігіне алады. 

Оқу-әдістемелік семинар – мектептегі ЕТК кабинеті қызметін 

ұйымдастырудың маңызды түрі екені дәлелденген тәжірибе. Оның 

жұмысына информатика мұғалімдері ғана емес, басқа пән мұғалімдері 

де тартылады. Семинар оқытуда жаңа ақпараттық компьютерлік 

технологияларды (АКТ) қолдану тәжірибесін таратуды, жаңа 

бағдарламалық құралдармен таныстыруды, мұғалімдерге ЭЕМ-де 

жұмыс істеу кәсіптік негіздерін оқытуды, оқушылармен сыныптан 

тыс жұмыстардың негізгі бағыттарын талдауды және т.б. тарату үшін 

ұтымды қолданылуы мүмкін. Семинар жұмысының бағыты әртүрлі, 

яғни мұғалімдердің ақпараттық мәдениетін жетілдіру шарасы 

бойынша өзгеруі ықтимал.  

Алғашқы нұсқауда мұғалім оқушыларды кабинеттегі тәртіп 

ережелерімен, қауіпсіздік техника ережелерімен және еңбек 
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гигиенасымен, жұмыс кезінде кездесіп қалатын қауіпті кезеңдер және 

оған сәйкес сақтану шараларымен таныстырады. Алғашқы нұсқау 

лекция, әңгімелесу түрінде өткізіледі.  

ЭЕМ-де жұмыс істеу алдындағы нұсқау алғашқы нұсқауды 

толықтырады, оның мақсаты оқушыларды жұмыс орнын дұрыс ұстап 

және ұйымдастыру талаптарымен, қауіпсіз жұмыс әдістерімен және 

қорғаныс құралдарын қолдану ережелерімен, нақты жұмыс кезінде 

мүмкін болатын қауіпті кезеңдермен, жұмыс атқарушының өз жұмыс 

орнындағы міндеттерімен, сонымен қатар, қауіпті жағдайлар туғанда 

өзін-өзі ұстау ережесімен таныстыру болып табылады.  

Жұмыс орнындағы мерзімді нұсқау қысқаша болуы керек, 

нақты нұсқау және керекті жағдайда жұмысты дұрыс және қауіпсіз 

орындау тәсілдері қоса керсетілуі керек. Оқушылармен өткізілген 

нұсқау мәліметтері арнайы журналға жазылады (5.1-кесте). 

5.1-кесте. Техникалык қауіпсіздік бойынша нүсқау өткізуді 

тіркеу журналы 

№ Нұсқау 

алушының 

фамилиясы 

Күні, 

мерзімі 

Өткізілетін 

нұсқаудың 

атауы және  

мазмұны 

Нұсқау 

өткізушінің 

аты-жөні, 

қызметі  

Нұсқау 

өткізушінің 

қолы, 

қызметі 

Нұсқау 

алушы- 

ның қолы 

       

Информатика кабинетінің меңгерушісі жұмысына лаборант  

(немесе техник) көмек көрсетеді. Лаборант (техник) кабинет 

меңгерушісінің тікелей қол астында болады және оның алдында оқу 

жабдықтарын пайдалану және олардың дұрыс, бұзылмай сақталуы 

жайлы есеп береді. Лаборант кабинеттің бүкіл жүйесін, оларды күту 

тәртібін, көрнекі құралдар мен техниканы сақтау шартын білуі 

міндетті.  

Информатика кабинетінің даму жоспарына сәйкес лаборант 

кабинет меңгерушісінің жетекшілігімен қажетті оқу жабдықтарын 

алуға қатысады, есеп, инвентаризациялық жазу жүргізеді. Лаборант 

мұғалім жоспары бойынша және оның жетекшілігімен сабаққа 

жабдықтар даярлайды. Лаборант окушылардың қауіпсіздік техника 

ережелерін сақтауын, өртке қарсы және алғашқы көмек 

құралдарының үнемі дайындығын қамтамасыз етеді, сабақ кезінде 

бұзылып қалған техниканы тізімдейді, сонымен қатар істен шыққан 

құралдарға жөндеу жасайды. 

Санитариялық ережелер мен нормативтерге сәйкес 

информатика кабинетінде 18 ш. м-ден кем емес, бірі–оқу ғимаратына, 

екіншісі – басқыш алаңына шығатын екі есігі бар лаборанттық бөлме 

болуы керек. 
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5.1.4. Информатика кабинетінде жұмыс істеу ұзақтығы 

Компьютерлік кабинеттерді жабдықтауда және қолданғанда 

бейнетерминал (БТ) және дербес компьютермен (ДК) жұмыс істеу 

кезінде адамға қауіпті факторлардың қолайсыз әсер етуінен сақтап 

қалу үшін санитариялық ережелер мен нормаларды қатты қадағалау 

өте маңызды болып табылады. 

Балалар денсаулығына қатысты болғандықтан, БТ және ДЭЕМ-

мен жұмыс істеудің зияндылығы өзекті мәселе болып табылады. Бірақ 

бұл мәселе мұғалімнің өзінің денсаулығы ғана емес, сонымен қатар, 

білім беру үрдісінде компьютер құралдарына қатысты қатысушылар 

үшін де маңызды.  

Сондықтан мемлекеттік нормативтік акт талаптарын жақсы 

біліп қана қоймай, сонымен қатар, жекеше алғанда, ғимараттың 

орналастырылуын және информатика кабинетінің жабдықтауды және 

оқушылардың оқу әрекетін ұйымдастыру нұсқауларын қатал 

сақтауды, яғни онда жазылған барлық жағдайларды жан-жақты 

барынша сақтау керек. Осы құжаттың кейбір нұсқауларына көңіл 

аударып кетейік. 

Санитариялық ережелер мен нормативтерге сәйкес жалпы білім 

беретін мектептерде мұғалімдер үшін дисплей сыныптарында және 

информатика кабинеттерінде жұмыс істеу ұзақтығы күніне 4 сағаттан 

аспауы керек, ал кабинеттерде БТ және ДЭЕМ-мен оқу үрдісіне 

қызмет көрсететін инженерлер үшін жұмыс ұзақтығы күніне  

6 сағаттан аспауы керек. Жұмыс күніндегі жүктемені азайту үшін 

жұмыста қосымша үзілістер беріледі.  

БТ-да оқушылардың үздіксіз жұмыс істеуі олардың жастарына 

байланысты, ол мына рұқсат етілген уақыттардан аспауы керек
1
: 

1) 1-сынып оқушылары үшін – 15 минут; 

2) 2 - 3-сынып оқушылары үшін – 20 минут; 

3) 4 - 5-сынып оқушылары үшін – 25 минут; 

4) 6 – 8-сынып оқушылары үшін – 30 минут; 

5) 9 – 11 (12)-сынып оқушылары үшін –35 минут. 

БТ мен ДЭЕМ-да жұмыс жасағанда жоғарыда белгіленген 

жұмыс ұзақтығынан асып кеткен жағдайда көзге жаттығулар кешенін, 

ал әрбір сабақтан кейін үзілісте – жалпы шаршаудан сақтану үшін 

физикалық жаттығуларды (төменде)  жасау керек. 

Х-ХІ сынып оқушылары үшін БТ және ДК қолдану 

сабақтарының саны аптасына 2-ден, ал басқа сыныптар үшін 1 

                                                 
1
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических 

факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека» – 

Утверждены постановлением Правительства РК от 1 декабря 2011 года – № 1430 
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сабақтан аспауы керек. БТ және ДЭЕМ-қолданып үйірме сабақтарын 

өткізу аптасына екі реттен артық болмауы керек, жалпы мынадай 

ұзақтықта: 

- II-V сынып (7-10 жас) оқушылары үшін 60 минуттан аспауы 

керек; 

- VI және жоғары сынып оқушылары үшін 90 минуттан аспауы 

керек;  

- Санитариялық-гигиеналық талаптар факторы ЕТК-де оқу 

үрдісін ұйымдастыруға, информатикадан әрбір сабақ құрылымына 

қатаң шектеулер қояды, сондықтан ол жоспарлауда ескерілуі тиіс. 

5.1.5. Есептеуіш техника кабинетіндегі қауіпсіздік ережесі 

Есептеуіш техника кабинетінде жұмыс жасау кезінде техника 

қауіпсіздігін сақтау оқушылар мен мұғалімдердің негізгі 

міндеттерінің бірі болып табылады. 

Аталған міндетті орындауда оқушы төмендегідей: 

1) жалпы ережелерді; 

2) дербес компьютерде жұмыс жасау алдындағы ережелерді; 

3) жұмыс жасау кезіндегі ережелерді; 

4) апаттық жағдайдағы ережелерді; 

5) жұмыс соңындағы талаптар мен ережелерді білуге тиіс. 

1. Жалпы техника қауіпсіздігінің ережелеріне қойылатын 

талаптар төмендегідей: 

▪ компьютерді токқа қосатын сымдарға, қос тілді розеткілерге, 

штеккерлерге тиісуге және жабдықтарды мұғалімнің рұқсатынсыз 

жылжытуына тыйым салынады; 

▪ мұғалімнің рұқсатынсыз сыныптан шығуға және кіруге 

болмайды; 

▪ дербес компьютерде суланған қолмен және дымқыл киіммен 

жүмыс істеуге болмайды; 

▪ дербес компьютердің жанына портфельдер, сумкалар, 

кітаптар қоюға тыйым салынады. Үстелде қалам мен дәптер ғана 

болуы тиіс; 

▪ пернетақта үстіне ешқандай заттар қоюға болмайды; 

▪ компьютерлік сыныпта жүгіруге, ойнауға, жаныңдағы 

құрбыларын алаңдатуға, бөгде жұмыстармен шұғылдануға тыйым 

салынады; 

▪ оқушы компьютермен жұмыс жасау кезінде техника 

қауіпсіздігі талаптарын орындау ережесімен танысқандығы туралы 

журналды толтырады. 
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2. Дербес компьютерде жүмыс жасау алдында қауіпсіздік 

ережесінің талаптары: 

▪ дербес компьютерді іске қосу кезінде оның сыртқы 

қорабының дұрыс жұмыс жасап тұрғандығына және сымдарының 

қатесіз жалғанғандығына көз жеткізу керек; 

▪ жұмыс орнына бекітілген тіркеу журналына керекті 

мағлұматтар енгізіп, белгі жасау қажет. 

3. Оқушы дербес компъютермен жүмыс жасау кезіндегі 

техника қауіпсіздігінің ережесіне қойылатын талаптар: 

▪ ЭЕМ-мен жұмыс жасау кезінде көзді экраннан 60-70 см 

қашықтықта ұстау керек; 

▪ сыныпқа кірушілермен орыннан тұрмай амандасуға рұқсат 

етіледі; 

▪ көзі шаршаған жағдайда орнынан тұрмай-ақ, көз жаттығуын 

орындауға болады; 

▪ электр тоғымен зақымданған алғашқы дәрігерлік көмек 

көрсету тәсілдерін, өрт сөндіру құралдарымен жұмыс істеуді және өрт 

сөндіру тәсілдерін білу қажет. 

▪ көз жаттығуларын білу міндетті. 

4. Апаттық жагдайдағы техника қауіпсіздігінің ережелеріне 

қойылатын талаптар: 

▪ жұмыс жасап отырған кезде дербес компьютерлерден ақау 

табылса, күйік иісі шықса немесе өзгеше дыбыс пайда болса, онда 

машинамен жұмысты тоқтатып, мұғалімге хабарлау керек; 

▪ өрт сөндіруде көмек көрсету керек; 

▪ электр тоғымен зақымданған адамға алғашқы көмек 

көрсетуді білу керек; 

▪ компьютерлік сыныпта өртті сумен сөндіруге 

болмайтындығын білуі қажет. Оған құм және т.б. өрт сөндіргіш құрал 

жабдықтарын пайдалануға болады; 

▪ электр тоғының әсерімен зақымданған адамды су қолмен 

ұстауға болмайтындығын білу қажет. Оны әртүрлі  материалдарды 

пайдалану арқылы босатып алуға болады. 

5. Дербес компьютермен жұмысты аяқтаған кездегі техника 

қауіпсіздігі  ережесінің талаптары: 

▪ мұғалімнің нұсқауы бойынша аппаратты өшіру; 

▪ жұмыс орнын ретке келтіру; 

▪ жұмыс орнындағы тіркеу журналына белгі қою. 

Көз шаршағанда қолданылатын жаттығулар  

Оқушыны компьютермен жұмыс жасай отырып, шаршаған 

жағдайда мына келтірілген жаттығуларды пайдалануы қажет: 
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1. Шаршаған кездегі көздің қарау бағытын өзгерту (ауыстыру): 

- алысқа-жақынға, оңға-солға, жоғары-төмен қарау; 

- сағат тілінің бағытымен және керісінше көзді айналдыра 

қозғалыс жасау; 

- көзді қолмен жауып 1-1,5 минут отыру; 

2. Басты бұру жаттығуларын жасау: 

- басты сағат тілі және керісінше бұрып айналдыру; 

- басты жан-жаққа бұру. 

3. Саусақты жұмып-ашу және қолдың білезігін босаңсыту. 

4. Денені босаңсыту және оны керіліп ширықтыру. 

5.2. Информатика кабинетіне қойылатын санитариялық-

гигиеналық  талаптар 

5.2.1. Оқушылардың жұмыс орындарын орналастыру  

Гигиеналық талаптарға сәйкес, оқушылрдың жұмыс 

орындарына келесілер кіреді: жұмыс аймағы (оқушылардың оқу 

үстелдерін орналастыру), мұғалімнің жұмыс аймағы, оқу-көрнекі 

құралдарды, оқытудың техникалық құралдарын (ОТҚ)  қоюға 

арналған қосымша кеңістік, оқушылардың жеке оқуына және 

ықтимал белсенді әрекетіне арналған аймақ. 

Оңтайлы орналастыруға қойылатын негізгі талаптар:  

1) оқушылардың, мұғалімнің және жабдықтардың жұмыс істеу 

қауіпсіздігі; 

2) оқушыларға арналған жайлылық; 

3) сабақты басқару, оқытудың түрлі формаларын үйлестіру, 

бақылауды ұйымдастыру жағынан алғанда, мұғалімнің ыңғайлы 

орналасуы;  

4) қызмет көрсетуге және жөндеу жүргізуге ыңғайлылық; 

5) кабинет ауданын оңтайлы пайдалану.  

Оқушылардың жұмыс орнының (ОЖО) оңтайлы саны, 

сыныптың толуына байланысты, 9-дан 15-ке дейін болуы керек. Білім 

беру саласының іс жүзіндегі жағдайын ескерсек, информатика 

кабинетінде бір немесе төрт-бес компьютер негізінде оқыту 

технологиясын әзірлеу қажет деген пікір бар.  

Оқушылардың жұмыс орнын (ОЖО) орналастырудың негізгі 

нұсқаларын қарап, бағалап көрейік, ол мына тәсілдермен іске асуы 

мүмкін:  

а) қатармен – бұл жағдайда үстелдер дәстүрлі түрде 

орналастырылады (5.1-сурет, а). 
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б) ортада орналастыру – ДЭЕМ қойылған екі қатарлы 

үстелдер кабинеттің ортасына қойылады, экрандар қарама-қарсы 

орналастырылады (5.1-сурет,б). 

в) периметр бойы орналастыру – бұл жағдайда ДЭЕМ 

қойылған үстелдер кабинет қабырғаларының бойымен 

орналастырылады (5.1-сурет,в). Орналастырудың бұл нұсқасы 

санитарлық ережелер мен нормалар талаптарына неғұрлым сәйкес 

келеді.  

5.1-сурет. Оқушылардың жұмыс орындарын орналастыру 

нұсқалары 

Еңбек қауіпсіздігі тарапынан және жұмыс кезінде жарық 

түсірудің тұрақты деңгейін қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда, 

оңтайлы нұсқасы ЭЕМ тұрған жұмыс үстелдерін периметр бойы 

орналастыру болып табылады, бұрышта орналасқан екі көршілес 

үстелдің арасы кемінде 2 метрден тұруы қажет.  

Информатика кабинетінде қатармен орналастыру 

ұсынылмайды, себебі іс жүзінде ДЭЕМ тұрған үстелдердің арасына  

2 метрден қамтамасыз ету өте қиын.  

ДК және ЕМ пайдаланушылардың бір жұмыс орнына 

электронды-сәулелі түтік негізінде (бұдан әрі – ЭСТ), соған қоса бой 

жазу объектілеріне арналған аудан, қатармен орналастырғанда  6 м
2 

кем емес, ортада және периметр бойымен орналастырғанда  – 4 м
2
, 

кез келген орналасу кезінде тегіс дискретті экрандар  (сұйық 

кристалды, плазмалы) негізінде ЕТ пайдалану кезінде – 4м
2 

құрайды 

[15].  

ОЖО-ны орналастыруда мына санитарлық-гигиеналық талаптар 

қойылады:  

- периметр бойымен орналастыру кезінде мына аралықты 

сақтаған жөн: терезе ойығы бар қабырға мен ДЭЕМ тұрған 

үстелдердің арасы – 0,8 метрден кем болмауы тиіс; терезе ойығына 

қарама-қарсы қабырғалар жанындағы үстелдер 0,1 метр қашықтықта 

орнатылуы керек; 

а) Қатармен 

орналастыру 

б) Ортада  қарама-қары 

топтап орналастыру 

в) Периметр  бойы 

орналастыру 
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- оқушылардың кабинеттегі жұмыс орны мұғалімнің және 

оқушылардың сабақ үстінде жұмыс орнына еркін жетуді қамтамасыз 

етіп, оқушылар мен мұғалімнің белсенді қарым-қатынас жасауына 

мүмкіндік беруі қажет.  

Оқушылардың ДЭЕМ немесе БТ тұрған жұмыс үстеліне дұрыс 

отырғызу – мүшелер мен ағза жүйесінің қалыпты қызмет етуіне, 

қабырға мен көз қызметінің бұзылуын алдын алуға, денсаулықты 

және жұмыс қабілеттелігін сақтауға  әсер етеді.  Оқушылардың дұрыс 

орналастырылуын жоғарыда аталған талаптарға сәйкес орындық пен 

үстелдің таңдалуы қамтамасыз етеді.  

Дұрыс отырғызу кезінде оқушылар тік, еңкеймей отыруы керек. 

Арқа жауырынның төменгі бұрыштары тұсына тіреліп, білек иықтан 

төмен тік бұрыш жасап, пернетақта орналасқан үстел бетіне тірелуі 

тиіс, сол арқылы иық пен қол бұлшық етінен статикалық күш түседі. 

Орындықтың ұшы оқушыға қарама-қарсы тұрған үстелдің ұшына  

5-7 см-ге кіруі керек. Жіліншік пен жамбас арасында түзілге бұрыш 

90-120° болуы керек, табан еденге немесе аяқ қойғышқа тірелуі керек. 

Бейнемонитор экраны мен көздің арақашықтығы 60-70 см құрауы 

қажет.  

5.2.2. Информатика кабинетін жарықтандыру 

Информатика кабинеті табиғи және жасанды жарықтандырылуы 

қажет. Әлсіз жарықтандыру кезінде бейнетерминалмен жұмыс 

күрделене түсіп, көздің көру қабілеті әлсірейді.  

Жасанды жарықтандыру кезінде люминесцентті шамдарды 

пайдалануға болады.  Жергілікті жарықтандыру шамдарынан қатты 

қыздырылатын, соның ішінде энергияны үнемдеуші шамдар 

қолданылады [15,26]. 

Табиғи жарық солтүстікке және солтүстік-шығысқа 

бағытталған терезелер арқылы түседі. Табиғи жарықтың басым бөлігі 

сол жақтан, кейде оң жақтан да болуы ықтимал. Жарықтың негізгі 

ағысы алдынан және артынан болмауы керек.  

ОЖО-н орналастыру кезінде тікелей күн сәулесінің түсуіне, 

шамадан тыс контрасты және дисплей экранында жарықтың 

шағылуын болдырмау қажет. Сол үшін терезе ойықтары жалюзи 

сынды қолдан реттеуші құрылғымен, ашық түсті тығыз матадан 

бүктеліп тігілген біртүсті шымылдықпен, сыртқы күнқағармен және 

т.б. жабдықталуы тиіс. Шымылдыққа қойылатын талаптар бар: оның 

түсі қабырға бояуымен және жиһазбен үйлесуі керек (қара түсті 

қолдануға болмайды), көлденең ұзындығы терезеден 2 есе артық 

болмауы тиіс.  
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5.3. Информатиканы оқыту құралдары  

5.3.1. Информатиканы оқыту құралдарының құрамы  

Оқу үрдісін дұрыс ұйымдастырудың қажетті компоненті оқыту 

құралдары болып табылады. Информатиканы оқыту кезінде оқыту 

құралдарын құрастыру және оларды пайдалану әдістемесі мен 

теориясы бойынша білім айтарлықтай артады.  

Біріншіден, оқулықтардың көптеген авторлары информатиканы 

компьютерлік техниканың көмегімен ақпаратты түрлендірудің және 

пайдаланудың түрлі аспектілерін зерттейтін ғылым деп  түсіндіреді. 

Екіншіден, информатика курсында компьютер оқу әрекетінің 

құралы және зерттеу объектісі ғана емес, оқыту құралы ретінде де 

қолданылады.  

Соңғы кездері оқыту құралдары түбегейлі өзгеріп кетті: 

олардың құрамына электронды оқулықтар, Интернет құралдары, 

мультимедиа, педагогикалық бағдарламалық құралдар (ПБҚ) және 

т.б. енді. Мульти-медиапроектормен электронды тақтаны және 

Интернетке шығу тетігі бар компьютерді пайдаланып сабақ жүргізетін 

бүгінгі мұғалім, үйреншікті «бор технологиясын» пайдаланатын 

әріптесінен басым түсетіні айдай анық.  

5.2-суретте ұсынылған сызбада информатиканы оқыту 

құралдары мына топтар бойынша жіктелген: оқытудың техникалық 

құралдары (ОТҚ), бағдарламалық қамсыздандыру, ақпараттық 

құралдар (баспа және электронды), материал құралдары [25]. 

Оқыту құралдарын пайдаланып сабақ өткізу әдістемесі  

(Л.П. Прессман1): 

а) сабақ мақсатын, оның мазмұнын, материалды оқыту 

логикасын сараптау;  

б) оқушылар меңгеруі тиіс басты элементтерді бөліп алу;  

в) оқу материалын құрылымдық-мағыналық блоктарға бөлу, 

бұрын оқытылған материалмен байланысын анықтау; оқыту 

құралдарын пайдалануды қажет ететін топтарды анықтау;  

г) қажетті оқыту құралдарын таңдау және құру; 

д) оқыту құралдарының, сондай-ақ оларды пайдалану арқылы 

оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастыратын әдістер мен 

амалдардың рөлін және орнын анықтау. 

Біздің ойымызша, ұсынылған алгоритм сабақ жоспарының 

құрамдас бөлігі болуы тиіс. 

                                                 
1 Прессман Лев Павлович (1924–1996) – п.ғ.д., профессор, Ресейдің Білім академиясында оқыту 

құралдары ғылыми зерттеу институтында істеген, көптеген медиа жобаларды басқарған.  
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5.2-сурет. Информатиканы оқыту құралдарының құрамы  

5.3.2. Информатиканы оқыту құралдарының жүйесі 

Компьютерді жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын 

(ЖАТҚ) пайдалануға бағытталған, информатика курсын оқыту 

құралдары жүйесінің бір компоненті ретінде қараған жөн.  

Ол келесілерді пайдалану арқылы іске асырылады:  

- Информатика курсын бағдарламалық-әдістемелік 

қамсыздандыру, оған оқытуға қолдау көрсететін бағдарламалық 

құралдар (БҚ), сондай-ақ мұғалімге оқу үрдісін басқару мүмкіндігін, 

оқу әрекетін бақылау үрдісін автоматтандыруды, нақты 

педагогикалық мақсаттарға арналған бағдарламалық оқу құралын 

әзірлеуді қамтамасыз ететін аспаптық бағдарламалық құралдар (АБҚ) 

кіруі керек.  

- оқу әрекетінің мәдениетін қалыптастыруды қамтамасыз 

ететін нысаналы-бағытталған бағдарламалық жүйелер, олардың 

негізінде пайдаланушының объектілі әлемінің белгілі бір моделі 

жатады (мысалы, мәтіндік редактор, мәліметтер қоры, электронды 

кестелер, алуан түрлі графикалық жүйелер);  

Оқыту 

әдістемелік 

Ғылыми 

әдістемелік 

 

С ы р т қ ы  а қ п а р а т т ы қ  о р т а  

Әдістемелік- 

ұйымдастыру ортасы 

Интернет реесурстар БАҚ Медиатека 

И н ф о р м а т и к а  к а б и н е т і  

Техникалық оқыту 

құралдары 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Ақпараттық 

құралдар 

Материалдық 

құралдар 

Көзбен 

шолу 

Тыңдау 

Дыбыс

-бейне 

Диагнос 

тика 

жасу 

және 

тексеру 

Компью-

тер 

Проект-р 

Интер 

активті 

тақта 

Қосымша 

құралдар 

Жүйелік ПЖ 

Бағдарламалау 

жүйелері 

Жалпы 

қолданбалы ПЖ 

Оқу 

бағдарламалық 

құралдары 

Арнайы 

қолданбалы ПЖ 

Баспалық Электрондық 

Оқу құралдары 

Көрнекі құрал-р 

Есеп кітаптары, 

практикумдар 

Әдістемелік оқу 

құралдары 

Қосымша әдеб-т 

Макеттер 

Муляждар 

Аспаптар 

және 

жабдықтар 
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- оқыту құралдары, ЖАТҚ негізінде қызмет ететін, жоқ пәндік 

ортаның орнын толтыратын немесе амортизациялайтын, пәндік 

қызметті және оның практикалық бағытын қамтамасыз ететін 

құралдар (оқыту құралдарының мысалы ретінде оқу роботтарын, 

басқармалы ЭЕМ-ді, электронды құрастырмаларды; ЭЕМ жұмысының 

принциптерін, оның бөлшектерін және құрылғыларын көрсететін 

модельдерді айтуға болады).   

- телекоммуникация құралдары, білім беру саласы 

пайдаланушыларына ақпараттың қолжетімділігін, олардың 

ақпараттық қарым-қатынасқа енуін және т.б. қамтамасыз ететін 

құралдар.  

Жоғарыда аталғандарды ескеріп, информатика курсын 

оқытудың құралдар жүйесінің құрамына мыналар  жатады: 

 оқыту үрдісінің бағдарламалық-әдістемелік жабдықталуы; 

 оқыту қызметінің мәдениетін қалыптастыруға қажетті 

нысаналы-бағытталған бағдарламалық жүйелер; 

 ДК-мен ұштастырылған оқу, көрсету (демонстрациялау) 

жабдықтары; 

 оқыту үрдісіне қолдау көрсететін оқу-көрнекі құралдар; 

 ЖАТҚ-ны пайдалануға арналған оқыту құралдары жүйесін 

пайдалану әдістемесі. 

Осындай оқыту құралдарының жүйесі, оқу-әдістемелік 

әдебиетпен бірлесіп (электрондық оқулықтар, оқушыларға арналған 

оқу құралдары, мұғалімге арналған әдістемелік құралдар) – оқу-

әдістемелік кешенді (ОӘК) құрайды.  

Жалпы айтқанда, информатика курсын оқыту құралдарының 

жүйесі курсты оқыту үрдісіне қолдау көрсетумен қатар, заманауи 

ЭЕМ мүмкіндіктерін демонстрациялауды қамтамасыз етіп, оқу 

әрекетінің мәдениетін және оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыруға себепші бола алады.  

Информатика кабинеті оқыту құралдарының жүйесімен 

бірлесіп, бірыңғай кешенді ортаны құрайды, ол мұғалімге алға қойған 

мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді.  

Метепте информатиканы оқыту құралдары жүйесінің негізгі 

компоненттерінің тізіміне келесілер кіреді:  

- информатиканы оқытудың бағдарламалық-әдістемелік 

жабдықталуы;  

- оқу әрекетінің мәдениетін қалыптастыруға қажет нысаналы-

бағытталған бағдарламалық жүйелер (мәтіндік редактор, мәліметтер 

қоры, электронды кестелер, алуан түрлі графикалық жүйелер);  

- ЖАТҚ негізінде қызмет ететін оқыту құралдары (оқу 
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роботтары, басқармалы ЭЕМ; электронды құрастырмалар; ЭЕМ 

жұмысының қағидаларын, оның бөлшектерін, құрылғыларын және 

т.б. көрсететін модельдер);  

- телекоммуникация құралдары;  

- дәстүрлі оқыту құралдары.  

5.3.3. Информатика курсын бағдарламалық қамсыздандыру 

Бағдарламалық қамсыздандыру (БҚ) информатиканы оқыту 

құралдары жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады, олардың 

минималды топтамасы информатика кабинетінің құрамдас бөлігі 

болуы тиіс (5.2-кесте). 

Информатиканы оқытудың бағдарламалық қамсыздандырылуы 

мынаған бағытталуға тиіс:  

- курсты оқытуға (теориялық сұрақтарды оқыту, ЭЕМ-мен 

тілдесу ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру) қолдау көрсетуге; 

- оқу үрдісін басқаруды қамтамасыз етуге, оқу әрекетін 

бақылау үрдісін автоматтандыруға; 

- оқу әрекетінің мәдениетін арттыратын және оқушылардың 

жалпы дамуына ықпал ететін (мәтіндік редактормен, ақпараттық-іздеу 

жүйесімен, электронды оқыту кестесімен, алуан түрлі графикалық 

және әуенді редакторлармен жұмыс істей білу) арнаулы ептіліктер 

мен дағдыларды қалыптастыруға [25].  

Педагогикалық бағдарламалық құралдар (ПБҚ) –  

бағдарламалық қамсыздандырудың ішінде ерекше орын алады. Олар 

білім беру үрдісінде кеңінен қолданылып, мына мүмкіндіктерді 

береді:  

 оқыту үрдісін  саралауға, дербестеуге;  

 оқушының қателіктерін анықтай отырып, интерактивті 

бақылауға; 

 оқу әрекетінде өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі түзетуді 

қамтамасыз етуге;  

 компьютермен жұмыс істеу уақытын қысқартуға;  

 оқу ақпаратын визуалды көрсетуге; 

 үрдістер мен құбылыстарды модельдеуге және 

имитациялауға; 

 визуалды шындық жағдайында зертханалық жұмыстар, 

эксперименттер мен тәжірибелер өткізуге; 

 оңтайлы шешімдер қабылдау дағдысын қалыптастыруға;  

 ойын элементтерін пайдаланып, оқу үрдісіне деген 

қызығушылықты арттыруға;  

 таным мәдениетіне үйретуге және ақпараттық мәдениет 
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дағдысын қалыптастыруға.  

5.2-кесте. Информатика кабинетін бағдарламалармен 

қамсыздандыру жіктемесі  

Информатика кабинетін бағдарламалық қамсыздандыру 

(БҚ) құрамасы 

Дәстүрлі  

жіктеу 

Б
а
за

л
ы

қ
 Б

Қ
 

Жүйелік бағдарламалармен қамсыздандыру (БҚ) Жүйелік БҚ 

Базалық ақпараттық технологялардық БҚ: 

Жалпы 

қолданбалы БҚ 

 

• мәтіндік процессор 

• электрондық кестелер 

• деректер қорын басқару жүйелері (ДҚБЖ) 

• компьютерлік графика және тұсаукесер (презентациялар) 

жүйелері 

• телекоммуникациялармен жұмыс жүйесі (Интернет) 

• оқу қосымшаларын жасайтын  аспапты бағдарламалық 

құралдар 

Бағдарламалау 

жүйелері   

(аспапты БҚ) 

Қ
о
л

д
а
н

б
а
л

ы
 Б

Қ
 

• информатика курсын (негізгі және кәсіптік) оқыту үшін 

бағдарламалық-әдістемелік кешендердің құрамындағы БҚ  

Арнайы 

бағытталған  

қолданбалы БҚ 

 

 

• жалпыбілімдік курстарын оқыту үшін бағдарламалық-

әдістемелік кешендердің және оқыту бағдарламалар 

құралдарының құрамындағы БҚ   

• оқу мекемесін ұйымдастыра басқарудың және ақпараттық-

әдістемелік қамтамасыз ету мақсаттарын шешу үшін БҚ  

• оқу мекемесінің мұқтажы үшін баспалық іс-әректтерді 

демейтін БҚ 

5.4. Семинар/зертханалық сабақтарын өткізуге әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар  

1-семинар 

Тақырыбы: «Информатиканы оқыту құралдары» [27] 

Мақсаты: информатика сабағында дәстүрлі және 

инновациялық көрнекі құралдарды қолдану мүмкіндіктерін оқып 

үйрену. 

Берілген жеке тапсырма бойынша әдебиеттерді 

оқып,тапсырма бойынша қысқаша мәлімет және нақты бір көрнекі 

құралды қолданып өткізген сабақ фрагментін дайындау: 

1. Нұсқаулар, оның түрлері. 

2. Бейнелік кино.  

3. Компьютер экранында текст. Түйсік ерекшеліктері, түстердің 
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сәйкестігі, композиция  т.б. 

4. Гипертекст. 

5. Мультимедиа. 

6. Информатикадан жұмыс дәптері. 

7. Тірек  конспектілері. 

8. Информатиканы оқытуда  Internet ресурстарын пайдалану 

(Желі оқу үрдісінің объектісі мен субъектісі ретінде, оның 

оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудағы мүмкіндік-

тері). 

2-семинар  

Тақырыбы: «Информатика курсының бағдарламалық 

қамтамасыз етілуі» 

Мақсаты: информатика  курсы бойынша қолданылатын 

бағдарламалық құралдарды талдау. 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Мектептегі ДЭЕМ-дер үшін көп таралаған операциалық 

жүйелер . Олардың салыстырмалы сипаттамалары. 

2. Бейсик.  Тілдің қасиеттерінің сипаттамасы. 

3. Паскаль. Тілдің қасиеттерінің сипаттамасы. 

4. Объектіге-бағытталған бағдарламалау жүйелері. 

5. Мәтіндерді өңдеу құралдары. Редакторларға салыстырмалы 

талдау жасау және оларға қойылатын  талаптар. 

6. Графикалық  редакторлар. Оқытуда қажетті графикалық  ре-

дактордың қасиеттері. 

7. Кестелік процессорлар. Олардың информатиканы оқытудағы 

мүмкіндіктері . 

8. Мәліметтер қорын басқару жүйелері. Мектепте МҚБЖ-ны 

қолдану мүмкіндіктері . 

9. Компьютерлік коммуникациялардың бағдарламалық 

құралдары. Қызметі мен  классификациясы. 

10. Мультимедиа құралдары. Педагогикалық бағдарламалық 

құралдар және сандық білім  ресурстары. 

Зертханалық жұмыс  «Мектептегі информатика кабинеті» 

Мақсаты: мектептегі информатика кабинетін ұйымдастыру 

жөніндегі нормативті құжаттармен танысып, оқып үйрену. 

Қарастырылыатын сұрақтар: 

1. Информатика кабинетінің функционалдық сипаты мен 

жабдықталуы. 

2. Информатика кабинетінде жұмысты ұйымдастыру. 

3. Мектептегі ДЭЕМ-ң жергілікті желісі, олардың функциясы 
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және дидактикалық мүмкіндіктері. 

4. Мектептегі информатика кабинетінде оқу құралдарын 

кешенді түрде пайдалану. 

Дәптерге  келесі сұрақтарға  жауап жазыңыз: 

1. Информатика кабинетіне қойылатын материалдық және са-

нитариялық-гигиеналық талаптар. 

2. Компьютерде жұмыс істеу режімі. 

3. Оқушылардың денсаулығына  әсер ететін қауіпті факторлар. 

4. Информатика кабинетінің жоспарын құрыңыз. 

1-тапсырма. Жоғарыда 5.1-суретте бейнеленген оқушылардың 

жұмыс орындарын орналастырудың үш (а, б, в) нұсқалары бойынша 

санитариялық-гигиеналық талаптарға сай оқушыларды отырғызу 

ерекшеліктері  мен қауіпті жағдайларды айтып беріңіз. 

Әдебиеттер: 

1. Малев В.В., Малева А.А, Микерова Л.Н. Современный 

кабинет информатики. – Воронеж: ВГПУ, 2003 

2. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики. – 

Воронеж: ВГПУ, 2005. – 271 с 

3. Қойбағарова Т., Ельтинова Р. Информатиканы оқыту 

әдістемесі: Оқулық. Алматы: Эверо баспасы, 2014. – 412 бет.  

4.  Кабинет информатики. Методическое пособие / И.В. Роберт, 

Ю.А. Романенко, Л.Л. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002. – 125 с. 
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6-тарау. Жас маманға әдістемелік нұсқаулар 

6.1 Жас маманның сабақты дайындауына ұсыныстар  

1. Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді мұқият бақылаңыз, 

өзіңізге керекті сұрақтар бойынша әдебиеттер кітапнамасын 

жүргізіңіз. 

2. Сіздің жұмыс тәжрибеңіздің нәтижесін айқындайтын 

материалдарды: жоспарларды, конспектілерді, дидактикалық 

құралдарды, тапсырмаларды, оқушылардың шығармаларының 

тақырыптарын, олардың сұрақтарын, жауаптарын, олардың міңез-

құлықтарының бақылауларын сақтап, жинақтаңыз. Осы ретте 

өзініздің күмәндарыңызды, сәтсіздіктеріңізді белгілеп отырыңыз.  

3. Өзіңіздің жинаған тәжірибеңізді жалпылау үшін арналған 

тақырыпты таңдау кезінде өзіңіздің және жолдастарыңыздың жұмыс 

барысында жасаған жетіспеушіліктер мен табыстарын ескеруге 

тырысыңыз. Қажетті және маңызды деген тақырыпты нақты, 

мақсатты түрде таңдап, оны дәл және нақты етіп дайындаңыз. 

4. Жалпылау формасын анықтаңыз. Ол баяндама немесе мақала 

болуы мүмкін. Әйтсе де тәжірибені басқалай жалпылауға болады. 

Мысалы: жүйеге өзіңіздің әдістемелік материалдарыңызды 

(жоспарлар, карточкалар, схемалар, оқушылардың өзіндік 

жұмыстарының формаларын), сондай-ақ оларға қысқаша түсініктеме 

бере отырып келтіруіңізге болады. 

5. Тақырыпқа қысқаша жоспар жасаңыз (3-4 негізгі 

сұрақтармен бірге), содан кейін тақырып бойынша тезистер құраңыз. 

Жоспарға сіздің қорытындыңызға негіз болатын фактілерді еске 

түсіріп, кіргізіңіз. Жоспарыңызды қайта қарастырып, тақырыптың 

негізгі идеясы мен мазмұндаманың мәнін шешіңіз. 

6. Мына саты – баяндама. Алдымен дайындық сатысын 

өткізіңіз. Кіріспе бөліміндегі маңыздысын іріктеп алыңыз, 

сөйлемдеріңізді нақты және қысқаша түрде құрастыруға, ғылыми 

тілмен жазбауға тырысыңыз. Әдебиетті білімді қайталауға емес, 

білімді тереңдетуге және бақылау мен нәтижені жүйелендіру үшін 

пайдаланыңыз.  

7. Өзіңіздің іс-тәжірибеңізді бағалап отырыңыз. 

Жетістіктеріңізді айта отырып, өзіңіздің кемшіліктеріңізді, 

қиыншылықтарыңызды, қателіктеріңізді де баяндаңыз. Жақсы 

тәжірибенің өлшемі – нәтиже. Тәжірибе жөнінде әңгімеде 

оқушылардың білім көрсеткішінің өсуі мен дамуы көрсетілмесе, өте 

қызықсыз әңгімеге айналады.  
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8. Материалды қысқаша, нақты, қисынды, жүйелі түрде 

баяндаңыз, қайталанудан аулақ болыңыз.  

9. Тақырып бойынша жұмыс жасағанда өзіңіздің 

әріптестеріңізбен, ұжыммен ақылдасыңыз, қиыншылықтарыңызды, 

күмәніңізді де әңгіме етіңіз. Бұл әңгіменің аяғында ақылды кеңестер 

мен керекті деректер алуыңызға болады.  

10. Қосымшаларды жинаңыз және тиісті түрде көркемдеңіз 

(схемалар, карталар, кестелер, оқушылардың жұмыстары, әдебиет 

тізімі және т.б.).  

11. Педагогикалық тәжрибені қорытындылауда сіз маңызды 

қоғамдық міндетті орындайсыз, жастарды, балаларды тәрбиелеу және 

оқыту жұмыстарын әрі қарай жақсартуына себепші болатыныңызды 

есте сақтаңыз.  

6.2. Сабақты дайындау әдістемесі 

Сабақ оқыту үрдісінің негізгі құраушы бөлігі болып табылады. 

Оқытушы мен оқушылардың оқу іс-әрекеттері сабақта жүзеге 

асырылады. Бір немесе бірнеше пәндер бойынша оқушылардың 

дайындық деңгейінің сапасы сабақты өткізу деңгейімен, мазмұндық 

және әдістемелік толықтығымен анықталады.  Осы деңгей жоғары 

болу үшін мұғалім сабақты дайындау барысында оны көркем 

шығарма ретінде қарастырып, ұйымдастыруы керек. 

Мұндай сабақты қалай құруға болады? Оқушыларды қажет 

білімдер мен біліктілікпен ғана қаруландырып қоймай, сонымен бірге, 

олардың шығармашылық қабілеттері мен қызығушылықтарын 

қалыптастыратындай етіп, сабақты қалай ұйымдастыру керек? 

Төменде келтірілген ұсыныстар мұғалімге осындай сабақты 

ұйымдастыруға көмектеседі. Оны сабақты дайындау реті бойынша 

бірізді баяндайық: 

1. Сабаққа дайындықты мынадан  бастау керек: 

- сабақтың тақырыбын нақты түрде анықтап құрастырыңыз; 

- тақырыптың оқу курсындағы орнын анықтаңыз; 

- өткізілетін сабақта қарастырылатын негізгі түсініктерді 

анықтап алыңыз; 

- және де өзіңіз үшін осы оқытылатын тақырыптың ішінен ары 

қарай қолданылатын бөліктерін белгілеп қойыңыз. 

2. Өзіңіз және оқушылар үшін сабақтың мақсаттық қойылымын  

анықтап, оларды анық тұжырымдау керек. Жалпы «осы сабақ не 

үшін керек?» – деген сұраққа жауап беру қажет. Осыған байланысты 

сабақтың білімділік, дамытушылық және тәрбиелік функцияларын 

белгілеу керек. 
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3. Оқу материалын жоспарлау.  

Ол үшін: Тақырып бойынша әдебиеттерді таңдап алу. Егер де 

жаңа теориялық материал болса, онда тізімге жоғары оқу орындық 

оқулықтар, энциклопедиялық және жаңа ғылыми басылымдар, 

монография (бірінші ақпараттық құрал) кірулері керек. Қойылған 

мақсат-міндеттерді қарапайым жолмен шешуге арналған 

материалдарды ғана таңдап алу керек. 

Мына мақсатта оқу тапсырмаларын жинау керек: 

 жаңа материалды білу, тану; 

 қайта жаңғырту; 

 жаңа жағдайларда білімдерді қолдану; 

 білімдерді белгісіз жағдайларда қолдану; 

 білімдерді шығармашылық тұрғыда қарастыру. 

"Қарапайымнан күрделіге қарай" принципіне сәйкес оқу 

тапсырмаларын реттеу.  

Тапсырмалардың мынадай үш жиынын құрастыру қажет: 

 оқушының тақырыпты қайта жаңғыртуына бағытталған  

тапсырмалар; 

 оқушының тақырыптың мәнін түсінуіне бағытталған 

тапсырмалар; 

 оқушының тақырыпты бекітуіне бағытталған тапсырмалар. 

4. Сабақтың ерекшелігін ойластыру. Әр сабақ оқушының 

қызығушылығын тудыратын, таң қалдыратын жағдайда болуы керек, 

бір сөзбен айтқанда, көбін ұмытып қалса да, олардың естерінде 

сақталатындай бір ерекшелік (түйіні, орысша айтқанда «изюминка») 

болуы керек. Бұл қызықты бір жағдай немесе мәлімет, күтпес бір 

жаңалық, ерекше бір тәжірибелік эксперимент, белгілі білімді белгісіз 

тұрғыда қарастыру болуы мүмкін. 

5. Таңдалған оқу материалын топтастыру. Таңдап алынған 

материалмен жұмыс жасау іс-әрекеттері қандай бірізділікпен 

ұйымдастырылатынын, оқушылардың іс-әрекетінің формаларының 

ауысуы қалай жүргізілетінін мұқият ойластыру керек.  

Оқу материалын топтастырғанда ең бастысы оқушылардың 

қызығушылығын, белсенділігін оятатын сабақты ұйымдастырудың 

түрін дұрыс таңдап алу керек.  

6. Сабақта оқушылардың іс-әрекетін бақылауды жоспарлау 

қажет. Ол үшін мынаны ойластыру керек: 

- нені бақылау керек; 

- қалай бақылау керек; 

- бақылау нәтижесін қалай қолдану керек. 
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Оқушылардың жұмысын жиі бақылау, олардың жіберген 

қателіктерін және қиындық жерлерін көруге және мұғалімнің 

оқушылардың жұмысына деген қызығушылығын, ойларын көрсетуге 

мүмкіндік береді.  

7. Сабаққа қажетті құрал-жабдықтарды дайындау. Сабаққа 

қажетті құрал-жабдықтардың: қосымша құралдардың, көрнекілік-

тердің тізімін жасау. Жаңа тақырып тақтада қосымша құрал ретінде 

қалатындай етіп, тақтаның түрін ойластыру керек. 

8. Үй жұмысына берілетін тапсырмалардың (мазмұндық 

бөлігінен басқа) практикалық жағын орындау үшін ұсыныстар беруді 

ойластыру қажет. 

9. Осылай дайындалған сабақ конспект түріне түсіруге негіз 

болады. Сабақтың конспектісін дайындаған кезде нені ескеру қажет?  

Сабақ конспектісінің құрылымы негізгі үш бөліктен тұруға тиіс: 

- формалды бөлім;  

- мазмұнды бөлім; 

- аналитикалық (талданатын) бөлім. 

Формалды бөлім мына түрде  сипатталады: 

Сабақ № __________ 

Тақырып:____________ 

Мақсат:____________ 

Міндеттер: білімдік:_____________ 

дамытушылық:__________________ 

тәрбиелік:_______________ 

Құрал-жабдықтар:________________ 

Сабақтың жеке кезеңдерінің реттілігі 

Сабақ жоспарының мазмұндық бөлігі – екі бөлімнен тұрады: 

1. Барлық тапсырмалардың мәтіні, жаңа оқу материалы, 

есептердің шешімдері, үй жұмысын орындау ұсыныстары. 

2. сабақтың әр кезеңі бойынша мұғалім мен оқушылардың іс-

әрекеті көрсетілетін кесте. Ол мынадай түрде болуы мүмкін: 

Талдамалы аналитикалық бөлім сабақтың өзіндік талдауын 

жасауға негізделеді. 

6.2.1.  Жас мұғалімге ескертпе 

1. Бүтін тақырыптың оқу-тәрбиелік міндеттерін анықтаңыз. 

2. Осы сабақта солардың қайсысын шешесіз, әрі бұл сабақ 

материалының мәні неде екенін ойластырыңыз. 

не істейді; сабақ кезеңі оқушылар мұғалім 
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3. Сабақты өткізу бойынша әдістемелік құралдармен 

танысыңыз. 

4. Оқулықтың әдістемелік міндеттерін мұқият зерттеп 

ойластырыңыз және сабақтың міндеттері мен тақырыптың сәйкестігін 

ойластырыңыз. 

5. Жалпы оқу-тәрбиелік процесі  және оның ең маңызды бөлігі 

сабақ педагогикалық психологияның және дидактиканың объективті 

заңдылықтарына бағынатынын естен шығармаңыз. 

6. Осы сабақта қандай біліктілікті және дағдыларды 

бекітетініңізді шешіңіз. 

7. Жаңа материалды терең меңгеруге барлық қайталаулар 

өткізіп, қарастырыңыз. 

8. Сабақта қолданылатын барлық әдіс-тәсілдер, оқыту 

құралдары, сабақ композициясын нақты таңдау – мұның бәрі сіздің 

шығармашылығыңыз болады. 

9. Берілген пәннің өзегі болатын негізгі білімдер туралы, 

пәнаралық байланыстарды ұмытпаңыз. 

10.  Пән бойынша білім мазмұнының міндетті минимумы – 

сіздің басты бағдарыңыз болсын. Білім, білік, дағдының бағалау 

нормасын тек сіз ғана емес, оқушылар да білуге тиіс. 

11.  Сабаққа дайындығыңыздың көрсеткіші – оқушылардың үйге 

берілген тапсырманы орындауы.  

12.  Өз сабағыңызды тек қана бүкіл сыныпқа ғана емес, жеке 

оқушыларға да «өлшеуге» тырысыңыз. Оқушылардың біліміндегі 

олқылықтарды қалай жою, қателіктерді жібермеуді ескеру, жеке 

оқушыға назар аудару – мұның бәрі білімнің терең және берік 

болуының негізгі шарттары болып табылады. 

13.  Мына өткізілетін сабақтар, өтілген тақырыптардың 

жүйесімен тығыз байланысты болуы керек. Әр сабақ аяқталған бүтін, 

бірақ оқыту және тәрбиелеу үрдісінің бөлігі болсын.  

6.3. Үй жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулары   

6.3.1. Үй жұмысының формалары 

I. Жаңа материалды меңгеру сабағына1   

1) оқулық материалын оқу және мазмұндап айтып беру; 

2) суреттер, сызбалар арқылы сабақ тақырыбын ары қарай 

қарастыру, келесі сабақта оқытылатын оқу материалымен танысу; 

3) қосымша әдебиеттерден оқу материалын жинастыру. 

II. Жалпылау сабағына 

1) мұғалімнің арнайы қойылған сұрақтарына жауаптар; 
                                                 
1
 2.3-ті және 2.4.3 –ті қараңыз.   
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2) мұғалім берген жоспар мен тапсырмалар бойынша жауапқа 

дайындалу; 

3)  жоспар бойынша дайындық немесе қандай да бір тақырып 

бойынша жауаптар жоспарын өздігінен жасау; 

4) мәтінде  негізгі және қосымша материалды ерекшелеу; 

5) сынып жұмысында берілген жағдайларға ұқсас, өздігінен 

жағдайларды дәлелдеу жұмыстары: 

6) тақырып бойынша қосымша материалдар жинау. 

III. Білімді қолдану сабағына 

1) практикалық жұмыстар (құралдар, карточкалар, кестелер) 

дайындау; 

2) сыныпта қарастырылғанға ұқсас есептерді шығару; 

3) стандартты емес есептерді шығару; 

4) пәнаралық байланысы бар есептерді шығару; 

5) тапсырмаларды өздігінен құрастыру; 

6) жеңіл материалды өздігінен меңгеру; 

7) қателермен жұмыс жасау. 

IV. Білімді бақылау және тексеру  сабақтарына 

1) сұрақтарға жазбаша түрде жауап беру; 

2) үйге берілетін бақылау жұмысын дайындау; 

3) стандартты емес тапсырмаларды орындау. 

6.3.2. Үй тапсырмасын беру әдістері 

1. Берілген үлгі бойынша үй жұмысын орындау. Карточкадағы  

үй жұмысына ұқсас тапсырманы орындау (деңгейі төмен оқушыға). 

2. Оқулықтың материалын өздігінен меңгеру. Оқытылатын 

тақырыптағы негізгілерді белгілеңіз, жауап беру жоспарын құраңыз.  

Сабақты айту кезінде жоспарды қолдануға болады. 

3. Ұжымдық үй жұмысы. Берілген тақырып бойынша бірдей 

дайындықта болған оқушыларды 5-6 адамнан топтарға бөлу. Әр топқа 

тапсырмалар беріледі. 

4. Өз қалауы бойынша таңдап алынған үй жұмысы 

(тапсырмалардың ішінен өзіңіз шығара алатыныңызды таңдап 

орындаңыз,  бірақ, саны ...  кем болмасын); 

5. Нашар  оқитын берілетін карточкалардың формалары: 

- толтыруға арналған бос орындары бар карточкалар;  

- түзету үшін қателері бар карточкалар; 

- толық шығарылмаған тапсырмалары бар карточкалар. 

6. Тақтадағы сызба беріледі 

- сынып жұмысына ұқсас тапсырманы құру және орындау 

(деңгейі орташа оқушыларға); 
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- сынып жұмысына ұқсас тапсырманы сызба арқылы орындау 

(деңгейі төмен оқушылар); 

- сызбаға мүмкін болатын тапсырмалар құрастыру, 

жетіспейтін элементтері болса, толықтыру (деңгейі жоғары 

оқушыларға). 

7. Жеке үй жұмысы (немесе деңгейі төмен оқушыларға үй 

тапсырмасының орнына); 

8. Міндетті емес өзіндік жұмысы, оларды оқушылар 

сыныптан тыс жұмыс үшін таңдап алады (мысалы, бір аптаға); 

9. Жаңа жағдайларда немесе бақылау жұмысында жіберілген 

қателіктерді түзету үшін өз білімдерін өздігінен қолдану жұмысы. 

6.3.3. Үй жұмысын тексеру әдістері 

1. Үй тапсырмасын сыныпта талдау: 

а) оқушы тақта алдында үй жұмысын орындайды, онымен 

қатар шешу кезеңдері бойынша жаппай сұрақтар қойылады; 

б) оқушылар кезекпен (сатылы) есепті шығарады. Жаппай 

түрде орындау тәртібі сұралады; 

в) үй жұмысына ұқсас тапсырманың шешімін тақтаға жазу; 

шешім жабық тұрады. Тапсырманы орындау реті, жаппай сұраудың 

барысында, тақтадағы жабық тұрған шешім біртіндеп ашылып 

отырады.  

2. Көптеген оқушыларда №… орындалмаған немесе қате 

орындалғаны анықталса: 

а) тапсырманы мұғалім оқушылардың көмегімен тақта алдында 

орындайды, мұғалім көмекші сұрақтарын қойып отырады; 

б) осы сияқты, тапсырманы тақтаға шақырылған оқушы 

орындайды, шешу жолын мұғалімнің сұрауы бойынша оқушылар өз 

орнынан айтып отырады. 

3 Оқушы тақтаның алдында есептің немесе мысалдың  шешуін 

жазады. Кез келген жерінде мұғалім оны тоқтатып, басқа оқушыдан 

сол тапсырманы жалғастыруын сұрайды және т.б. 

4. Кеңесшілердің көмегімен сыныпта үй жұмысының бары 

немесе жоғы, орындау дұрыстығы тексеріледі. 

6.3.4. Жас мұғалімнің өз сабағын өзі талдау үлгісі  

Сынып 

Сабақ тақырыбы 

Сабақтың түрі және оның құрылымы.  

1. Осы сабақтың тақырыптағы орны қандай? Бұл сабақ алдағы 

сабақпен қалай байланысты, мына сабақтарға әсері қандай?  

2. Сыныптың қысқаша психологиялық-педагогикалық сипат-
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тамасы. Сабақты жоспарлау кезінде ескерілген оқушылардың 

ерекшеліктері.   

3. Сабақтың үшбірлік мақсаты қандай (оқытушы, дамытушы, 

тәрбиелік), оның табысты іске асуына баға беру.  

4. Сабақ мақсатына сәйкес сабақ мазмұнын, оқыту формалары 

мен әдістерін таңдау. Негізгі кезеңді бөліп алу және сабақтың 

қорытындыларына сүйене отырып оған талдау жасау. Жаңа 

материалды түсіндіру үшін оқытудың қандай әдістер үйлесімдері 

қолданылды? 

5. Сабақтың барлық кезеңіне уақыт тиімді бөлінді ме, дұрыс 

қолданылды ма? Осы кезеңдер арасындағы байланыс логикалық 

тұрғыға сәйкес келе ме? Басқа кезеңдердің негізгі кезеңге қалай әсер 

еткенін көрсету.  

6. Мақсатқа сай дидактикалық материалдар мен көрнекі 

құралдарды таңдап алу.  

7. Оқытудың топтық, ұжымдық және басқа формаларын 

қолдану. Оқытуға сараланған түрде қарау.  

8. Оқушылардың білімді, білікті және дағдылы меңгеру 

деңгейін бақылау қалай ұйымдастырылды? Сабақтың қай 

кезеңдерінде, қандай түрде және қандай тәсілдер қолданылады? 

Оқушылардың білімін реттеу және түзету қалай ұйымдастырылды?  

5. Сабақтағы психологиялық және эмоционалды жағдай; 

мұғалім мен оқушылардың сөйлесу стилі.  

6. Үй жұмысын түсіндіру деңгейі.  

7. Сабақтың қорытындыларына қандай баға бересіз? Сабаққа 

қойылған міндеттер толықтай орындалды ма? Орындалмаса, 

неліктен?  

8. Өз болашақ іс-әрекетіңізді болжаңыз. 

Жас мұғалімге өз сабағын өзі талдауға  ескертпе   

Өзіңізді өзіңіз талдау жасауға дағдыландырыңыз.  

Мына сұрақтарды ескеруге тырысыңыз:  

1. Оқу дағдылары мен біліктілікті қалыптастыру жұмысы:  

 оқулықпен жұмыс;  

 сөзіндік пен анықтамаларды қолдану;  

 оқушылардың жазбаша және ауызша сөйлеу қабілетін 

дамыту;  

 оқушылардың өздерінің оқу іс-әрекетін өзіндік бақылау;  

 өзіндік жұмыс. 

2. Қанша оқушы өзіндік жұмысын орындай алмады? 

Оқушылардың білімдерінде жіберілген қателіктерді қалай жойдыңыз?  
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3. Сабақ барысында оқушылардың білімін бақылау жоспарға 

сәйкес жүргізілді ме?  Мыналарды ескердіңіз бе:  

 жаппай  сұрауларды жүргізу басым болған жоқ па?  

 оқу-тәрбие үрдісін ықшамдау үшін қандай көрнекі 

құралдарды қолдандыңыз және қашан?  

 сұрау жұмысына қайталауды кіргіздіңіз бе? Жүйелі түрде 

жасайсыз ба?  

 төмен және жоғары деңгейлі оқушыларды сұрау жұмысының 

деңгейі қандай?  

6.3.5. Тақырыптық жоспар құруға арналған ескертпе 

Жоспардың жалпы сұрақтары: 

1) күні; 

2) тақырып бойынша сабақтың нөмірі; 

3) сабақтың тақырыбы; 

4) сабақтың типі; 

5) сабақтың үшбірлік мақсаты;  

6) оқыту әдістері; 

7) оқушылардың тірек білімдері мен дағдыларын өзектілейтін, 

қайталанатын материал; 

8) білімді бақылау формалары мен кері байланыс; 

9)  жоспарланатын білім, сабақта қалыптастырылатын біліктілік 

және дағдылар; 

Сабақта шешілетін дербес сұрақтар: 

1) сабақтың тәрбиелік потенциалын жасау;  

2) іске асырылатын оқу материалының өмірмен, тәжірибемен 

байланысы;  

3) сабақтың дидактикалық құралдары; 

4) оқушылардың сабақтағы өзіндік жұмыстары; 

5) сабақта өткенді бекіту әдістері;  

6) үй тапсырмасы (репродуктивті және шығармашылық). 

6.4. Сабақтың ғылыми дәйектелген талдауы  

Ғылыми түрде дәйектелген сабақтың талдануы – оқу-тәрбие 

үрдісін жүзеге асырудың маңызды факторы. 

Сабаққа қатысқан сайын біздің алдымызда қиындықтар 

туындайды: бүгінгі сабақты қандай критерий бойынша бағалау, оның 

нәтижелігі мен сапасын қалай жақсы сұрыптау керек? 

Сабақты бағалаудың басты критерийіне - біріншіден, сабақ 

принциптерін сақтау жатады, сонымен қатар Білім министрлігімен 

бекітілген мектеп қызметін бағалау критерийі жатады. 

Осы талаптарға сүйене отырып, біздің сұрыптайтынымыз:  



 184 

1) сабақтағы оқу үрдісінің құрылуын,  

2) тапсырмалардың оңтайлығын анықтау,  

3) мұғаліммен таңдалған сабақ мазмұнының, формасының және 

оқыту әдістерінің тиімділігін.  

Бірақ сабақтың тиімділігі, мұғалімнің нені бергісі келетіндігімен 

емес, оқушылар сабақта нені алғандығымен анықталады. Сондықтан 

сабақты бағалау кезінде оның басты – білімділік, тәрбиелік және 

дамытушылық мақсаттарының орындалуын анықтау керек. 

Сабақты талдау және өзіндік талдау – алға қойылған жалпы 

білімділік, дамытушылық және тәрбиелік мақсаттарын жеткен 

жетістіктерімен салыстыруға бағытталуы керек.  

Талдаудың мақсаты жақсы нәтижеге әкелетін немесе 

әкелмейтінін, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру-

дың әдістері мен тәсілдерін анықтауда жатыр. Мұндағы басты 

мақсат мұғалім мен оқушылар жұмысының тиімділігін арттыру 

болып табылады. 

Ең кең таралған талдаудың типтері толық, кешенді, қысқа және 

аспектілік болып табылады. 

▪ толық саралау – сабақтың барлық аспектілерін оқып білу 

мен талдау мақсатында өткізіледі;   

▪ қысқа – басты мақсатпен міндеттерге жетуі анықталады;  

▪ кешенді – сабақтың мақсаттары, мазмұны, формасы мен 

ұйымдастыру әдістерінің бірлігі мен өзара ынтымақтастығы 

байқалады; 

▪ аспектілік – сабақтың жеке элементтеріне назар аударылады.  

Аталған талдаулардың әрқайсысы мына түрде болуы мүмкін:  

1) дидактикалық;  

2) психологиялық;  

3) әдістемелік;  

4) ұйымдастырушылық;  

5) тәрбиелік және т. б..  

Сабақты талдаудың осындай көптігіне қарай, саралау схемалары 

да әртүрлі болуы мүмкін. Оған мынадай негізгі қағидалар енгізілуі 

мүмкін. Осы мақсатта сабақты саралаудың мына схемасын ұсынуға 

болады. 

6.4.1. Сабақты жалпы талдау нұсқалары 

1-нұсқа 

1. Басты мәліметтер: күні, сынып, мектеп, мұғалімнің аты-жөні. 

Оқу бағдарламасының тақырыбы, сабақ тақырыбы.  
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2. Компьютермен жұмыс істеудің техникалық қауіпсіздігі мен 

санитариялық-гигиеналық нормаларын сақтау. 

3. Сабақтың құрылымы. Сабақтың басты бөлімдері, мақсаты 

мен ұзақтығы. Өз-өзін басқарумен және мұғаліммен басқарудың 

бірлігі. Жеке, жұптық, топтық және сыныптың бірлесіп жұмыс істеуі. 

Материалды қайталау мен бекіту кезеңдері, әдістері.  

4. Мұғалімнің сабаққа қойған мақсаттары, оларға жету.  

5. Сабақ мазмұнын мектеп оқулығының материалымен 

салыстыру.  

6. Сабақ мазмұнын жалпы дидактикалық принциптер бойынша 

бағалау:  

▪ ғылымилығы – сабақта информатикадағы жаңа жетістіктерді 

есепке алу (орындаушы ұғымы, синтаксистік диаграммалар, 

алгоритмнің дұрыстығын дәлелдеу және т.с.с.); 

▪ көрнекілік – графикалық ақпаратты, алгоритмдердің 

орындалу кестесін, шегінісі бар текстердің жазбаларын және т. б. 

қолдану; 

▪ бірізділігі – оқылатын материалдың логикалық 

қисындылығы, баяндаудың үзілмеуі, қиын ұғымдардың қайталануы, 

циклдігі; 

▪ тәжірибемен байланысы – мазмұны жағынан компьютерлік 

қоғамдағы өмірге бағытталған, қолданбалы тапсырмаларды 

пайдалану. 

7. Сабақтағы мұғалімнің іс-әрекетінің әдістері. Оқушыларды 

сабаққа дайындалуға баулу. Есептеу техникасын сабақ басында 

(немесе оған дейін) дайындап қою. Мұғалім өзін еркін ұстауы - оның 

материалды жақсы білуінде. Маңызды сұрақтарға жауап беру сәті 

(сабақ барысында немесе соңында). Оқуды жекелендіру – дәрежесі 

әртүрлі тапсырмалар, жақсы оқитын оқушыларды нашар оқитындарға 

көмектесуге баулу және т. б. Тақтада, бағдарламада, есепте қатені 

тапқандағы оқушының зейінін, әрекетін тұрақтандыруға арналған 

мұғалімнің тәсілдері.  

8. Материалға деген ынтаны қалыптастырып бекіту әдістері. 

Оқушылардың ойлау әрекетін ынталандыру. Тапсырмалардың шығу 

түбі (кітаптан, басқа әдебиеттен, сабақ барысында мұғаліммен ойлап 

шығарылуы). Сабақта қолданылған басқа да танымал және стандартқа 

сай келмейтін оқыту әдістері. 

9. Сабақтағы оқушылардың жұмысы. Оқытылып жүрген 

материалға деген қызығушылық дәрежесі. Оқушылардың белсенділігі 

мен дербестігі. Ұғынудың саналылығы – ЭЕМ-дегі жұмыс істеудің 

маңыздылығын ұғыну. Қол жетімділігі – терминологияның 
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стандарттылығы, сыныптың дайындық дәрежесін есепке алу, ұғыну 

дәрежесін белгілеу. 

10. Оқытудың нәтижелілігі – оқу уақытының қанықтылығы, жат 

материалдың болмауы, таңдау оңтайлығы. Мұғалім мен оқушылардың 

қарым-қатынасы: авторитарлы, либеральды, бірге қызмет ету. 

Сабақтағы оқушылардың ұйымшылдығы мен тәртіптілігі – есептеу 

техникасына деген қарым-қатынасы, компьютермен жұмыс істегенде 

қауіпсіздік техникасын сақтауы. Көмекші материал, компьютер, 

оқулықтардың көмегімен өз бетінше білім ала білуі керек. 

11. Кері байланыс. Әр мұғалімнің білімді бақылау жүйесі. 

Компьютердің көмегімен білімді тексеру – бақылау бағдарламалары, 

бағдарламаны іске қосқаннан бастап өзін бақылау, жолдаспен өзара 

бақылау. Білім бағасының объективтілігі. Мұғалім бағасының 

критерийі (олар оқушыларға белгілі ме?). Осындай бақылау жүйесін 

автоматтандыру мүмкіндігі. Үй тапсырмасының еңбек уақытын 

бағалау (өзіңіз орындап, уақытты өлшеңіз).  

12. Сабақтың тәрбиелік мәні. Оқушыларға бағыт бола алатын 

мұғалім тұлғасының мінез-құлық белгілері мен ерекшеліктері. Сіз 

байқап қалған тәрбие әдіс-тәсілдері.  

13. Қорытынды: 

▪ сабақ жоспарының орындалуы; 

▪ сабақтың мақсатына жетуі;  

▪ сабақтың айырықша қызықтысы және өнегелілігі;  

▪ не нәрсе сабақта аса үлкен әсер қалдырды;  

▪ осы тақырыпқа қайтадан сабақ өткізгенде қандай 

өзгертулерді енгізу орынды;  

▪ сабақты бағалау. 

Қатынасқан сабақты талдау нобайы 
Мұғалімнің аты-жөні «+» «-» Ескерту 

Сабақтың 

негізгі 

элементтері 

1. Сабақты ұйымдастыру 

2. Сабақ мақсатын қою 

3. Сабақтағы басты мәселені ерекшелеу 

4. Уақытында бақылау 

5. Оқушылардың белсенді іс-әрекеті 

6. Өзіндік жұмыс 

7. Практикалық жұмыс 

8. Сабақтың нақты құрылымы 

9. Сабақтың мазмұндық толықтығы 

10. Нәтижелігі 

11. Оқыту деңгейі 

   

Оқытудың 

формасы мен 

әдістері 

1. Проблемалы-іздеушілік.  

2. Сөзіндік-көрнекілік.  

3. Жаңа формалар мен әдістер.  
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4. Жеке және саралы ыңғай таба білу.  

5. Интерактивті тақтаны қолдану. 

Тұлға 1. Сыныпты басқара білуі.  

2. Өзіндік мәдениеті.  

3. Педагогикалық әдептілігі.  

4. Эрудициясы, білімпаздығы.  

5. Оқушылармен қарым-қатынасы. 

   

Мұғалімнің кәсіптік әдістемелік дәрежесін жалпы түрде 

сіз қалай бағалайсыз? (керектісін белгілеңіз, астын 

сызыңыз) (өте жоғары, жоғары, орташа, орташадан 

төмен, төмен) 

   

2-нұсқа 

1. Оқу мекемесі, сынып, оқу пәні, мұғалімнің аты-жөні, тізім 

бойынша оқушылар саны және сабаққа қатысып отырғандардың 

саны.  

2. Сабақтың тақырыбы, білімділік, дамытушылық және 

тәрбиелік мақсаттары және сабақтың міндеттері. 

3. Сабақтың бастамасын ұйымдастыруы: 

 мұғалімнің сабаққа дайындығы – конспектісі немесе толық 

сабақ жоспарының болуы, көрнекілік оқу құралдары және т. б.; 

 оқушылардың дайындығы – кезекшінің, дәптерлердің, 

оқулықтардың, оқу құралдарының және т. б.  болуы; 

 сынып бөлмесінің дайындығы – тазалық, сынып тақтасы, 

бор, жарық және т. б. 

4. Сабақтың құрылымын ұйымдастыруы:  

 сабақты жұмылдыра бастауы;  

 бірізділігі, сабақ бөлімдерінің арақатысы және өзара 

байланысы;  

 сабақтың толықтылығы және өткізу қарқындылығы т. б. 

5. Сабақтағы оқу материалының мазмұнын саралауы:  

 оқу материалын сабақта таңдалған реттілікпен жүзеге 

асыруын  мұғалімнің негіздеуі; 

 пән бойынша оқушылардың білім дәрежесіне және 

бағдарламаға сай болуы; 

 практикалық және теориялық материалдың арақатынасы;  

 өмірмен, тәжірибемен және т. б. байланысы.  

6. Сабаққа деген жалпы педагогикалық және дидактикалық 

талаптар:  

 сабақтың мақсаты және сабақ жоспары мен конспектісінің 

қойылған мақсатқа сай келуі; 

 оқыту әдістерін таңдау дәлелдемелері; 
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 оқудағы дидактикалық принциптерді жүзеге асырудың 

жолдары; 

 оқудағы жекелендіру мен саралау; 

 сабақтың білімділік, дамытушылық және тәрбиелік 

аспектілерінің өзара байланысы. 

7. Мұғалімнің іс-әрекеті: 

 жаңа білімдердің мазмұндамасының ғылымилығы мен 

қолжетімділігі; 

 ең жақсы мұғалімдердің тәжірибесін және әдістемелік 

ғылымның ұсыныстарын қолдану; 

 оқу материалын бекітуді ұйымдастыру; 

 оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру; 

 оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексеру және 

бағалау; 

 мұғалімнің сұрақтары және оқушылардың оған жауап беруін 

талап ету; 

 оқушылардың оқу материалын саналы түрде меңгеруіне 

мұғалімнің қарауы; 

 үй тапсырмасы және мұғалімнің оған көңіл бөлуі; 

 тәртіпке және оқушылардың саналы тәртіптілігіне жету 

жолдары; 

 көрнекілік құралдарды, техникалық оқу құралдарын 

қолданудың тиімділігі; 

 мұғалімнің сыныппен қарым-қатынасы және т. б. 

8. Оқушылардың іс-әрекеті:  

 жұмыс орнын дайындау; 

 оқушылардың сабақтағы мінез-құлқы – тәртіптілігі, 

ыждағаттылығы, белсенділігі, көңілдері, бір жұмыс түрінен басқасына 

көше білу іскерлігі және т. б.;  

 оқушылардың өзіндік жұмысының сапасы мен 

қарқындылығы; 

 оқушылардың ауызша сөйлеу және жазу мәнерінің күйі; 

 оқушылардың теорияны білуі және алған білімді қолдана 

білу іскерлігі; 

 оқушылардың мұғалімге деген қарым-қатынасы;  

 жұмыста жалпы алғанда ұжымның және жеке оқушылардың 

сабаққа қатысу дәрежесі мен мінезі және т. б..  

9. Қорытынды:  

 сабақ жоспарының орындалуы;   

 сабақ мақсаттарына жетуі;   

 сабақтағы ең қызықтысы және өнегелілігі; 
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 сабақта не нәрсе аса үлкен әсер қалдырды;  

 осы тақырыпқа қайтадан сабақ өткізгенде қандай 

өзгертулерді мақсатты түрде енгізу керек;  

 сабақты бағалауы.  

Келтірілген жалпы үлгілердің көмегімен болған сабақтың 

жалпы талдауын және өзіндік талдауын жасауға болады. Әйтсе де, 

тәжрибеде сабақтың талдауын жасағанда жалпы үлгіден басты 

жағдайларды ерекшелеу қиынырақ болуы.  

Сондықтан жалпы үлгіден басты жағдайларды ерекшелеудің 

бір нұсқасын келтірейік: 

1. Сабақта қандай білімділік, дамытушылық және тәрбиелік 

мақсаттар орындалды? Олардың ішінен қайсысы басты болды және 

неге? Олардың өзара байланысы қандай? 

2. Сабақтың өзгешелігі қандай? Оның типі қандай? Берілген 

сабақтың тақырыптағы, бөлімдегі, курстағы алатын орны? 

3.  Сабақты жоспарлағанда оқушылардың мүмкіндіктері қалай 

ескерілді? 

4. Сабақтың құрылымы мен сабақтың жеке бөлімдеріне 

уақыттың бөлінуі тиімді ме? 

5. Қай материалға немесе сабақ бөліміне басты акцент 

қойылады? 

6. Оқу әдістерін таңдау және олардың байланысы қалай 

түсіндіріледі? 

7. Сабаққа оқу формалары қалай таңдалды? 

8. Сабақта сараланған әдіс-амалдың қолданылуы не себебті? 

Қалай ол іске асырылды? 

9. Сабақта қолданылған оқушылардың білімін тексеру мен 

бақылау формаларының таңдалуы немен түсіндіріледі? 

10. Бүкіл сабақ барысында оқушылардың жұмыс қабілеттілігі 

немен қамтамасыз етіліп отырды? 

11. Оқушылардың қажуы алдын ала қалай ескеріліп отырды? 

6.4.2. Сабақ барысын және тиімділігін бағалауға арналған 

нұсқаулар 

Оқушылардың жауап беруін бақылағанда мына кезеңдерге 

көңіл бөлуді ұсынуға болады: 

1. қандай формада жауап беру жүргізілді (жеке немесе жаппай, 

ауызша, жазбаша немесе зертханалық); 

2. таңдалған жауап беру формасының бағасының оңтайлығы;  

3.  сабақтың басқа кезеңдерінің арасында сұрауды жасау кезі 

дұрыс анықталды ма?; 



 190 

4. сабақ барысында жауап сұрауға кеткен уақыт дұрыс бөлінді 

ме?  

5. жауап алудың мақсаты нақты қойылды ма (жаңа тақырыпқа 

көшу, білімді тексеру, іскерлігін тексеру); 

6. ол толық іске асырылды ма? 

7. мұғалім жауап алудың оқытушылық қасиетін қамтамасыз 

етуге тырысты ма? 

8. барлық оқушылардың оған белсенді қатысуы; 

9. қателіктер іскерлі түрде түзетілді ме және оған оқушылар 

қатысты ма? 

10. бағалар қаншалықты объективті түрде қойылды және 

дәлелді түрде негізделді; 

11. басты ұғымды меңгеруге қалай көңіл бөлінді? 

12. жауап беру жоспарының қисындылығына? 

13. білімнің беріктілігіне және оны тәжірибеде қолдана білуіне 

көңіл аудару.  

Сабақтағы жаңа материалды оқу барысын бақылағанда мы-

наған көңіл бөлу керек: 

1. оқушылар алдында сабақ тақырыбын оқудың басты 

міндеттері қойылды ма және қаншалықты нақты және анық қойылды? 

2. оқу материалы мазмұндамасының қолжетімділігі; 

3. ондағы бастысы, нақтысы белгіленді ме және оған 

оқушылардың көңілі тұрақтандырылды ма? 

4. жаңаны оқу қарқыны оңтайлы ма? 

5. оқушылардың жаңа материалды ұғу дәрежесі түсіндіру 

барысында тексеріліп отырды ма? 

Жаңа материалды бекіткенде мынаған көңіл бөлу керек: 

1. берілген тақырыптағы ең басты ұғымды меңгеруге таңдалған 

жаттығулар қатыстырылды ма? 

2. жаттығуларды орындау барысында оқушыларға сараланған 

көмек көрсетілді ме? 

3. жақсы дайындалған оқушыларға қосымша тапсырмалар; 

4. типтік қателіктер мен қиындықтар кездесті ме? Олардан 

құтылу жолдары. 

Үй тапсырмасын бергенде мынаған көңіл бөлу керек: 

1. оның көлемі мен күрделігі оңтайлы ма, оны осы пәннің үй 

тапсырмасын орындауға берілетін уақыт ішінде орындау керек пе? 

2. үй тапсырмасы түсіндірілген бе? 

3. безендіруге талаптар; 

4.  үй тапсырмасы сараланған ба?. 
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Оқушылардың алған білім, біліктілік және дағдыларынан 

көрінген мазмұн мен нәтижелері талдаудың өзегі болуы қажет! 

Өткізілген сабақтың өзіндік талдау нобайы 

№ 
Талдауды қорытындылау үшін қойылатын 

сұрақтар 

Мұғалім әрекетінің 

оңтайлығын 

бағалау 

1 Сабақ міндеттері қалай жоспарланды және оқушылар  

алдына қалай қойылды? 

Оңтайлы ма, емес пе, 

нені жақсарту керек   

2 Мұғалімнің таңдаған сабақтың басты элементтерінің 

құрылымын және оның әрқайсысына бөлінген 

уақытты қалай бағалауға болады? 

 

3 Таңдалған сабақтың мазмұнын қалай бағалауға 

болады? 

 

4 Таңдалған оқыту, ынталандыру мен бақылау 

әдістерінің үйлесімділігін (берілген тақырыпқа, 

сыныптың дайындығына және мұғалімнің 

мүмкіндігіне) оңтайлы  деп есептеуге бола ма?   

– сұрау кезінде; 

– жаңа материалды оқу кезінде; 

–бекіту кезінде; 

– оқылғанды жалпылау кезінде. 

 

5 Сабақта оқыту үрдісін ұйымдастырудың жалпы 

сыныптық, топтық және жеке формаларының 

үйлесімділігі қаншалықты сәтті болды? Ол үлгерімі 

нашар және дайындығы жақсы оқушыларға 

сараланған әдіс-амалды қамтамасыз етті ме? 

 

6 Көрнекілік құралдары, интерактивті тақта және т. б. 

сабақта тиімді қолданылды ма? 

 

7 Бар педагогикалық инновацияларды қолданылуы, 

сабақтағы педагогикалық жетістіктер: 

– тірек сызбаларын, конспектілерін құрауы; 

– оқыту бағдарламаларын қолдануы;  

– дамытушылық мазмұндағы тапсырмалар мен 

есептердің құрастырылуы. 

 

8 Сабақта мұғалімнің оқушылармен сөйлесу мәнерін, 

педагогикалық әдепті сақтауын қалай бағалауға 

болады? 

 

9 Сабақта тиісті гигиеналық жағдайлар сақталды ма? 

Оқушылардың жұмыс қабілеттілігін қолдау тәсілдері 

қолданылды ма? 

 

10 Сабақта оқушыларға білім беру, тәрбиелеу және 

дамыту мақсаттары қаншалықты табысты шешілді? 

 

11 Үй тапсырмасының көлемі мен күрделілігі дұрыс 

анықталды ма, оны орындаудың нұсқаулықтары 

шеберлі түрде өткізілді ме? 
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6.5. Зертханалық жаттықтыру тапсырмалары  

Зертханалық жұмыс  

Тақырыбы:  «Информатикадан күнделікті сабақ жоспары» [27] 

Мақсаты:  

1) сабақ конспектісіне қойылатын негізгі талаптарды анықтау; 

2) информатикадан өтілген материал және оқулықтар негізінде 

сабақ жоспарының конспектісін құрыңыз. 

Таңдаған тақырып бойынша бір сабақтың жоспарын құрыңыз. 

Жоспар  құрғанда төмендегі сабақ элементтерін енгізіңіз: 

- жаңа тақырыпты оқып үйренуге дайындаушы жаттығулар 

жүйесі ; 

- жаңа материалды түсіндіргенде тарихи деректер мен 

проблемалық жағдайларды (ситуация) пайдалану; 

- сабақта материалды алғашқы бекіту, өзіндік жұмыстың кез-

келгенін жүргізу; 

- сабақтың кез-келген кезеңінде рөльдік ойындарды қолдану; 

- үйге тапсырма  және оған түсінік беру; 

- сабаққа дайындалуға қажетті әдебиеттер. 

Сабақ конспектісін құру. 

1. Күнтізбелік жоспардан кез-келген сабақты таңдаңыз. 

2. Төмендегі сабақ конспектісін құруға арналған нұсқауды 

пайдаланып сабақтың жоспар-конспектісін құрыңыз.  

Формалды – бейнелеуші бөлігінде: сынып, уақыты, сабақ № , 

сабақтың тақырыбы, сабақтың мақсаты, сабақтың түрі, 

пайдаланылатын құралдар, сабақ кезеңдері мен олардың ұзақтығы 

көрсетілген сабақ жоспары болуы керек. 

Мазмұндық бөлігінде: оқушылардың дайындық деңгейіне 

қойылатын жоспарланған талаптар; оқу материалының толық 

баяндалуы; барлық тапсырмалар, есептер, жаттығулардың нақты 

шешімдері болуы керек.   

Мұнда көрсетілуі керек: 

1) үй тапсырмасын тексеру қалай жүргізілетіні (үй 

тапсырмасының жаңа тақырыпты оқып үйренуге себепші болуы, ал 

тексеру оқытушы сипатта болғаны дұрыс); 

2)  кімнің, қандай сұрақтар бойынша сұралатыны; 

3)  сыныппен қандай жаппай жұмыс жүргізілетіні; 

4)  жаңа материал қандай түрде хабарланатыны: 

- кіріспеде не айтылуы керектігі; 

- мұғалімнің не туралы айтатыны, оқушылардың нені 

орындауы керектігі; 

- мұғалімнің қоятын сұрақтары және оның жауаптары; 
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- қолданылатын көрнекі құралдар, қашан, қалай көрсетілетіні; 

- қандай қорытынды жасалынатыны, жұмыстың нәтижесінде 

оқушылардың нені игеретіндігі; 

5) сабақта өткен материалды бекіту қандай түрде жүргізілетіні, 

оқушылардың жаңа материалды түсінгендігін қалай анықтауға 

болатыны және оның бұрынғы өткен сабақпен байланысы; 

6) егер өзіндік жұмыс жүргізілетін болса, оның мазмұнының 

қандай болатыны, оны өткізуге қажетті нұсқаулар жасауға болатыны, 

тексерудің  қалай жүргізілетіні; 

7) үйге қандай және қашан тапсырма берілетіні, оған қандай 

түсініктеме берілетіні; 

8) сабақты қорытындылау (сабақта қандай жаңа нәрселер 

үйренгендігі, сыныптың және жекелеген оқушылардың  жұмысына 

мінездеме беру). 
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2-БӨЛІМ. ИНФОРМАТИКАНЫ НАҚТЫ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

7-тарау. Ақпарат және ақпараттық үрдістер сызығы 

7.1. Жалпы әдістемелік нұсқаулар  

Информатика пәні мұғалімінің әдістемелік шеберлігі сабақтағы 

күнделікті әбігерлікпен, ұйымдастырушылық және техникалық 

мәселелерді шешумен жалпыға бірдей білім беретін, дамытатын және 

прагматикалық сынды пәнді оқытудың басты мақсаттарын жоғалтып 

алмауға бағытталуы тиіс. Бұл міндеттерді шешуге төмендегі 

ұсынымдар көмектесуі керек. 

1. Ақпарат – курстың орталық түсінігі. Ақпарат түсінігі – 

бүкіл курстың негізі. Мұны мұғалім кез келген тақырыпты 

баяндағанда ойынан шығармауы тиіс. Әрбір бөлім – ақпарат пен 

ақпараттық үрдістер (ЭЕМ – ақпаратпен жұмыс істейтін әмбебап 

құрал, алгоритм – басқарушы ақпарат) туралы әңгіме. 

2. Жүйелілік ұстанымы (принципі). Пәнді оқу барысында 

оқушылардың санасында өзара тығыз байланысқан білім жүйесі 

қалыптасады. Курстың логикасы оның құрылымында да, жеке 

бөлімдердің мазмұнында да байқалуы тиіс. Оқушылар әр бөлімнің 

қажеттілігі мен курстың жалпы құрылымында алатын оның орнын 

түсіну керек, жеке тақырыптар «ағаштарынан» пәннің білім жүйесінің 

«орманын» көру керек. 

3. Курстың іргелі және прагматикалық құрамдастарын 

игерудегі параллельдік принципі. Курстың іргелі (жалпы білім беретін) 

және прагматикалық (технологиялық) құрамдас бөліктері қатар 

(параллельді) жүруі тиіс. Әртүрлі бөлімдерде олардың арақатынасы 

әртүрлі. АТ-мен байланысты бөлімдерде де міндетті түрде іргелі 

құрамдас бөлігі болады. Базалық курс үшін ол бірінші ретте. 

4. Орындаушы принципі. ЭЕМ қосымшаларына қатысты барлық 

тақырыптарда: «ЭЕМ + қолданбалы БҚ (бағдарламалық 

қамсыздандыру) = ақпаратпен белгілі бір жұмысты орындаушы» 

әдістемелік тұжырымдамасы жүзеге асады. Мұнда орта, жұмыс 

режімі, бұйрықтар жүйесі, деректер (өңделетін ақпарат) сияқты 

құрамдастармен сипатталатын орындаушының архитектурасы туралы 

сөз етуге болады. 

5. Өзін-өзі оқыту әдістемесін меңгеру принципі. Информатика 

мен компьютерлік технологиялар – жылдам дамып келе жатқан 

салалар. Сондықтан қызметі компьютермен байланысты адамға 

әрдайым өзбетімен білімін көтеріп отыруға  тура келеді. Материалды 

баяндаудың әдістемелік реттілігі (әсіресе АТ арналған бөлімдерде) 
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осы пәнде оқушыларға өзін-өзі оқытуды ұйымдастыру жүйесін 

беретіндей болу керек. Қосымша анықтама әдебиеттерін 

оқушылардың өз бетімен қолдана білуіне үйрету керек. 

6. Тарихилық принципі. Оқушылар міндетті түрде 

информатиканың тарихымен танысу керек, онымен байланысты 

негізгі атауларды білуі тиіс. Тарихи арқауды білу оқушының 

санасында оқылатын пән туралы біртұтас көзқарас қалыптастыруға, 

оны қоғамның даму тарихы мәнмәтінінде қарастыруға көмектеседі. 

Мектептің бір де бір пәні «тұлғалар мен оқиғаларсыз» болмауы тиіс.   

Базалық курсты оқыту әдістемесін қарастыра отырып, білім 

стандартының құрылымына көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан жалпы 

білім беру стандартының құрылымына сәйкестіріп және   

М.П. Лапчиктің еңбегіне [24] сүйене отырып баяндайтын боламыз. 

Информатиканы оқыту әдістемесінің мазмұндық сызықтарын  

7.1-суретте анықталған ретпен қарастырамыз. 

7.1-сурет. Базалық курстың мазмұндық сызықтары  

Мазмұндық «Ақпарат  және ақпараттық үрдістер» бағытының 

білім жүйесі – граф түрінде 1-схемада анықталған (2-қосымшаны 

қараңыз) [24,589-бет]. Бұл схемада «Ақпарат  және ақпараттық 

үрдістер» және «Ақпаратты ұсыну» бағыттарының құрылымдары 

біріктірген. Екеуін «Ақпарат» атты кіріктірілген мазмұндық сызық 

ретінде қарастыру қажет. Ақпарат бағыты базалық курстың бүкіл 

мазмұнын қамтиды, себебі ол курстың орталық ұғымы болып 

табылады. Базалық курстың кез келген тақырыбында ақпараттық 

Информатиканың 

базалық курсының 

мазмұндық сызықтары 

Ақпарат және ақпараттық үрдістер мазмұндық 

сызығы 

Ақпаратты ұсыну мазмұндық сызығы 
 

Компьютер  мазмұндық сызығы 
 

Формальдау және  модельдеу мазмұндық 

сызығы 
 

Алгоритмдеу және бағдарламалау мазмұндық 

сызығы 
 

Ақпараттық  технологиялар мазмұндық 

сызығы 
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үрдістерді және ақпаратты түрлі әдістермен ұсыну жөнінде айтылады. 

Сондықтан 1-схемада пәннің жалпы ұғымдарының құрылымдары 

ұсынылған. 

Бұл мазмұндық бағыттың қарастыратын басты сұрақтары: 

 ақпаратты анықтау; 

 ақпаратты өлшеу;  

 ақпаратты сақтау; 

 ақпаратты тасымалдау; 

 ақпаратты өңдеу. 

Бұл бағыт бойынша қойылатын негізгі мақсаттар: 

- «ақпарат» ұғымынының мәнін – адам өмірі және 

әрекеттерінің негізінде анықтау; 

- «ақпараттық үрдістер» ұғымын енгізу және олардың үш 

түрін: сақтау, тасымалдау және өңдеу үрдістерін көрсету; 

- ақпараттық үрдістерде тілдердің атқарушы рөлін ашу. 

7.2. Ақпарат ұғымын анықтау мәселелері  

Тақырыпты оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ақпарат адам үшін не болып табылады; 

 білімді саралау мәселесі, декларативті және процедуралық 

білім (ақпарат); 

 ақпаратқа кибернетикалық  тұрғыдан қарау; 

 ақпаратты қабылдау кезінде адамның сезім мүшелерінің рөлі. 

1.  Ақпарат ұғымын субъективті тұрғыдан анықтау 

Ақпарат – ғылымның іргелі ұғымы, сондықтан оны қандайда бір  

қарапайым ұғымдар арқылы жеткілікті анықтау мүмкін емес. Базалық 

курста ақпарат ұғымын– субьективті және кибернетикалық тұрғыдан 

анықтау әдісі қарастырылады.  

Субъективті тұрғыдан қарау – ақпарат ұғымын адамның 

өмірінде және іс әрекетінде атқаратын рөліне байланысты анықтау. 

Әдетте «ақпарат» сөзін бір хабардың мағынасы, маңыздылығымен 

байланыстырамыз. Осы жағынан алғанда, телеграмма берушінің 

келетін күні бізге белгілі болса, онда оны хабарлайтын телеграмма 

ешқандай да ақпарат бермейді. Алайда, мағына мен маңыздылық 

адамға байланысты, субьективті ұғымдар.  

Субъективті тұрғыдан ақпарат ұғымын ашқанда, балалардың 

ақпарат жөніндегі интуитивті ішкі ойларына сүйену қажет. Әңгімені 

негізінен балалар жауап бере алатын сұрақ қоя отырып, диалог 

түрінде жүргізген дұрыс.  
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Ақпарат – информатикадағы алғашқы, анықтамасы 

берілмейтін ұғым. Сондықтан оқушылардан бірден ақпараттың 

анықтамасын талап ету дұрыс емес. Бұл ұғымға оқушыларды сұрақ 

қою арқылы жеткізу керек. Мысалы, сұрақтарды қою ретін мына 

түрде құруға болады: 

– Ақпаратты қайдан алуға болады? 

Мына жауапты сөзсіз естуіңіз мұмкін: 

– Теледидардан, радиодан, кітаптан. 

Содан соң, бүгін алған ақпараттан мысал келтіруін өтініңіз. 

Мысалы, оқушылардың біреуі былай жауап беруі мүмкін: 

–Таңертең радиодан ауа райын естідім. 

Кейін мұғалім оқушыларды мынадай қорытындыға әкеледі: 

– Яғни, сен ауа райының қандай болатынын білген жоқсың, 

бірақ радиодан естіген соң білдің! Сондықтан ақпаратты қабылдап, 

сен жаңа білім алдың. 

Сонымен, мұғалім оқушылармен бірге ақпараттың мына 

анықтамасын алады: адам үшін ақпарат – әртүрлі  ақпарат тара-

тушы көздерінен алатын білім. Бұдан кейін балаларға түсінікті 

мысалдар келтіріп, бұл анықтаманы бекіту қажет.  

Ақпарат анықтамасын адамдардың білімі деп қабылдаған соң, 

өзінен-өзі – біздің жадымызда сақталған білімнің мағынасы деген 

қорытынды туындайды. Себебі адамның жады –  ақпаратты сақтайтын 

құрал. Яғни, адамның жадында сақталған ақпаратты, ішкі, жедел 

ақпарат деп атауға болады. Әйтсе де, адамдар ақпаратты өз жадында 

сақтап қана қоймай, жазба түрінде қағазда, магниттік тасымалдауы-

штарда, т.б. сақтайды. Мұндай ақпаратты сыртқы (адам тұрғысынан 

қарағанда) деп атауға болады.  

2. Адам білімін саралау мәселелері  

Сонымен, сөз адамның білімін саралау мәселесіне ауысты. 

Білімді саралау - өте күрделі мәселелердің бірі. Бұл мәселемен  

«Жасанды интелект» ғылымы айналысады. Оның басты мақсаты – 

адамның білімін саралау және модельдеу болып табылады. 

Информатиканың базалық курсы шеңберінде білімді – 

декларативті (баламасы – мәлімдемелік) және процедуралық 

(баламасы – орындау тәртібі) деп бөлуімен шектелсе жеткілікті.  

Декларативті білімнің сипаттамасын мынадай сөздерден 

бастауға болады: «Мен не екенін білемен» (орысш. – «Я знаю, что...»). 

Ал, процедуралық білімнің сипаттамасын мынадай сөздерден бастауға 

болады: «Мен қалай орындауды білемін» (орысш. – «Я знаю, как...»). 

Мұнда, осы сипаттама негізінде, оқушылар білімнің екі түріне де 

мысалдарды сенімді келтіре білуін талап ету қажет.  



 198 

Келешекте оқушыларды компьютердің жұмысымен және 

құрылғыларымен таныстыру үшін білімді осылай бөлінуін алдын ала 

(проподевтикалық) талдап алу өте қажет екенін мұғалім жақсы 

түсінуге тиіс.  

Компьютерде адамға ұқсас ішкі – жедел және сыртқы – ұзақ 

уақытты жады болады. Компьютердегі ақпарат туралы сөз 

қозғалғанда оқушылар ондағы барлық ақпаратты – деректер және 

бағдарламалар деп екіге бөлінетінін білетін болады. Яғни, деректер – 

декларативті, ал бағдарламалар – процедуралық ақпаратқа 

жатқызылады.  

Компьютермен адамның ақпараттық қызметі арасындағы 

ұқсастықты, дидактикалық тәсілмен салыстыру, оқушыларға ЭЕТ- 

ның жұмысы мен мағынасы тиімдірек жеткізіледі. 

3. Ақпарат ұғымын кибернетикалық тұрғыдан анықтау  

Информатика және кибернетика бір-бірімен тығыз байланысты. 

Кибернетиканың негізін 1940-жылдардың аяғында америка ғалымы 

Норберт Винер қалады. Қазіргі информатика пәнінің пайда болуында 

кибернетиканың рөлі орасан зор болғанымен, бүгінгі күні 

кибернетика информатиканың бір саласы ретінде қарастырылады.  

Кибернетика күрделі машиналар, тірі ағзалар, қоғамдық 

жүйелермен жұмыс істеуге қолайлы. Бірақ ол олардың ішкі 

механизмін түсінуге ұмтылмайды. Оның қарастыратыны – жүйелер 

немесе олардың компоненттері арасынағы арақатынастар болып 

табылады. Сондықтан кибернетиканы – тірі және жансыз жүйелерде 

басқару үрдістерінің жалпы қасиеттерін зерттейтін ғылым деп 

анықтайды.  

Күрделі жүйелерді сипаттауда кибернетикада «қара жәшік»  

моделі қолданылады. «Қара жәшік» және «кибернетикалық жүйе» 

терминдерін синонимдер ретінде қарастыруға болады. «Қара 

жәшіктің» басты сипаттамасы – кіретін және шығатын ақпарат.  

Осындай екі қара жәшікті алып қарастыратын болсақ, олардың 

арасындағы арақатынас ақпаратты алмастыру арқылы жүзеге асады. 

Кибернетикалық жүйелер арасындағы ақпарат кейбір тізбекті 

сигналдар түрінде тасылады.  

Ақпараттық алмасу барлық жерде, жан-жақта – адамдар, 

жануарлар, бірлесіп жұмыс жасайтын техникалық құрылғылар, 

адамдар мен техникалық құрылғылар, т.с.с. арасында жүріп жатады. 

Осы жағдайлардың бәрінде ақпараттың табиғаты әртүрлі : 

акустикалық, жарықтық, графикалық, электрлік, т.б. сигналдар 

тізбектерімен жіберіледі.  
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Сонымен, кибернетикалық тұрғыдан қарастырғанда: ақпарат 

кейбір алфавиттің символдарынан (сигналдардан) тұратын 

тізбек. Ақпарат үғымын дәл осы тұрғыдан қарастыру ақпаратты 

компьютерде өңдеуге мүмкіндік береді. Ендеше, ақпараттық 

үрдістердің үш формаларының бәрі (сақтау, тасымалдау, өңдеу) 

символдармен жұмыс жасауға әкеледі екен. 

4. Ақпаратты қабылдауда  адамның сезім мүшелерінің рөлі 

Қоршаған ортадан адамның ақпаратты түйсіну проблемасын 

талдағанда адам көптеген түйсік каналдарға ие екенін, солар арқылы 

оның миына (жады) ақпараттың түсетінін, оқушылардың  назарын 

аудару қажет. Бұл каналдар – біздің сезім мүшелеріміз. Олар бесеу: 

көру, есту, дәм, иіс және сезу. Алғашқы екуінің, яғни көру және есту 

түйсіктерінің рөлі айқын болса, қалғандары түсіндіруді талап етеді. 

Біз есімізде таныс заттардың иістерін, таныс тағамның дәмдерін 

сақтаймыз. Сипалау арқылы кейбір заттарды танимыз. Есімізде бар 

нәрсе – біздің жадымызда сақталып тұрады. Яғни, ол біздің біліміміз, 

сондықтан – ақпарат болып табылады. 

Ақпарат қандай үрдістерге қатысады, мұндай үрдістерде ол 

қандай өзгерістерге ұшырайды? Біздің әрқайсымыз ақпаратты 

жинауға, сақтауға, тасымалдауға, өңдеуге және пайдалануға 

болатынын естідік. Жүріп келе жатқан  жолымызға қарап, біз көру 

мүшеміз арқылы ақпарат жинаймыз. Көздің нерв талшықтарында 

ақпарат өте күрделі түрлендіруден өтіп мидың көру бөліктеріне 

беріледі. Бұл жерде ол одан әрі өңделеді де, өңделудің нәтижесі 

бірден пайдаланылады: біздің бұлшық еттерімізге  сигналдар  

(ақпарат) келіп жетеді, сондықтан біз шалшық суларды айналып, ал 

тастардан аттап өтеміз. 

Біздің организмдегі ақпарат жинау мен өңдеу жүйесінің тағы бір 

жүйесі – жылу реттеу жүйесі. Біздің терімізде 300 мыңға жуық 

сезімтал клеткалар бар, олар дененің температурасы туралы ақпарат 

жинайды. Жиналған ақпарат мидың белгілі бір бөліктерінде: атап 

айтқанда, жылу қайтару орталықтарына (денені суытуды 

басқаратын) және жылу өндіру орталығына (денені жылытуды 

басқаратын) беріледі. Бұл орталықтарда ақпарат өңделеді де, қажетті 

жағдайларда, мысалы жылыту керек болса, тамырларға қан үдемелі 

түрде жіберіледі, ал суыту керек болса, тер шығару процесі 

күшейтіледі. Егер жылу шығару орталықтарына «жалған ақпарат» 

жіберілсе (мысалы, оларды электр тоғымен тітіркендіріп), онда олар 

денені өте қатты қыздырып, өлу температурасына дейін жеткізуі 

мүмкін. 
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Адамзаттың қолымен жасалған әр алуан құрылғылар мен 

жүйелердің әрқайсысында қандай да бір дәрежеде ақпарат жинау мен 

өңдеу жүргізіледі.  

7.3. Ақпаратты өлшеудің мағыналық жолы 

Тақырыпты оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 адам қабылдайтын хабардың ақпараттылығы (орысш. –

информативность) неменеге тәуелді; 

 ақпараттың өлшем бірлігі; 

 хабардағы N тең ықтималды оқиғалардың ішінен біреуіндегі 

ақпарат саны. 

1. Хабардың ақпаратылығы – ұғымын ашу 

Мағыналық тұрғыдан қарағанда мына ұғымдар тізбегі 

байқалады: ақпарат – хабар – хабардың ақпараттылығы – 

ақпараттың өлшем бірлігі – хабардың ақпараттылық көлемі.  

Алғашқы пайымдау ол: ақпарат – адамдардың білімі. Мына 

сұрақ:  хабар деген не? 

Хабар – ақпаратты жіберу үрдісінде, оны қабылдайтын  

субъектке түсетін  ақпараттық ағын. 

Хабар – біз еститін сөздер (радиодан хабар, мұғалімнің 

түсіндірмесі), біз қабылдайтын бейнелер (фильм, светафор сигналы) 

және біз оқитын кітәп мәтіні, т.б.  

Хабардың ақпараттылығы деген ұғымды мұғалім өзі және 

оқушылар келтірген мысалдар арқылы талқылағаны жөн.  

Ереже: адамның білімін толықтыратын, яғни оған жаңа ақпарат 

беретін хабарды  – ақпараттылы дейік. 

Бір хабар, оның ақпараттылығы жағынан, әр адам үшін әртүрлі 

болуы мүмкін. Егер мәліметтер «ескі», яғни ол адамға белгілі немесе 

түсініксіз болса, онда ол үшін бұл хабар ақпараттылы болмайды. Егер 

қабылдаушы адамға, мәлімет түсінікті және жаңалық болып, оның 

білімін толықтырса, онда ол ақпараттылы және мағыналы 

(семантикалық) хабар болғаны.  

«Ақпарат» және «хабардың ақпараттылығы» деген ұғымдарды 

бір мағыналы деуге болмайды. Оны мына мысалдар арқылы көруге 

болады.  

Сұрақ: «Бастауыш сынып оқушысының көзқарасымен 

қарастырғанда жоғары оқу орнында оқылатын жоғарғы математика 

курсы оқулығында ақпарат бар ма?»  

Жауап: «Иә, кімнің көзқарасымен болсын, ақпарат бар! Себебі, 

оқулықта математикалық аппаратты жасаушылардың (Ньютон, 
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Лейбниц, т.б), оқулық авторларының, қазіргі математиктердің 

білімдері жинақталған». Бұл - абсолютті шындық. 

Сұрақ: «Осы оқулық арқылы 1-сынып оқушысы өз білімін 

толықтыра ала ма? » 

Жауап: «Жоқ, себебі ол үшін бұл оқулық тым күрделі, оған 

түсініксіз, яғни ақпараттылы емес. Сондықтан ол ешқандай білім 

алмайды».  

Ақпараттың мағыналық (семантикалық) тұжырымдамасы 

шеңберінде, хабардың ақпараттылығы деген ұғымды енгізу, 

ақпаратты өлшеу тақырыбына бірінші жақындау болып табылады. 

Қорытынды: Егер адам хабардан еш ақпарат алмаса, онда бұл 

адам үшін хабардағы ақпарат саны нөлге тең. Ақпараттылы 

хабардың саны 0-ден артық болады. 

2. Ақпараттың өлшем бірлігі 

Мағыналық тұрғыдан қарастыру. Ақпараттың көлемін анықтау 

үшін, өлшем бірлігін енгізу қажет. Хабардағы ақпараттың саны сол 

хабарды алушы адамға берілетін білімнің көлемімен айқындалады.  

Адам білімінің белгісіздігін екі есе азайтатын хабар 1 бит 

ақпарат әкеледі.  

Бит – екі тең ықтималды тәжрибенің (оқиғаның) белгісіздігін 

өлшейтін бірлік.  

Бит анықтамасын – оқушылардың қабылдауы қиын болуы 

мүмкін, себебі анықтамада оқушыларға түсініксіз «білімнің 

белгісіздігі» деген ұғым бар. Алдымен оның мағынасын ашу керек. 

Шектелген мүмкін болатын N тең ықтималды уақиғаның біреуі 

болатыны туралы мәлімет – тек дербес уақиға екенін, мұғалім жақсы 

түсінуге тиіс. 

1–мысал. Жеребеге тиынды лақтырғанда нәтижесі «герб» 

түскені туралы хабар 1 бит ақпарат әкеледі. Себебі оқиғаның мүмкін 

болу саны 2-ге тең («герб» немесе «сан») және екеуі де тең 

ықтималды. 

Демек, нәтиже саны 2
х
 = 2 теңдеуін шешкенде х = 1 бит деп 

шығады.  

Қорытынды: Барлық жағдайда екі тең ықтималды оқиғаның 

біреуінің болғаны туралы хабарда 1 бит ақпарат болады. 

2– мысал. Лотерея барабанында 32 шар бар. Бірінші шыққан 

нөмір (мысалы, 15-нөмір) туралы хабарда қанша ақпарат бар?  

32 шардың ішінен кез келген шарды шығару тең ықтималды 

болғандықтан, шыққан бір нөмір туралы ақпарат көлемі мына 

теңдеумен табылады: 2
х
 = 32 
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Бірақ 32 = 2
5
 демек, x = 5 бит болады. Жауабы нақты қандай 

нөмір шыққанына тәуелді емес екені айқын. 

3. Хабардағы N тең ықтималды оқиғалардың ішінен 

біреуіндегі ақпарат саны 

Американдық инженер Ральф Хартли
1
 1928 ж. ақпаратты алу 

үрдісін алдын ала берілген шектелген N тең ықтималды мәліметтер 

жиынынан бір мәліметті таңдау деп қарастырған, ал таңдалған 

мәліметтегі I ақпарат санын, N-нің екілік логарифмі деп анықтаған: 

I = log2N  

Белгілі бір хабарда N тең ықтималды оқиғалардың біреуінің 

болғаны туралы мәлімет алынды дейік. Онда хабардағы ақпараттың 

саны х бит және N саны Хартли формуласымен байланыстырылады:  

2
х
 = N 

бұл көрсеткіштік теңдеудің математикалық шешімінің түрі: 

x = log2 N 

3– мысал. Сүйек ойынында алты қырлы кубик қолданылады. 

Кубиктің әрбір лақтыруынан ойыншы қанша бит ақпарат алады? 

Кубиктің әр қырының түсуі тең ықтималды. Сондықтан 

кубикті бір лақтырғандағы нәтижесіндегі ақпарат саны 2
Х
 =6 

теңдеуінен табылады.  

Теңдеудің шешімі: х = Iog2 6. Логарифмдер кестесінен (үтірден 

кейін 3-таңбалық дәлдікпен) шығатыны: х = 2,585 бит. 

Егер N екінің бүтін дережелеріне 2, 4, 8, 16, 32, т.с.с. тең болса, 

онда бұл теңдеуді ойша шығаруға болады. Ал егер басқаша болса, 

онда ақпарат саны бүтін шама болмай қалады да, логармфмдер 

кестесін қолдануға тура келеді. 

Мұнда, мұғалім екі жолмен кетуі мүмкін: біріншісі – математика 

сабақтарынан бұрын логарифмнің не екенін түсіндіруге мәжбүр 

болады; екіншісі – оқушылармен дербес уақиғалар үшін теңдеулердің 

шешімін қарастырады. Екінші жағдайда түсіндіру мына схемамен 

жүреді: 

Егер N = 2 = 2
1
 болса, онда теңдеудің түрі: 2

i
 = 2

2
, бұдан  i = 1. 

Егер N = 4 = 2
2
 болса, онда теңдеудің түрі: 2

i
 = 2

2
, бұдан  i = 2. 

Егер N = 8 = 2
3
 болса, онда теңдеудің түрі: 2

i
 = 2

3
, бұдан  i = 3 

және т.с.с. Жалпы түрде, егер N = 2
k
, мұнда k — бүтін сан, онда 

теңдеудің түрі: 2
i
 = 2

k
,  демек  i= k.  

Оқушыларға екінің бүтін дәрежелерінің қатарын естеріне 

сақтап алғандары пайдалы, ең болмаса 2
10

 = 1024 дейін. Келешекте 

олар бұл шамалармен кезігетін болады.  

                                                 
1
 Ральф Винтон Лайон Хартли (1888 – 1970) – американдық ғалым-электроншы. Ол Хартли 

генераторын ұсынған, Хартли өзгертуін және ақпарат теориясына үлес қосқан. 
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7.4. Ақпаратты өлшеудің алфавиттік жолы  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 алфавит дегеніміз не, алфавиттің қуаттылығы; 

 алфавиттегі символдың ақпараттық салмағы дегеніміз не; 

 алфавиттік тұрғыдан қарағанда мәтіннің ақпараттық көлемін 

қалай өлшеуге болады; 

 байт, килобайт, мегабайт, гигабайт деген не. 

Ақпаратты өлшеудің алфавиттік жолы, жоғарыда қарасты-

рылған мағыналық тұрғыдан өлшеудің баламасы болып табылады. 

Мұнда қандайда бір алфавиттің символдарынан құрастырылған 

мәтіндегі (символдық хабардың) ақпарат санын өлшеу қарастырыла-

ды. Ақпараттың мұндай өлшемі мәтіннің мағынасына еш қатысы 

жоқ.  

Ақпаратты өлшеудің алфавиттік жолы – компьютерлерде, 

ақпараттық техникаларда айналып жүрген ақпаратты өлшеуге 

қолдануға болатын жалғыз әдіс. 

Бұл тақырыптың тірегі – алфавит ұғымы. Алфавит - 

ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын, шектелген символдар жиыны. 

Алфавиттің қуаттылығы деп, алфавиттегі символдардың толық 

санын айтады.  

Егерде алфавиттегі барлық символдар бірдей жиілікпен (тең 

ықтималды) кезігеді деп жорамалдалса, онда әр (i) символдың беретін 

ақпарат саны Хартли теңдеуімен есептеледі:  

2
i
 = N , мұндағы N — алфавиттің қуаттылығы; i – шамасы 

символдың ақпараттық салмағы. 

Бұдан мынадай тұжырым шығады: К символдан тұратын бүкіл 

мәтіндегі ақпарат санын (I) есептеу үшін әр символдың ақпараттық 

салмағын (і) К-ға көбейтеді –  I = К  і   

Бұл шаманы мәтіннің ақпараттық көлемі деп атауға болады. 

Ақпаратты жіберуге жарамды алфавиттің ең аз қуаттылығы  

2-ге тең. Мұндай алфавит – екілік алфавит деп аталады.  

Екілік алфавиттегі символдың ақпараттық салмағы: 2
i
 =  

2 болғандықтан, i = 1 бит болады. Сонымен, екілік алфавиттің бір 

символы 1 бит ақпарат береді. Бұл жағдаймен оқушылар, 

компьютердің ішкі тілінің алфавиті – екілік кодтау тілімен 

танысқанда кезігеді. 

Бит – ақпаратты өлшеудің негізгі бірлігі. Мына өлшем бірлік 

шамасы бойынша - байт.  

Байт – қуаттылығы 256-ға тең алфавиттің бір символының 

салмағы. Себебі: 256=2
8
 болғандықтан, 1 байт = 8 бит.  
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Оқушыларға компьютерде мәтінді сыртқа ұсыну үшін 

қуаттылығы 256 символдан тұратын алфавит  қолданылатынын айта 

кету қажет. Ал компьютердің ішкі ұсынымында кез келген ақпарат  

екілік алфавитпен кодталады. 

Бұдан ірірек: килобайт, мегабайт, гигабайт – бірліктерін 

түсіндіргенде оқушылардың назарын аударатын нәрсе «кило» деген 

сөз тіркесін 1000-ға көбейту деп үйрендік. Әйтсе де, информатикада 

олай емес. Килобайт байттан 1024 есе көп, себебі 2
10

= 1024. Сол 

сияқты мегабайт килобайттан 1024 есе көп, тағы солай: 

1Кб = 2
10

Б = 1024 Б; 

1Мб =(2
10

)
10

 Б = 1024 Кб; 

1Гб =((2
10

)
10

)
10

 Б = 1024 Мб; 

1Тб =(((2
10

)
10

)
10

)
10

Б = 1024Гб; 

Есептерді шығару мысалдары 

1–мысал. Компьютердің көмегімен терілген кітапта 150 бет бар, 

әр бет – 40 жолдан, әр жол - 60 символдан тұрады. Кітаптағы ақпарат 

көлемі қандай? 

Шешімі. Компьютерлік алфавиттің қуаттылығы 256 – ға тең. Бір 

символ 1 байт ақпарат береді. Сонда кітаптың бір бетіндегі ақпарат 40 

х 60 = 2400 байттан тұрады. Кітаптағы барлық ақпараттың көлемі 

(әртүрлі бірлікпен): 

2400 х 150 = 360 000 байт. 

360000/1024 = 351,5625 Кбайт. 

351,5625/1024 = 0,34332275 Мбайт. 

2–мысал. 2048 символдан тұратын хабардың көлемі, Мбайттың 

1/512 бөлігін құрады. Хабарды жазу үшін қолданылған алфавиттің 

өлшемі (қуаттылығы) қандай болғаны? 

Шешімі. Хабардың ақпараттық көлемін мегабайттан битке 

аударайық. Ол үшін берілген шаманы екі рет 1024 (байтқа аударамыз) 

және бір рет 8-ге көбейтеміз: 

I =1/512* 1024* 1024*8 =16 384 бит. 

Ақпараттың мұндай қөлемін 1024 символ (К) әкеледі, онда бір 

символға:  

I = I / K= 16384/1024 = 16 бит келеді. 

Бұдан, хабарды жазу үшін қолданылған алфавиттің өлшемі 

(қуаттылығы) – 2
16

 = 65536 символға тең шығады. 

Дәл осындай алфавит, компьютерде символдық ақпаратты 

ұсыну үшін, халықаралық стандарт (Unicode кодтауы) қолданылады.  
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7.5. Ақпаратты сақтау үрдісі 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ақпаратты тасушы; 

 жады формалары; 

 ақпаратты сақтау орындары; 

 ақпаратты сақтау орындарының негізгі қасиеттері. 

Информатиканың ақпарат сияқты іргелі ұғымдарының бірі – 

ақпараттық үрдістер ұғымы. Мұнда қарастырылатын түйінді 

ұғымдар: жады, ақпаратты тасымалдауыштар, ақпарат көзі, 

ақпаратты қабылдаушы, байланыс арнасы.  

Адам ақпаратпен қандай күрделі жұмыс жасамасын, бәрі де үш 

құраушы: беру, сақтау және өңдеу түрлеріне әкелетіні оқушыларға 

жеткізілетін негізгі қағида болуы қажет. Түсіндіруді: «ақпарат қандай 

үрдістерге қатысады?», «мұндай үрдістерде ол қандай өзгерістерге 

ұшырайды?» – сияқты сұрақтарды қою арқылы, диалог түрінде 

жүргізу керек.   

Ақпараттық үрдіс – уақыт ағымына байланысты, 

ақпараттың мазмұнының немесе оны көрсететін мәліметтердің 

өзгеруі. 

Ақпаратты сақтау үрдісіне қатысты қарастырылатын түйінді 

ұғымдар: ақпаратты тасушы (жады), ішкі жады, сыртқы жады, 

ақпаратты сақтау орны. 

Ақпаратты тасушы – бұл тікелей ақпаратты сақтайтын 

физикалық орта. Адам үшін ақпаратың негізгі тасушысы – оның өз есі 

(миы). Оны – жедел жады деуге болады. Мұндағы «жедел» сөзі «тез» 

сөзінің синонимі ретінде қолданып тұр. Есінде жатталған білімді адам 

тез жаңғыртады. Өзіміздің есімізді біз ішкі жады деп атай аламыз, 

себебі ми біздің ішімізде. 

Ақпаратты тасушылардың басқаша барлық формаларын 

(адаммен салыстырғанда) – сыртқы деп атауға болады. Бұл 

тасушылардың формалары уақыт ағымына қарай өзгеріп отырады: 

көне замандарда тас, ағаш, папирус, тері, т.б. Біздің дәуірдің  

II-ғасырында Қытайда қағаз ойлап табылды. Бірақ Европаға ол тек  

XI-ғасырда жетті. Содан бері қағаз ақпараттың негізгі сыртқы 

тасушысы болып келді. Ақпараттық техниканың дамуы магниттік, 

оптикалық, т.б. замануи  ақпаратты тасушылар формаларының 

жасалуына әкелді.   

Ақпаратты сақтау орны – ұзақ мерзімге сақтау және үнемі 

пайдалану үшін сыртқы тасушыларда белгілі тәртіппен 

ұйымдастырылған жүйе.   
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Мысалы: құжаттардың мұрағаты, кітапханалар, картотекалар, 

анықтағыштар, т.б. Белгілі бір, нақты құжат: анкета, кітап, есеп, т.б. 

–сақтау орнының негізгі ақпарат бірлігі болып табылады.  

 Сыртқы сақтау орнымен салыстырғанда адамның есте сақтауы 

онша сенімді емес. Сол себепті адам сыртқы тасушыларды қолданады.  

Ақпаратты сақтаудың негізгі қасиеттері: сақталатын 

ақпараттың көлемі, сақтаудың сенімділігі, керекті ақпаратты іздеу 

уақыты, ақпаратты қорғау беріктігі.  

Компьютердің сақтау құрылғыларында сақталған ақпаратты 

деректер деп атайды. Ақпарат және деректер деген ұғымдарды бөліп 

айту қажет. Деректерді тасымалдауыштарға бекітілген, жазылған 

ақпаратты көрсетуге арналған құрал деуге болады. Деректер 

ақпаратты алу үрдісінде алғашқы «шикізат» ретінде қызмет етеді.  

Компьютердің сыртқы жадында ұйымдастырылып сақталған 

ақпаратты – деректер қоры деп атау ұсынылған. Бұл сұрақтар 

кейінірек қарастырылады. 

7.6. Ақпаратты өңдеу үрдісі 

Қарастырылытын сұрақтар: 

 ақпаратты өңдеу үрдістерінің жалпы схемасы; 

 өңдеу мақсатының қойылуы; 

 өңдеуді орындаушы; 

 өңдеудің алгоритмі;  

 ақпаратты өңдеудің  үлгі есептері. 

Ақпаратты өңдеу үрдісінің кез келген түрі мына схема бойынша 

жүреді (7.2-сурет):  

7.2-сурет. Ақпаратты өңдеу үрдісінің жалпы схемасы 

Ақпаратты өңдеудің кез келген жағдайында, қандайда бір 

ақпараттық есеп шығарылады. Яғни дәстүрлі түрде қандайда бір 

бастапқы ақпараттар жиыны – бастапқы деректер беріледі, одан 

нәтиже – қорытынды ақпарат алу қажет. Берілген деректерден 

нәтижеге өту өңдеу процесі болып табылады. Ал осы өңдеуді жүзеге 

асыратын объект немесе субъект – өңдеудің орындаушысы 

(атқарушы) деп аталады. Ол адам, не техникалық құрылғы, мысалы: 

компьютер.  

Информатикада ақпаратты өңдеу дегенді  ақпаратты бір түрден 

екіншісіне қатал формалды ережелер бойынша түрлендіру деп 

түсіну керек.  

Бастапқы 

ақпарат 
Өңдеуді 

орындаушы 

Қорытынды 

ақпарат 
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Мұндай түрлендірулердің мысалдары: мәтіндегі бір әріпті 

екіншісіне ауыстыру; биттер тізбегіндегі нөлдерді бірліктерге, ал 

бірліктерді нөлдерге ауыстыру; екі санды қосу, мұнда қосылғыштар 

беретін ақпараттан алынатын нәтиже — қосынды. 

Әдетте ақпаратты өңдеу – белгілі мақсатқа бағытталған үрдіс. 

Сол үшін орындаушыға өңдеудің әдіс - тәсілдері белгілі болу керек. 

Информатикада тізбектеп орындалатын іс-әрекеттерді өңдеудің 

алгоритмі деп атайды. 

Міне, осылай ақпаратты өңдеу туралы талдауымыз ақырындап, 

курстың тағы бір іргелі ұғымы, алгоритмдеу тақырыбына келіп 

тіреледі. Бұл тақырып курстың сәйкес бөлімінде қарастырылатын 

болады.  

Оқушылар ақпаратты өңдеумен байланысты жағдайларға мысал 

келтіре білу керек. Ондай жағдайларды екіге бөлуге болады.  

Өңдеудің 1-түрі: жаңа ақпарат алумен байланысты өңдеу. 

Өңдеудің осы түріне математикалық есептерді шығару жатады. 

Мысалы, үшбұрыштың екі қабырғасы және олардың арасындағы 

бұрыш берілген. Үшбұрыштың қалған параметрлерін: үшінші 

қабырғаны, бұрыштарды, периметрін табу қажет. Өңдеу әдістері, яғни 

есепті шығару алгоритмі, математикалық формулалармен 

анықталады. Оларды орындаушы білуге тиіс. 

Өңдеудің 2-түрі: ақпараттың пішіні өзгерсе де мазмұны 

өзгермейтін өңдеулермен байланысты. Мысалы, бір тілден екінші 

тілге аудару, яғни пішіні өзгергенмен мазмұны сақталады. 

Информатика үшін өңдеудің негізгі түрі кодтау болып 

табылады. Кодтау – бұл ақпаратты сақтауға, тасымалдауға, өңдеуге 

ыңғайлы – символдық пішінге түрлендіру. Ол ақпаратпен техникалық 

құрылғыларда жұмыс істегенде пайдаланылады (радио, компьютер).  

Ақпаратты өңдеудің тағы бір түрі – деректерді құрылымдау. 

Деректерді алфавиттік түрде орналастыру, жіктеудің кейбір белгілері 

бойынша топтау, кестелік немесе графикалық түрде ұсыну – міне, 

осының бәрі деректерді құрылымдау мысалдары болады.  

Ақпаратты өңдеудің тағы бір маңызды түрі – іздеу. Іздеудің 

мақсатын былай тұжырымдауға болады: қандайда бір ақпаратты 

сақтайтын орын (қойма) – ақпараттық массив (телефон 

анықтамалығы, сөзіндік, пойыздардың кестесі және т.б.) бар дейік. 

Оның ішінен белгілі бір шартты қанағаттандыратын ақпаратты 

(мекеме телефонын, сөзді ағылшын тіліне аудару, пойыздың кету 

уақытын) іздеп табу қажет. Іздеу алгоритмі ақпаратты ұйымдастыру 

тәсіліне тәуелді. Егер ақпарат құрылымданған болса, онда іздеу тез 

орындалады, қолайлы алгоритм құруға болады.  
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7.7. Ақпаратты тасымалдау үрдісі 

Қарастырылатын сұрақтар:  

 ақпарат көзі және ақпаратты қабылдаушы; 

 ақпараттық арналар; 

 адамның ақпаратты қабылдау үрдісіндегі сезім мүшелерінің 

рөлі; 

 байланыстың техникалық жүйелерінің құрылымы; 

 кодтау және декодтау дегеніміз не; 

 шу ұғымы; шудан қорғау тәсілдері; 

 ақпаратты беру жылдамдығы және арнаның өткізгіштік 

қабілеті. 

Ақпаратты беру үрдісін сипаттаудың негізгі ұғымдары – ақпарат 

көзі, ақпаратты қабылдаушы, ақпараттық арна. Бұл үрдісті схема 

түрінде былай бейнелеуге болады (7.3-сурет):    

7.3-сурет. Ақпаратты беру үрдісінің схемасы 

Мұндай үрдісте ақпарат қандайда бір сигнал, символ, белгі 

тізбектері түрінде беріледі. Мысалы, адамдар өзара тікелей 

сөйлескенде дыбыстық сигналдар тізбегі – сөйлеу беріледі, адам 

мәтінді оқығанда, графикалық символдар – әріптерді қабылдайды. 

Берілетін тізбекті хабарлама деп атайды. Хабарлама ақпарат көзінен 

қабылдаушыға қандай да бір материалдық орта арқылы беріледі  

(дыбыс – атмосферадағы акустикалық толқындар, бейне – жарықтың 

электромагниттік толқындары). Егер ақпаратты беру барысында 

техникалық құрылғылар қолданылса, онда оларды ақпаратты беру 

арналары (ақпараттық арналар) деп атайды. Бұларға: телефон, радио, 

теледидар жатады.  

Адамның сезім мүшелері биологиялық ақпараттық арналар 

рөлін атқарады деп айтуға болады. Олардың көмегімен адамға 

жасалған ақпараттық әсер жадыға жетеді. 

Бұл тақырып бойынша оқушылар, ақпаратты беру үрдісіне 

нақты мысалдар келтіруімен қатар, осы мысалдар үшін ақпараттың 

көзін, қабылдауышын, қолданылатын ақпараттық арналарды анықтай 

білуі керек.  

Информатика тереңдетіліп оқытылатын жағдайда, оқушыларды 

байланыстың техникалық теориясының негізгі ұғымдарымен 

таныстырған дұрыс. Ақпарат теориясының негізін қалаушылардың 

Ақпаратты 

қабылдаушы 

 

Ақпарат көзі Ақпараттық арна 
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бірі, американ ғалымы Клод Шеннон, байланыстың техникалық 

арналары арқылы 7.4-суретте бейнеленген ақпаратты беру үрдісінің 

схемасын ұсынған. 

7.4-сурет. Ақпаратты жіберудің техникалық жүйе схемасы 

Мұндай схеманың жұмысын баршаға таныс телефон арқылы 

сөйлесу үрдісіне түсінік беру арқылы қарастыруға болады. Сөйлеп 

тұрған адам – ақпарат көзі. Кодтау құрылғысы – телефонның 

трубкасы, оның көмегімен дыбыс толқындары (сөз) электр 

сигналдарына түрленеді. Байланыс арнасы – телефон желісі (сымдар, 

сигналдар өтетін телефон торабының коммутаторлары). Ақпаратты 

қабылдаушы, яғни тыңдап тұрған адамның телефон трубкасының 

дыбыс беретін жағы (наушник) декодтаушы құрылғы болып 

табылады. Мұнда келген электр сигналы дыбысқа айналады.   

Үздіксіз электрлік сигналдар түрінде берілетін байланыс 

аналогты деп аталады.  

Ақпарат көзінен, байланыс арнасымен жіберуге жарамды 

формаға, ақпараттың кез келген түрленуін кодтау деп түсіну керек. 

Дискретті (үзікті) байланыстың мысалы ретінде, ертеде қолданылған 

Морзе азбукасын айтуға болады. Мәтін нүктелер және сызықшалар 

(қысқа және ұзын сигналдар) тізбегіне түрленіп эфирге жіберілген. 

Мұндай хабарды есіту арқылы қабылдаған адам мәтін түріне қайта 

кодтауды (декодтау) істей білуі қажет болған.  

Қазіргі кезде цифрлық байланыс кеңінен қолданылады. Мұнда 

жіберілетін ақпарат екілік пішімге (0 және 1 – екілік цифрлар) 

кодталады, кейін мәтінге, бейнеге, дыбысқа декодталады. Цифрлық 

байланыс дискретті болып табылады.  

“Шу” терминімен ақпараттың мазмұнын жойдыратын түрлі 

кедергілерді атайды. Осындай кедергілер әсіресе техникалық 

себептерден болады: сапасы нашар  байланыс, бір арнамен жіберілген 

ақпараттар ағындарының бір-бірінен қорғанысыздығы, т.б. Мұндай 

жағдайда шудан қорғаныс жасау қажет. 
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Бірінше кезекте, байланыс арналарын шудан қорғаудың 

техникалық тәсілдері қолданылады. Мысалы, «жалаңаш» сымның 

орнына қалқаланған (орысш. – экранированный) кабельді қолдану, 

пайдалы сигналды шудан бөліп алатын әртүрлі  сүзгіштерді (орысш. – 

фильтрлерді) пайдалану және т.б.   

Қазіргі цифрлық байланыс жүйелерінде ақпаратты 

жоғалтпаудың мына тәсілі жиі қолданылады. Барлық жолдама 

кішігірім бөлік – блоктарға бөлінеді. Әрбір блок үшін бақылау 

қосындысы (екілік цифрлардың қосындысы) есептеледі де осы 

блокпен бірге жіберіледі. Қабылданған жерде блоктың бақылау 

қосындысы қайтадан есептеледі, егер ол алғашқы қосындымен бірдей 

болмаса, онда блок қайта жіберіледі. Осылай, алғашқы және соңғы 

қосындылар бірдей болғанға дейін қайталана береді.  

Ақпаратты жіберу жылдамдығы тақырыбын қарастырғанда 

ұқсастық (аналогия) тәсілімен талқылауға болады. Ұқсастық – су 

жүргізетін құбырлар бойымен суды айдау процесі. Мұнда суды 

жіберу арнасы құбырлар болып табылады. Бұл үрдістің 

қарқындылығы (жылдамдығы) судың шығынымен, яғни бір уақыт 

бірлігінде (cек/л немесе сек/куб.м.) айдалатын судың литр немесе 

кубометр санымен сипатталады. 

Ақпаратты жіберу үрдісінде, техникалық арналар желісі – 

ақпараттық арналар болады. Ал, егер ақпаратты адам тікелей 

қабылдаса, онда оның сезім мүшелері – адамның ішкі ақпараттық 

арналары. Су жүргізетін құбырлармен ұқсастық бойынша, 

арналармен жіберілетін ақпаратық ағын деп айтуға болады. Бір 

уақыт бірлігінде жіберілетін хабардың ақпараттық көлемі – 

ақпаратты беру жылдамдығы. Сондықтан ақпараттық ағынның 

жылдамдығының өлшем бірлігі: сек/бит, сек/байт және т.б. 

Ақпарат және ақпараттық үрдістер бағыты бойынша 

оқушылардың біліміне қойылатын талаптар 

Оқушылар білуге міндетті: 

  ақпарат ұғымын кибернетикалық (алфавиттік) және 

мазмұндық тұрғыдан анықтау; 

 және кибернетикалық жолдарға сәйкес ақпараттың 

анықтамасы; 

 ақпараттық үрдістер дегеніміз не; 

 ақпаратты тасымалдауыштарының кандай формалары бар; 

 бит – ақпараттың өлшем бірлігі қалай анықталады; 

 байт, килобайт, мегабайт, гигабайт дегеніміз не; 

 ақпаратты жіберу жылдамдығының өлшем бірлігі; 
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 қандай да бір оқиға туралы хабардағы ақпараттың саны және 

оның болу ықтималдығы (тең ықтималды жуықтауда және жалпы 

жағдайда) арасындағы байланыс;   

 байланыстың техникалық арналары арқылы ақпаратты беру 

үрдісінің К. Шеннонның схемасы; 

Оқушылар істей білу керек: 

 техника, тірі табиғат және адам іс-әрекеті аясынан ақпарат 

және ақпараттық үрдістер мысалын келтіру; 

 ақпаратты тасымалдаудың нақты үрдісінде арнаны, ақпарат 

көзін, қабылдауышты анықтау; 

 ақпаратты және ақпаратты емес хабарлардың мысалдарын 

келтіру; 

 1 бит ақпарат әкелетін хабарлардың мысалын келтіру; 

 мәтіннің ақпараттық көлемін байтпен өлшеу (компьютер 

алфавитін қолданғанда); 

 ақпараттың санын түрлі өлшем бірліктермен санау (бит, 

байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, т.б.); 

 ақпараттың тасымалдау жылдамдығын көлем және 

тасымалдау уақыты бойынша есептеу, сондай-ақ кері шығару; 

 оқиға туралы хабардағы ақпараттың санын белгілі 

ықтималдылықпен есептеу (тең ықтималды жуықтауда және жалпы 

жағдайда). 

7.8. Зертханалық жаттықтыру мен өзіндік жұмысқа 

берілетін тапсырмалар кешені 

Зертханалық жұмыс «Ақпарат және ақпараттық  үрдістер» 

[27] 

І. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 ақпарат  (анықтамасының әртүрлі берілуі); 

 информатика, кибернетика; 

 ақпараттық үрдістер; 

 тілдің ақпаратты беру тәсілі ретінде ; 

 ақпарат көздері; 

 ақпаратты қабылдаушы; 

 ақпаратты тасымалдаушы; 

 байланыс каналы; 

 бит; 

ІІ. Келесі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1.  «Ақпарат» ұғымының анықтамасының әртүрлі берілуі 

себебі неде? Ақпарат анықтамасына әкелетін диалогтың мысалын  

келтіріңіз. 
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2. Оқушыларға декларативті және процедуралық білімнің 

айырмашылығын қалай түсіндіруге болады? Осы ұғымдарды 

иллюстрациялайтын мысалдар келтіріңіз. 

3.  «Мәліметтің ақпараттылығы» ұғымын енгізудің әдістемелік 

мағынасын түсіндіріңіз. 

4. Оқушыларға ақпарттық техникада ақпаратты өлшеудің 

алфавиттік тәсілдің қолданылатынын қалай түсіндіруге болады ? 

5. Әр түрлі ықтималды, тең ықтималды және тең емес 

ықтималды оқиғалардың мысалдарын келтіріңіз. 

6. Ақпараттың анықтамасы мен өлшенуінің мазмұндық 

тәсілінің шектелуі неліктен? Бұл фактіні оқушыларға қандай 

мысалдар арқылы түсіндіруге болады? 

7. Оқушыларға ақпарат ұғымын ашуда ықтималдық тәсілдің 

әдістемелік поблемасы неде? Оны қалай жеңуге болады? 

8. Сабақ кезінде келесі ұғымдарды иллюстрация арқылы 

түсіндіріңіз: ақпараттық үрдістер, ақпаратты тасымалдаушы, 

ақпаратты сақтаушы, ақпаратты беру, шу және шудан қорғану, 

ақпаратты өңдеу. 

9. Ақпарт көзі, ақпаратты қабылдаушы, ақпаратты 

тасымалдаушы және байланыс каналы бар жүйелерді мысал арқылы 

көрсетіңіз. 

10. Информаткада қолданылатын тілдер классификациясының 

нұсқасын ұсыныңыз. 

ІІІ. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Мәтіндегі әрбір (i) символ алып жүретін ақпарат мөлшері 

мына формула арқылы есептелінеді: 2
i
 = N,  Мұндағы N – алфавиттің 

қуаты. Бұл формула  … деп аталады. 

2. HTML тілі  – … тілінің мысалы. 

3. Ақпаратты өлшеудің мазмұндық тәсілінде, мәлімет 

ақпаратты болады, егер онда .... мәлімет болса. 

4. Ақпаратты өлшеудің алфавиттік тәсілінде кез келген тілдің 

қуаты деп ... айтады. 

5. Ақпаратты өлшеудің алфавиттік тәсілінде, егер К – мәтіндегі 

символдар саны, ал і – осы алфавиттегі символдың ақпараттық 

салмағы болса, онда мәтіннің ақпараттық V көлемін келесі формула 

арқылы табуға болады  V=… 

6. Мәлімет 1 байт ақпаратты (мазмұндық тәсілде) тасиды, егер  

білімнің анықталмағандығы __ рет азайса. 

7. Ақпаратты тасымалдауға қажетті  алфавиттің ең аз қуаты 

қандай? 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 
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1. Рулеткадағы шұңқырлардың жалпы саны 32. Шариктің 

шұңқырдың біреуіне тоқтағанын көзбен қарап тұрып қандай мәлімет 

мөлшерін  аламыз ? 

2. «Кездесу мамыр айына белгіленді» деген мәліметте ақпарат 

көлемі қандай? 

3. Мына крестики-нолики ойынында 4х4 алаңында, 

бірінші ойыншының алғашқы жүрісінен кейін, екінші 

ойыншы қандай ақпарат мөлшерін алады?  

4. Мәтін бетінің ақпараттық көлемі  неше есеге өседі 

(мәтінде форматтауды басқару символдары жоқ)  егер, MS-DOS 

кодтауынан (кодтау кестесі 256 символдан тұрады) Unicode (кодтау 

кестесі 65536 символдан тұрады) кодтауына түрлендірсе? 

5. Карта саны 32 оың ішінен: а) туз картасын б) дама пик 

картасын алды деген хабар қанша ақпарат әкеледі? 

6. ИНФОРМАТИКА сөзіндегі ақпарат көлемі қандай,  8-биттік  

кодтауда ше? 

7. Жазу үшін 64- символы алфавит қолданылды. Әрбір бетте 30 

жол бар. Барлық мәлімет 900 байт ақпаратты құрайды және тура 4 бет 

болады. Әрбір жолда қанша символ бар? 

8. Кәрзіңкеде 3 ақ және 1 қара шар бар. Қара шардың  

алынғаны туралы мәліметте қанша бит ақпарат бар? 

V. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін жазыңыз. 

VI. Тақырып бойынша диктант дайындаңыз. 

VII. Әртүрлі табиғаттағы ақпарттық үрдістерді 

көрсететін бағдарламалық құрал  дайындаңыз. 
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8-тарау. Ақпаратты ұсыну сызығы  

8.1. Информатикадағы тіл ұғымының орны және рөлі 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 адам қабылдайтын, символдық және бейнелі ақпарат; 

 тіл – символдық ақпаратты ұсынудың тәсілі ретінде; 

 формалды және табиғи тілдер; 

 формалды тіл және пәндік сала. 

Ақпаратты ұсыну тақырыбы информатиканың бүкіл курсын 

қамтиды. Бұл тақырыптың іргелі ұғымы ол – тіл. Тіл туралы түсінікті, 

жоғарыда
1

 айтылғандай, адамның ақпаратты түйсік каналдары 

арқылы қабылдауына сүйене баяндаған дұрыс, сондай-ақ 

компьютерде қолданылатын ақпаратты ұсыну тілдерін қарастыру 

қажет.  

Адамның ақпараттық қызметіне қатысты ақпарат символдық 

және бейнелік болып екі түрге бөлінеді деп болжам жасайық. 

Символдық ақпаратқа адамның сөз немесе жазбаша (белгі) түрінде 

қабылдайтын ақпарат жатады. Бұған қатысы жоқ, басқаның бәрін 

бейнелік ақпарат деп атайық. Бұған адамның ақпаратты, дәм, иіс, 

дене түйсігі арқылы сезініп, қабылдауы жатады. Бейнелік ақпаратты 

адам көру және есту арқылы қабылдайды. Мысалы, табиғат 

көріністері, құстардың сайрауы, желдің зуылы. Бейнелеу өнері, 

көркемөнер, бейнелік ақпаратпен байланысты.  

Бейнелік ақпарат – сыртқы дүниенің (бейне көзі) адамның 

түйсік мүшелеріне әсерін тигізу арқылы туған түйсіну сезімнің, оның 

есінде (жадында) сақталуы. 

Одан әрі біз тек символдық ақпарат туралы мәселені 

қарастырамыз. Тіл ұғымы ақпараттың тек осы түріне ғана жарамды, 

сондықтан ол мына анықтамамен енгізілген: тіл – ақпаратты 

символдық жүйеде ұсынудың айқындалған жүйесі.  

А.П. Ершовтың информатика бойынша құрастырған 

энциклопедиялық сөздігінде мынадай анықтама берілген: «Тіл – осы 

символдардан мағыналы хабарларды құру әдістерін анықтайтын, 

символдар жиыны мен ережелер жинағы. (орысш. – «Язык — мно-

жество символов и совокупность правил, определяющих способы со-

ставления из этих символов осмысленных сообщений»). Мағыналы 

хабарлар дегенді ақпарат деп түсінсек, онда бұл анықтама мәні 

бойынша біріншіге ұқсайды. 

Тілдердің жіктелуі 1-схемада ұсынылған (2-қосымша). Тілдер 

табиғи және формалды деп екі топқа бөлінеді.  
                                                 
1
 7.2-ні қараңыз 
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Табиғи тілдер – тарихи қалыптасқан ұлттық тілдер. Қазіргі 

табиғи тілдердің көпшілігіне тән қасиет: олардың ауызша және 

жазбаша болуы. Табиғи тілдерді талдау, филология ғылымының, атап 

айтқанда лингвистика пәні саласында қарастырылады. 

Информатикада табиғи тілдердің талдауымен, жасанды интелект 

аясында жұмыс жасайтын мамандар шұғылданады. ЭЕМ-ң бесінші 

буынын жасау жобасының мақсаттарының бірі – компьютерді табиғи 

тілге үйрету болып табылады. 

Формалды тілдер – кәсіпті қолдану үшін жасалған, жасанды 

тілдер. Әдетте, олар халықаралық қолданысты және пішімі жазбаша  

болады. Формалды тілдің мысалдары: музыка тілі (ноталық сауат), 

математика тілі (цифрлар және математикалық белгілер), химиялық 

формулалар тілі, т. б.  

Тілдің қайсысы болсын мына ұғымдармен байланысты: 

алфавит – тәртібі анықталған символдардың шектелген жиыны; 

синтаксис – сол тілдің символдарынан әртүрлі тілдік 

конструкцияларды қалыптастырып жазу ережелері; семантика – 

тілдік конструкцияларының мазмұндық мәнін анықтау және қолдану; 

прагматика — осы тілде жазылған мәтінді қолданудың тәжрибелік 

салдары.  

Формалды тілдер үшін тән қасиет, олардың пән саласы 

шектеулі (математика, химия, музыка және т.б.). Формалды тілдердің 

қызметі – осы пән саласының ұғымдары мен қатынас жүйесін дәлме-

дәл (адекватты) сипаттау. Сондықтан жоғарыда аталған тілдің 

компоненттері (алфавит, синтаксис және басқа) тілдік саланың 

ерекшелігіне бағытталған.  

Табиғи және формалды тілдердің арасында аралық жағдайда 

қалыптасқан тілдердің мысалдары белгілі. Әр ұлттың адамдары 

қатынасу үшін жасанды эсперанто тілі жасалған. Ал, ежелгі Рим 

империясының тұрғындары сөйлеген латын тілі, біздің кезімізде 

сөйлеу қызметін жойып, формалды медицина және фармокология 

тіліне айналды. 

Тіл туралы әңгіме, информатиканың базалық курсының жалпы 

білім беру мазмұны үшін өте мағызды. Оқушыларға таныс «тіл» 

термині олардың санасында жаңаша мағына береді. Бұл терминнің 

айналасында бүтіндей бір ғылыми ұғымдар жүйесі құрылады. 

Сондықтан тіл ұғымы информатика курсының жүйе құрылымдық 

ұғымдарының маңыздысының бірі болып табылады. 
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8.2. Информатика курсындағы формалды тілдер 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ішкі және сыртқы тілдер; 

 деректерді ұсыну тілдері; 

 деректермен әрекеттерді ұсыну тілдері. 

Бұл бөлімде ЭЕМ-де жұмыс істегенде және компьютерлік 

ақпараттық технологияларда қолданылатын тілдер туралы сөз 

қозғалады. 

Компьютердің ішінде айналып жүретін ақпаратты екіге бөлуге 

болады: өңделетін ақпарат (деректер) және компьютердің жұмысын 

басқарушы ақпарат (бұйрықтар, бағдарламалар, операторлар). 

Компьютермен сақтау, тасымалдау және өндеу үшін жарамды 

түрде ұсынылған ақпаратты деректер деп атайды. Мысалы: 

математикалық есепті шешуге енгізілетін сандар; мәтінді өңдеудегі 

символдар тізбегі; өңдеуге арналған сканермен компьютерге 

енгізілген бейне, т.с.с. 

Деректерді компьютерде ұсыну тәсілі – деректерді ұсыну 

тілдері дейді. Әртүрлі типті деректер үшін сыртқы және ішкі 

ұсынылу болады. 

Деректерді сыртқа ұсыну – шығару құрылғыларына (баспаға, 

экранға) берілетін деректердің түрін анықтайды.  

Деректердің сыртқа ұсыну тілдері – деректерді адамға 

үйреншікті пішімде: сандар ондық санау жүйесінде, мәтін табиғи тіл 

алфавитінде, дәстүрлі математикалық символдар және т.б. ұсынады. 

Құрылымды деректерді ұсынуға ыңғайлы кестелік пішім (деректердің 

реляциялық қорлары) қолданылады. Бірақ бұл жағайда тілдің белгілі 

синтаксисі және семантикасы болады, символдардың мүмкін болу 

шектеулі жиыны қолданылады. 

Деректердің ішкі ұсынылуы – компьютер ішіндегі ақпаратты 

тасымалдауыштарда, яғни жадыда және ақпаратты жіберу 

желілерінде ұсынылу пішімі. Компьютер ақпаратпен амалдарды 

тікелей ішкі ұсынылымда жасайды, ал сыртқы ұсыну адаммен 

байланыс үшін қолданылады. 

Ескерту: жалпылап айтқанда, деректердің компьютердегі ішкі 

ұсынымы - екілік кодтау тілі. Әртүрлі типті деректердің бәріне 

жалпы тіл: 0 және 1 алфавиті. Әйтсе де, әртүрлі типті (сан, символ) 

деректер үшін олардың ішкі ұсыну тілінің сиинтаксисі мен 

семантикалық ережелері өзгеше болады. Мысалы, 

«0100000100101011» екілік коды: бүтін санын ұсыну тілінде – ондық 

жүйдегі 16683 санын, ал символдық ұсыну тілінде – «А+» 

символдарын береді.  
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ЭЕМ процессорының командалық тілі – деректермен жасалған 

әрекеттерді ұсынудың ішкі (компьютердің жұмысын басқару) тіліне 

жатады.  

Деректермен әрекеттерді ұсынудың сыртқы тілдеріне – жоғары 

деңгейлі бағдарламалау тілдері, қолданбалы бағдарламалар пакетінің 

енгізу тілдері, операциялық жүйелердің командалық тілдері, 

деректер қорын басқару жүйесінде (ДҚБЖ) жұмыс жасау тілдері 

және т.б.  

Кез келген жоғары деңгейлі бағдарламалау тілінде деректерді 

ұсыну құралымен қатар (деректер бөлімі), деректермен әрекеттерді 

ұсыну құралдарының (операторлар бөлімі) болатынын ескеру қажет. 

Бұл басқа да жоғарыда аталған компьютерлік типті тілдердің бәріне 

қатысты. 

8.3. Сандарды ұсыну тілдері: санау жүйелері 

Тақырыпты қарастырудың әдістемелік ұсыныстары 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 позициялық және позициялық емес санау жүйелері; 

 позициялық санау жүйелерінің негізгі ұғымдары: жүйе негізі, 

алфавит; 

 позициялық санау жүйелерде сандарды ұсынудың жайылма 

формасы; 

 сандарды бір жүйеден екінші жүйеге аудару; 

 екілік арифметиканың ерекшеліктері; 

 екілік және он алтылық жүйенің арасындағы байланыс. 

Оқушылар сандардың римдік және араб цифрларымен 

жазылуымен, әрине, таныс. Әйтсе де, мұғалім осы таныс жазуларды 

басқа қырынан көрсете білуі қажет.  

Әдістемелік жағынан сандарды жазудың позициялық және 

позициялық емес принциптерінің арасындағы айырмашылықты 

оқушылардың өз бетімен анықтауы тиімді болады. Оны нақты мысал 

арқылы көрсетуге болады.  

Тақтаға екі сан жазыңыз: ХХХ, 333. Біріншісі – римше отыз, 

екіншісі – араб цифрымен жазылған үш жүз отыз үш. Сұрақ 

қойыңыз: «Көп таңбалы сандарды римдік және араб цифрларымен 

жазу принципінің айырмасы неде?». Күткен жауапты бірден 

естімеуіңіз де мүмкін. Онда римдік санның жеке цифрларын нұсқай 

отырып сұраңыз: «Мына цифр нені (қандай санды) белгілейді?». 

Алатын жауаптар: «Он!» – «Ал мына сан?» –  «Он!» – «Ал мынау?» –  

«Он!» – «Сонда осы үш мәнді санның мәні қалай шығады?» – «Онға 

онды қосу, тағы онды қосу, отыз шығады!».  
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Енді 333 санын қарастырамыз. Қайтадан сұрақтар қойыңыз: 

«Санның жазбасында оң жақтан бірінші цифрдің саны қандай?» – 

«Үш бірлік!» – «Ал екінші цифр?» – «Үш ондық!» – «Ал үшінші 

цифр?» – «Үш жүздік!» – «Санның жалпы мәні қалай шығады?» – 

«Үш бірлікке үш ондықты және үш жүздікті қосу керек, сонда үш жүз 

отыз үш шығады!». 

Бұл диалогтан мұғалімнің оқушыларға жеткізуге тиіс барлық 

ережелер туындайды. Римдік жазу тәсілінде, санды құраған әрбір 

цифрдың мәні, оның тұрған позициясына (орнына) тәуелді емес. 

Арабша жазу тәсілінде, санға енген әрбір цифрдың мәні, оның санда 

тұрған позициясына (орнына) тәуелді. «Позиция» сөзіне екпін жасап, 

мұғалім оқушыларға санның римдік жазу тәсілін позициялық емес, ал 

арабша жазу тәсілін позициялық деп аталатынын хабарлайды. Осыдан 

соң «санау жүйесі» терминін енгізуге болады. 

Санау жүйесі – арнайы белгілер (цифрлар) жиынтығының 

көмегімен сандарды ұсынудың анықталған тәсілі. 

Санның римдік жазу тәсілі – позициялық емес санау жүйесінің, 

ал арабша жазу тәсілі – позициялық санау жүйесенің мысалы болады.  

Санды жазу тәсілімен оған сәйкес санау жүйесінде 

арифметикалық есептеу әдістері арасындағы байланысты атап өту 

қажет. Мысалы, оқушыларға жүз қырық бес санын алпыс беске 

римдік және арабша санау жүйелерін қолданып көбейтуді ұсыныңыз! 

Араб цифрларымен жазылған санды көбейту, оларға, әрине, оңай 

болады, ал римдік цифрлар – есептеуге көмекші бола алмайтынына 

көздері жетеді. Себебі римдік санау жүйесінде көп таңбалы сандарды 

есептеудің қарапайым және түсінікті ережелері жоқ.  

Ал, араб санау жүйесі үшін сандармен амалдарды орындау 

ережелері IX ғасырда белгілі болған. Оқушыларды осы тақырыпқа 

байланысты тарихи дерекпен таныстыра кету пайдалы. Көп таңбалы 

сандарды есептеу ережелерінің негізін ортағасырлық Шығыстың 

әйгілі математигі Хорезмдік Мұхаммед Мұсаұлы қалаған. Ол өзінің 

«Үнді хисабы туралы кітап» деген еңбегінде, кез келген  

N санын, қазір үнді-араб цифрлары деп атап жүрген 0,1,2,...,9 – он 

белгілемер (алфавит) арқылы өрнектеп жазу ережесін баяндаған. 

Сонымен қатар, ол осылайша жазылған сандарға қолданылатын 

амалдарды орындау ережелерін жасаған. Европа елдері XII-XIII 

ғасырларда Мұхаммед әл-Хорезмидің аталмыш кітабы арқылы 

онымен алғаш танысады. Мұхаммед кітабындағы әрбір ереже «әл-

Хорезми айтқан» (латынша: Dixit Algorizmi) деген кіріспе сөзден 

басталады. Кейін Европа халықтары тілінде бұл алгоритм немесе 

алгорифм болып қалыптасқан.  
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Бұл деректі кейін алгоритмдеу тақырыбын өткенде еске түсіру 

қажет. Сонымен, дәл позициялық санау жүйесі қазіргі математиканың 

негізін қалады. Ары қарай тек позициялық санау жүйелеріндегі 

сандармен айналысамыз.  

Енді оқушыларға позициялық санау жүйелерінің көптігі және 

олардың бір-бірінен айырмашылығы, қолданылатын цифрлар жиыны– 

алфавитке байланысты болатынын түсіндіру қажет. 

Алфавит өлшемі (цифр саны) санау жүйесінің негізі деп 

аталады. Мына сұрақты қойыңыз: «Неге араб жүйесі ондық санау 

жүйесі деп аталады?». Сөзсіз, алфавиттегі он цифр туралы жауап 

аларсыз. Қорытынды жасайық: араб санау жүйесінің негізі онға тең, 

сондықтан ол ондық деп аталады. 

Әртүрлі позициялық санау жүйелерінің алфавиттерін көрсеткен 

дұрыс. Негізі 10-нан аспайтын санау жүйелерінде тек араб цифрлары 

пайдаланылады. Егер жүйе негізі 10-нан үлкен болса, онда цифр 

орнына алфавиттік ретпен латын әріптері қолданылады. Ары қарай 

ондай жүйеден тек он алтылық санау жүйесі қарастырылады. 

Одан соң оқушыларды әртүрлі позициялық жүйелерде натурал 

сандар қатарын жазуды үйреткен дұрыс. Түсіндіруді ондық жүйенің 

мысалымен өткізген ыңғайлы, себебі оқушыларға натурал сандар 

қатарының түрі белгілі: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ..., 19, 20, ..., 99, 100, 101,  

Қатарды құру принципі мынадай: алдымен өсу ретімен барлық 

бір мәнді сандар жазылады; бірінші екі мәнді сан – ылғи 10 (көп 

мәнді бүтін сандардың алдында, жазылған 0 мәнді цифр емес, әдетте 

жазылмайды). Одан әрі бірдің басқа цифрлармен барлық екі мәнді 

тіркесуі, сосын 2-ден басталатын екі мәнді сандар, сосын 3-тен 

басталатын және т.с. Ең үлкен екі мәнді сан – 99. Одан соң 100-ден 

999 дейін үш мәнді сандар кетеді және т.с. 

Осы принцип бойынша натурал қатары басқа санау жүйелерде 

де құрылады. Мысалы, төрттік жүйеде (негізі 4):    

1 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, ..100, 101, 102, 

103, ..110, 111, ..., 333, 1000, ... 

Басқа жүйелерде осыған ұқсас: 

Үштік жұйеде (негізі 3): 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 

32,..100, 101, 102, ..110, 111, 112,..,333, ...  

Сегіздік жұйеде (негізі 8): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, ...26, 27, 30,..100,... 

Ең үлкен қызығушылық тудыратын – екілік сандардың натурал 

қатары. Міне, оның түрі мынадай: 
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1, 10, 11,  100, 101, 110, 111,  1000, 1001,  1010,  1011, 1100, 1101, 

1110, 1111, 10000, ... 

Оқушылардың назарын аударатын қорытынды: екілік 

сандардың натурал қатарында разрядтар саны тез өседі. 

Санның қандай санау жүйесіне жататынын нұсқау үшін жүйе 

негізін көрсететін индекстік белгілеу енгіземіз. Мысалы, 368 – санның 

сегіздік санау жүйесінде екенін нұсқайды, 4B16 – он алтылық сан, 

10112 – екілік жүйедегі сан. Индекс әрқашан ондық санмен жазылады. 

Санау жүйелердің қайсысында болсын оның негізі 10 деп 

жазылатынын ескерту қажет!. 

Тағы бір маңызды ескерту: ондық емес сандарды ондық сандар 

сияқты атауға болмайды. Мысалы сегіздік 368 санын, «отыз алты» – 

деп оқуға болмайды! «Үш-алты» деу керек. Немесе, 1012 санын «жүз 

бір» деп оқуға болмайды, «бір-ноль-бір» деу керек. Мысалы, 0,12 – 

оннан бір емес, жүйе негізіне байланысты – екіден бір екенін ескеріп, 

түсіну қажет. 

Сандарды позициялық санау жүйесінде ұсынудың мәні 

сандарды жайылма түрде жазғанда айқындалады. Түсіндіру үшін 

тағыда ондық жүйеге жүгінейік. Мысалы: 

5319,12 = 5000 + 300 + 10 + 9 + 0,1 + 0,02 = 5 *10
3
 + 3 *10

2
 + 

1*10
1
 + 9 10

0
+ 1*10

-1
 + 2*10

-2
. 

Соңғы қарайтылған өрнекте – 5319,12 саны ашық формада 

жазылған. Бұл өрнектің қосындылары – санның цифрлары, оның 

санда тұрған позициясына тең 10-ң (жүйе негізі) дәрежесіне 

көбейтілген көбейтінділерінен тұрады. Санның бүтін бөлімінде 10-ң  

бүтін, ал бөлшек бөлімінде – теріс дәрежесіне көбейтіледі. Дәреже 

көрсеткіші – санның сәйкес разряды болып табылады. Осыған ұқсас 

басқа санау жүйелердегі сандардың жайылма түрін алуға болады. 

Мысалы, сегіздік сан үшін: 

17538 = 1*10
3
 + 7*10

2
 + 5*10

1
 + 3. 

Мұнда 108 – 810. 

Осы бөлімде мына қарастырылатын сұрақ – сандарды бір 

жүйеден екінші жүйеге аудару тәсілдері. 

Негізгі идея келесіде: сандарды аудару сөзсіз есептеумен 

байланысты. Бізге тек ондық арифметика жақсы таныс болғандықтан, 

кез келген аударуды ондық сандармен есептеуге әкелуге болады.  

Аудару тәсілдерін түсіндіруді ондық жүйені басқа жүйеге 

аударудан бастаған дұрыс. Ол үшін ондық санның ашық формасына 

көшу керек. Жоғарыда келтірілген сегіздік сан үшін осындай 

аударудың мысалы мынадай: 

17538 = (1*10
3
 + 7*10

2
 + 5*10

1
 + 3)8 = (1*8

3
 + 7*8

2
 + 5*8

1
 + 3)10. 
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Енді осы өрнекті ондық арифметика ережесімен есептегенде 

шығатын ақырғы нәтиже:  

17538 – (512 + 448 + 40 + 3)10 = 100310. 

Ондық жүйеде ашық формада бірден жазу жиі қолданылады. 

Мысалы, екілік сан үшін: 

101101,12 =(1*2
5
 + 0*2

4
+ 1*2

3
+ 1*2

2
 + 0*2

1
 + 1 + 1*2

-1
 )10 = 32 + 8 

+ 4 + 1 + 0,5 = 45,510. 

Санның ашық формасы бойынша есептеудің мына ыңғайлы 

әдісі бар. Ол есептеу Горнер схемасы деп аталады. Оның мәні мынада 

– санның ашық жазылуы ішкі жақшалары бар эквивалентті формаға 

айналады. Мысалы, жоғарыда қарастырылған сегіздік сан үшін:  

17538 = (1*8
3
 + 7*8

2
 + 5*8

1
+ 3)10 = ((1 *8 + 7)*8 + 5)*8 + 3. 

Бұл схема бойынша есептеудің ыңғайлылығы – көбейту мен 

қосу амалдары солдан оңға қарай жазылу бойынша орындалады. 

Сондықтан қарапайым калькуляторды қолдануға болады. 

Ондық сандарды басқа санау жүйелеріне аудару күрделірек 

болады. Бұл да есептеудің ашық формасы арқылы жүзеге асады. Бірақ 

мұнда ондық санды n≠10 жаңа негізді санның қосындысын дәреже 

бойынша жазу керек. Мысалы, 8510 санын екінің дәрежесі бойынша 

былай жазылады: 

8510=1*2
6
+0*2

6
+1*2

4
+0*2

3
+1*2

2
+0*2+1=10101012 

Мұны ойша орындау оңай емес. Сондықтан аудару алгоритмін 

талдап көрсету қажет [22]. 

Базалық курс көлемінің аздығына байланысты ондық бөлшек 

сандарды басқа санау жүйелеріне аудару тәсілдерін қарастырмаса да 

болады.  

ЭЕМ-де екілік санау жүйесін қолдану мына екі аспектіде 

қарастырылады: 

1) екілік нөмірлеу; 

2) екілік арифметика, яғни екілік сандармен арифметикалық 

амалдарды орындау.  

Екілік нөмірлеу ұғымымен оқушылар «Компьютер жадында 

мәтіннің ұсынылуы» тақырыбын қарастырғанда кезігеді. Онда ASCII 

кодтау кестесі туралы баяндағанда мұғалім оқушыларға символдың 

ішкі екілік коды – екілік санау жүйесінде оның реттік нөмірі екенін 

айтуы қажет.  

Екілік сандармен арифметикалық амалдарды орындау 

тақырыбын қарастыру, компьютердің логикалық элементтерін, яғни 

процессордың жұмысымен танысу үшін қажет.  

Дж. Фон  Нейманның принципі бойынша, компьютерде амалдар 

тек екілік жүйеде орындалады.  
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Базалық курстың көлемінде екілік бүтін сандарды есептеумен 

шектелуге болады.  Екілік жүйе компьютерлер үшін ыңғайлы, бірақ 

разрядтар санының тез өсуіне байланысты адамға тұрмыста қолдануға 

ыңғайсыз. Компьютерде ақпаратты сақтау үшін көбінесе он алтылық 

код қолданылады.  

Екілік және он алтылық жүйелерде жазудың арасында 

қарапайым байланыс бар. Санды бір жүйеден екінші жүйеге 

аударғанда бір он алтылық цифрға 4-разрядты екілік код сәйкес 

келеді.  

Бұл сәйкестік мына (8.1-кесте) екілік-он алтылық кестеде 

бейнеленген: 

8.1-кесте. Екілік-оналтылық кестесі  

16 2 16 2 
0 0000 8 1000 
1 0001 9 1001 
2 0010 А 1010 
3 0011 В 1011 
4 0100 С 1100 
5 0101 D 1101 
6 0110 Е 1110 
7 0111 F 1111 

Мұндай байланыстың негізі 16 = 2
4
 болуы, себебі 0 және  

1 цифрларын әртүрлі 4-орынды қиыстру саны 16: 0000-ден 1111 

дейін.  

Сондықтан сандарды «16»-дан «2»-ге және кері аудару, қайта 

кодтау жолмен жүзеге асады. Он алтылық ұсынудың артықшылығы 

– екіліктен 4 есе қысқа болады.  

Оқушылардың екілік-он алтылық кестені есте сақтағандары 

дұрыс болар еді. Онда олар үшін сандардың он алтылық ұсынымы 

екілікке эквивалентті қалыптасады. Компьютерде жедел жадының 

адрестері он алтылық түрде жазылады. 

Есептерді шығару мысалдары 

1-мысал. Ондық жүйеге аудару керек: 2213;   Е41А,1216. 

Шешімі: 

2213 = (2*3 + 2)*3+1 = 2510; 

Е41А,1216 =((14*16 + 4)*16 + 1)*16+ 10 + (2/16 + 1)/16 = 

= 58394 + 0,0703125 = 58394,070312510. 

Назар аударыңыз: бөлшек бөлім жеке аударылады және онда 

Горнер схемасында көбейту амалы бөлуге ауыстырылады, ал цифрлар 

кері реттпен – оңнан солға қарай тіркестіріледі.  

2-мысал. Он алтылық сандарды сегіздік жүйеге аудару керек: 
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Шешімі: Әрине, аударуды ондық жүйе арқылы 16  10  8 

схемасы бойынша жүзеге асыруға болар еді, бірақ ол ұзақ және 

ыңғайсыз. Мына 16  2  8 схема бойынша орындаған ыңғайлы.  

77416 = 0111 0111 01002  011 101 110 100 = 35648;  

F12,045716 = 1111 0001 0010,0000 0100 0101 01112   

 111 100  010 010, 000 001 000 101 011 100 = 7422,0105348. 

8.4. Логика тілі және оның базалық курстағы орны 

Логика – ақиқат және дұрыс ойлаудың формасы (қалыбы), 

заңдары мен ережелері туралы ілім [30,89-б].  

Ойдың ақиқат әрі дұрыс болуын ұйымдастыратын және 

қадағалайтын біліми пән логика деп аталады. Ойлаудың пішіні 

(қалыбы) деп шынайы өмірдегі нәрселердің қасиеттері мен 

қатынастарын бейнелеу әдістерін атайды.  

Логика пәнінде, негізінен, үш түрлі ойлау қалыбы 

қарастырылады. Олар: 1) «ұғым»; 2) «пайым» және 3) «ойқорыту» деп 

аталады. Ойлау формаларының әрқайсысына белгілі бір тұлғалық 

құрылым тән болып келеді. Бұл құрылымдарды өрнектеп көрсету 

үшін арнаулы белгілемелер (символикалар) жүйесі қолданылады. 

Осындай белгілемелер тілінде өрнектелген ойды формальданған 

(қалыптанған) ой деп атайды [30,89-б].  

Ойқорытулар ережелерінің жиынына байланысты ғылыми пән 

ретінде логика бірнеше түрлерге бөлінеді: формальданған логика, 

математикалық логика, ықтималды логика, диалектикалық логика 

және т. б.  

Математикалық логиканың негізін қалаушысы ретінде ұлы 

неміс математигі Лейбниц
1

 есептеледі. Ол, XVII ғасырда, бірінші 

логикалық есептеулерді құруға талпынған. Логиканы есептеулерге 

жақындату мақсатында, логикалық символиканы анықтаған.  

Лейбниц құрған іргетастың үстіне басқа ұлы математик Джордж 

Буль
2
 ғылымның жаңа аймағын – математикалық логиканы құрған. Ол 

логикалық құрылымдар үшін ерекше алгебра – логикалар алгебрасы 

(Буль алгебрасы) атты тұтас бір, тың математикалық білім саласын 

өмірге келтірді. Онда, дағдылы алгебрадан айырмасы, символмен 

сандар емес, пікірлер белгіленеді.  

Қазіргі математикалық логика, оқиғалар ықтималдығы және 

ақпарат теориясы атты дискреттік математика тараптары Буль 

                                                 
1

 Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646—1716)—неміс философы, математик, заңгер, 

дипломат. 
2
 Джордж Буль (1815— 1864)—ағылшын математигі және логигі. Математикалық логиканың 

тұңғыш негізін қалаушылардың бірі. 
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алгебрасының мысалдық, көрнектемелері және модельдік қолданбасы 

болып табылады.   

Логика информатиканың математикалық іргесін құрайтын 

пәндердің қатарына жатады. 

Информатиканың базалық курсында оқушылар логиканың 

математикалық элементтерімен мына аспектілерде танысады: 

 процедуралы-алгоритмдеуде; 

 есептеуіш техниканың логикалық (схемотехникалық) негізін 

қарастырғанда; 

 логикалы бағдарламалауда. 

Бірінші аспектіге процедуралық типті бағдарламалау тілдерінде 

логикалық шамаларды және логикалық өрнектерді қолдану, сонымен 

қатар электрондық кестелерде мәліметтер қорымен жұмыс жасау 

жатады. Алгоритмдік тармақталу құрылымын іске асыратын, шартты 

операторларда, функцияларда логикалық өрнектер қолданылады.  

Компьютердің логикалық элементтері: вентиль, қосындылауыш 

(сумматор), триггер, т.с.с. электрондық схемалармен танысу, 

математикалық логиканың екінші аспектісіне жатады.  

Оқушылардың назарын аударатын нәрсе: логика тілі (буль 

алгебрасы) компьютердің ішкі тілінің негізі болып табылады. Бұл екі 

жағдаймен байланысты, біріншіден – компьютердің ішкі тілі мен 

логика тілі екілік (0 және 1) алфавиттін қолданады; екіншіден – 

процессордың барлық бұйрықтары, логикалық – ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, 

ЕМЕС амалдары арқылы жүзеге асырылады. 

Пролог логикалы бағдарламалау тілінің элементтері ең бірінші 

рет В.А. Кайминнің оқулығында енгізілген болатын. Автордың 

тұжырымдамасы бойынша, мектеп информатикасының негізгі 

мақсаттарының бірі – оқушылардың логикалық ойқорытуын дамыту, 

ұсынылған шешімдерді негіздеуге, ой жүгіртуге, фактілермен 

дәлелдерді келтіруге үйрету.  

Логикалы бағдарламалау парадигмасы процедуралы 

парадигманың альтернативасы (баламасы) екені белгілі.  

Тақырыпты қарастырудың әдістемелік ұсыныстары 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 логикалық шамалар, амалдар, өрнектер; 

 электронды кестедегі математикалық логика; 

 деректер қорындағы математикалық логика; 

 бағдарламалаудағы математикалық логика. 

Бұл бөлімде информатиканың базалық курсын оқытуға, 

сонымен қатар қолданбалы программалармен жұмыс жасауға қажет 
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математикалық логиканың негізгі ұғымдарын енгізудің әдістемелік 

схемасы баяндалады.  

Қарастырылатын негізгі ұғымдар: пікір айту, логикалық шама 

(тұрақты, айнымалы), логикалық амалдар, логикалық өрнектер. 

Математикалық логиканың негізгі ұғымдары 

Пікір (пайым) – мазмұны туралы ақиқат я жалған деген екі 

тұжырымның біреуін ғана жасауға болатын хабарлы сөйлем.  

Пікірдің анықтамасы бойынша, пікір хабарлы сөйлем болу керек 

және шартты түрде оның мазмұны туралы ақиқат немесе жалған 

деген екі тұжырымның тек қана біреуі ғана айтылуы қажет.  

Мысалы: берілген сөйлемнің қайсысы пікір болатынын, 

қайсысы пікір деп қарауға болмайтынын атап көрсетейік.  

1) «Ассалаумағалейкум!». Жауабы: лепті сөйлем үлгісіндегі 

тілдік қалыптама. 

2) «Информатика пәнін ұнатасың ба?». Жауабы: сұраулы 

сөйлем. 

3) «х саны 3 еселік сан». Жауабы: пікір бола алмайды. 

4) «Екі жарты – бір бүтін». Жауабы: ақиқат пікір. 

5) «Адамнан басқа күлетін жан иесі жоқ». Жауабы: ақиқат 

пікір.  

6) «Париж —Қытайдың астанасы». Жауабы: жалған пікір. 

7) «Үшбұрыш – геометриялық фигура». Жауабы: ақиқат пікір. 

Логикалық шамалар: АҚИҚАТ, ЖАЛҒАН (true, false) 

сөздерімен айтылатын ұғымдар. Демек, пікірлердің ақиқаттылығы 

логикалық шамалар арқылы айтылады.  

Логикалық тұрақты: АҚИҚАТ немесе ЖАЛҒАН.  

Логикалық айнымалы: символдармен белгіленген логикалық 

шама. Демек, егер А, В, Х, Ү және басқа – айнымалы логикалық 

шамалар екені белгілі болса, онда олар тек қана АҚИҚАТ немесе 

ЖАЛҒАН мәндерін қабылдай алады.  

Логикалық өрнек — жай немесе күрделі пікір. Күрделі пікір, 

логикалық амалдардың (байламдардың) көмегімен жай пікірлерден 

құрылады.  

Логикалық амалдар. Математикалық логикада негізгі бес – 

конъюнкциялау (қабаттамдау
1

), дизъюнкциялау (ажыратпалау), 

терістеу, импликациялау (сабақтасым), эквиваленциялау 

(теңгерлемеу) амалдары анықталған. Алғашқы үшеуі логикалық 

амалдардың толық жүйесін құрайды, сондықтан қалған амалдар 

осылар арқылы өрнектеледі. Информатикада, әдетте осы алғашқы үш 

амал қолданылады. 
                                                 
1
 Логикалық амалдардың қазақшаға аудармасы [30, 133-149 бб.] алынды. 



 226 

Конъюнкциялау (логикалық көбейту) – ЖӘНЕ (орысш. –  

И, ағылш. – AND) сөзімен айтылады. Математикалық логикада & 

немесе  белгілері қолданылады. Конъюнкциялау – екі орынды амал, 

A  B түрінде жазылады. Егер операндалардың біреуінің ғана мәні 

жалған болса , онда өрнектің мәні ЖАЛҒАН болады.  

Дизъюнкциялау (логикалық қосу) – НЕМЕСЕ (орысш. – ИЛИ, 

ағылш. –OR) сөзімен айтылады. Математикалық логикада  белгісі 

қолданылады. Дизъюнкциялау – екі орынды амал, A  B түрінде 

жазылады. Егер операндалардың біреуінің ғана мәні ақиқат болса, 

онда өрнектің мәні АҚИҚАТ болады.  

Терістеу (инверсия) – ЕМЕС (орысш. – НЕ, ағылш. – NOT) 

сөзімен айтылады. Математикалық логикада  белгісі қолданылады 

Терістеу – бір орынды унарлық амал,  A немесе Ā түрінде жазылады.   

Логикалық формула (логикалық өрнек) – тек қана логикалық 

шамалармен және логикалық амалдардан тұратын өрнек. Логикалық 

формуланың нәтижесі АҚИҚАТ немесе ЖАЛҒАН болады. 

1-мысал. Мына – «6 саны 2 бөлінеді және 6 саны 3 бөлінеді» 

күрделі пікірді қарастырайық. Осы пікірді логикалық формула түрінде 

көрсету  керек. Ол үшін, «6 саны 2 бөлінеді» деген жай пікірді ––А 

деп, ал «6 саны 3 бөлінеді» жай пікірді – В деп белгілейміз. Онда, 

логикалық формула былай жазылады: A & В. Әлбетте, оның мәні – 

АҚИҚАТ болады.  

2-мысал. Мына – «Мен жазда ауылға барамын немесе 

туристік жол жүремін» күрделі пікірді қарастырайық. «Мен жазда 

ауылға барамын» және «Мен жазда туристік жол жүремін» деген 

жай пікірлерді А және В деп белгілесек. Онда күрделі пікірдің 

логикалық формуласы былай жазылады: A  В.  

3-мысал. Пікірді қарастырайық: «4 саны 3 ке бөлінеді деген 

дұрыс емес».  

Жай «4 саны 3 ке бөлінеді» деген пікірді А деп белгілесек, онда 

осы пікірдің логикалық терістеу пішімі мынадай болады:  А.  

Логикалық амалдарды орындау ережелері мына ақиқаттық 

кестеде бейнеленген (8.2-кесте). 

8.2-кесте  

 А В  А A & B A  B 
1  а а ж а а 

2  а ж ж ж а 

3  ж а а ж а 

4  ж ж а ж ж 
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Логикалық формулаларда амалдардың орындалу реттілігі, 

амалдардың үстемділігімен айқындалады. Логикалық амалдардың 

орындалу үстемділігі, кему ретінде мынадай: терістеу, 

конъюнкциялау, дизъюнкциялау.  

Сонымен қатар, амалдардың орындалу ретіне формулаларда 

қолданылатын жақшалар әсер етеді. Мысалы: (А және В) немесе 

(емес А және В) немесе (емес А және емес В)  

4-мысал. Мына логикалық өрнектің мәнін есептеу керек:  

емес X және Y немесе X және Z,   

мұндағы логикалық айнымалылардың мәні: X = ЖАЛҒАН, Y= 

АҚИҚАТ, Z= АҚИҚАТ. 

Шешімі: өрнектің жоғарғы жағында операциялардың орындалу 

ретін белгілеп, шындық кестесін пайдаланып, әр амалды ретімен 

орындайық: 

  1      2  4     3 

емес X және Y немесе X және Z  

1) емес ЖАЛҒАН = АҚИҚАТ;  

2) АҚИҚАТ және АҚИҚАТ = АҚИҚАТ;  

3) ЖАЛҒАН және АҚИҚАТ= ЖАЛҒАН;  

4) АҚИҚАТ немесе ЖАЛҒАН = АҚИҚАТ. Жауабы: АҚИҚАТ.  

Электронды кестелердегі математикалық логика 

Информатиканың негізгі курсын оқығанда оқушылар 

математикалық логика элементтерімен алғашқы рет «Электронды 

кестелер» тақырыбында кездеседі. Электронды кестенің тілін – 

формула бойынша сандық есептерді шешуге арналған ерекше 

бағдарламалау тілі деуге болады. Электронды кестеде іске 

асырылатын есептеу алгоритмдердің құрылымы тек сызықтық қана 

емес, тармақталған, тіпті циклдік те бола алады. Тармақталу 

құрылымы шартты функция арқылы іске асырылады. Шартты 

функцияның жазылу пішімі электронды кестелік процессордың 

нұсқасына байланысты.  

Электронды кестенің ұяшығына шарт функциясы енгізілген 

жағдайда экранда оның шартқа байланысты есептелген нәтижесі 

бейнеленіп тұрады. Әдетте, шартты функцияның құрылымы мынадай:  

если (шарт, 1-әрекет, 2-әрекет). 

Мұндағы «шарт» – логикалық өрнек. Егер шарт ақиқат болса, 

онда 1-әрекет, әйтпесе 2-әрекет орындалады.  

Жай логикалық өрнектер қатынас ретінде қарастырылады. 

Құрама логикалық өрнек логикалық амалдардан  құралады.  

Электронды кестелерде логикалық өрнектерді жазудың өзіндік 

ерекшелігі бар. Мұнда логикалық амалдар функция ретінде 
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қолданылады:  алдымен логикалық  амалдың аты – И, ИЛИ, НЕ (AND, 

OR, NOT), одан соң доғал жақша ішінде логикалық операндалар 

жазылады. Мысалы, логикалық өрнек:  

AND(А1 > 0, А1 < 1)  мына математикалық теңсіздік 0 < А1 < 1 

жүйесіне сәйкес келеді. 

Мысалы, мына үзілісті функцияны есептеу керек: 

егер  -1 < x < 1; 

басқа жағдайда 

яғни, электронды кестенің ұяшығында, сәйкес шартты функция 

былай жазылады: ЕСЛИ(AND (A1 > -1, A1 < 1), ABS (A1 ), 1). 

Электрондық кестенің ұяшықтарына формулалар өздері, яғни 

шартты функциясыз орналаса береді. Бұл жағдайда берілген ұяшықта 

ақиқат немесе жалған логикалық мәндері шығады.  

Бағдарламалаудағы математикалық логика  

Қазіргі процедуралық бағдарламалаудың жоғары деңгейлі 

тілдерінің көбінде негізгі логикалық амалдар іске асырылған және 

деректердің логикалық типтері бар.  Бұл құралдарды пайдалану ЭЕМ-

да күрделі логикалық есептерді шешуге көмек етеді. Математикалық 

мазмұндағы логикалық өрнектер бар есептерді шешу 

бағдарламасында теңсіздік жүйелерін бейнелеу кеңінен қолданылады. 

Мысал. Егер, (x,y) нүктесінің координаталары сызықталған 

аймақтың ішіне жатса (8.1-сурет), онда – true, ал ол аймаққа жатпаса – 

false мәнін шығаратын  Паскаль тілінде программа құру керек. 

Шешімі. Қарастырылатын аймақ екі бөліктен тұрады, әр- 

қайсысы теңсіздік жүйесімен сипатталады.  

1-бөлік:  х <= 0;  х
2
 + у

2
 < = 9;  у >= - х - 3  

2-бөлік: х >=0;  х
2
 + у

2
<= 25  

Егер (x,y) нүктенің  координаталары 1-ші 

немесе 2-бөлікте жататын болса, онда ол 

сызықталған аймақтың ішінде орналасады. 

Программа нүктенің координаталарын 

шығарады, логикалық өрнекті есептейді, 

нүктенің аймаққа жататындығын анықтайды 

және экранға логикалық шаманы шығарады. 

 

Program Point; 

Var  X, Y: real; L: Boolean; 

begin 

write ('Введите  X');   readln (X); 

write ('Введите Y');   readln (Y); 
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L: =  (X <=  0) and (sqr(X) + sqr(Y) <= 9) and (Y >= -X-3)  

ог   (X >=  0)    and  (sqr(X) + sqr(Y) <= 25); 

writeln (' Точка лежит  в  заданной  области? ',   L) 

end. 

Логикалық өрнектер есептеу бағдарламаларында, әдетте, 

тармақталу және цикл операторларының шарт бөлігінде 

қолданылады. 

Деректер қорындағы математикалық логика 

Математикалық логикамен оқушылардың мына кездесуі 

базалық курста «Деректер қоры» тақырыбын қарастырғанда өтеді. 

Реляциялық деректер қорындағы логикалық типті өрістер – 

логикалық шамалар болады. Логикалық тип, өрістердің басқа 

типтерімен қатар қолданылатын болғандықтан, оқушылар оны 

ерекшелей білуі кажет. 

Логикалық шама туралы алғашқы ұғымды альтернативті 

сұраққа жауап беру ретінде қалыптастыруға болады. Мысалы: 

«Абитуриент университетке түсті ме?» немесе «Кітапханада белгілі 

бір кітап бар ма?». Мұндай сұрақтардың жауабы тек «иә» немесе 

«жоқ» бола алады. Синонимдері: «ақиқат», «жалған»; «true», «false». 

Егер кестенің өрісі тек қана осындай мәндерді қабылдайтын болса, 

онда оған логикалық тип тағайындалады.  

Логикалық өрнектер, деректер қорында сұраныс жасағанда – 

іздеу шарты ретінде қолданылады.  

Логикалық өрнектер жай (қарапайым) немесе күрделі деп 

бөлінеді. Жай өрнектерде кестенің бір өрісі ғана қолданылады да, 

логикалық амалдар қолданылмайды. Ал құрама логикалық өрнектерде 

логикалық амалдар қолданылады.  

Негізгі мақсат – іздеу шартын формалды логикалық өрнектер 

түрінде жазып үйрету. Мысалы, «бесінші сөреден жоғары орналасқан 

барлық кітаптарды табу керек» сөйлемін логикалық ПОЛКА > 5 

өрнегі түрінде жазу
1
. Немесе «физикадан барлық үлгерімі нашар 

оқушыларды таңдау» шартты сөйлемін ФИЗИКА < 3 түрінде ұсыну.  

Ерекше назар аударатын нәрсе іздеу шартында логикалық типті 

өрістерді қолдану болып табылады. Логикалық өрістің өзі логикалық 

– «ақиқат» немесе «жалған» мәндерін береді. Мысалы, «биге 

қатысатын барлық оқушыларды таңдау керек» шарты, логикалық 

типті өрістің ТАНЦЫ атымен жазылады. 

Құрама логикалық өрнек логикалық амалдардан құралады. 

Математикалық логиканың үш амалын қарастырамыз: конъюнкция 

(И), дизъюнкция (ИЛИ), терістеу (НЕ).  

                                                 
1
 ДҚБЖ ортасы қазақ тілін қолдамайтын болғандықтан, логикалық өрнек орысша жазылады. 
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Бұл сұрақты түсіндіргенде мұғалім сөйлемдерде  семантикалық 

мағынасы бар «және», «немесе», «не» жалғаулықтарынан құралған 

мысалдар келтіреді. Мысалы, «Бүгін алгебрадан және физикадан 

бақылау жұмысы болады». Егер екі сабақтан да бақылау жұмыстары 

болса, онда бұл ақиқат, әйтпесе жалған тұжырым болады. Осыдан 

мұғалім логикалық операцияларды орындағанда мына ережелерді 

тұжырымдайды: егер А және В логикалық шама болса, онда өрнек: 

 операндтың екеуі де ақиқат болғанда ғана А және В ақиқат;  

 операндтың екеуі жалған болғанда ғана А немесе В жалған;  

 А емес логикалық өрнектің мағынасын қарама-қарсы өзгер-

теді: жалған емес – ақиқат; ақиқат емес – жалған. 

8.5. Зертханалық жаттықтыру мен өзіндік жұмысқа 

берілетін тапсырмалар кешені 

Зертханалық жұмыс «Ақпараттың ұсынылуы» [27] 

І. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 кодтау, декодтау; 

 мәліметтерді беру жылдамдығы; 

 кодтау кестесі; 

 экранның көрсету қабілеті; 

 түстің айқындығы; 

 дыбысты кодтау айқындығы; 

 дискреттеу жиілігі; 

 санау жүйесі; 

 позициялық/позициялық емес санау жүйесі; 

 санау жүйесінің алфавиті; 

 санау жүйесінің негізі; 

 сандардың ашық формада берілуі ; 

 сандарды нормальды түрде жазу; 

 математикалық  логика; 

 пікір; 

 логикалық  пайымдау; 

 ақиқат кестесі. 

ІІ. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Информатиканың базалық курсында «тіл» ұғымының алатын 

орны. Бұл ұғымның курстың барлық мазмұндық сызығында болуын 

түсіндіріңіз. 

2. «Санау жүйесі» тақырыбының мазмұнын ашатын сұрақтар 

тізімін жасаңыз. 

3. Алгоритм құрыңыз 

4.  «Конъюнкция–және», «дизъюнкция–немесе» сәйкестіктерін 
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есте сақтаудың  мнемоникалық ережесін жасаңыз. 

5.  Информатика мен математикалық логика арасындағы 

байланысты түсіндіріңіз. Информатиканың математикалық логика 

элементтері қолданылатын бөлімін атаңыз. 

6. Математикалық логиканың негізгі түсінігін  атаңыз. 

7. Мәліметтер қорында логикалық типтер өрісін қолдану 

жөнінде оқушыларға түсіндіру үшін бірнеше мысал келтіріңіз. 

8. Тапсырмаларымен кодтау шифрларына  мысал келтіріңіз. 

ІІІ. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Позициялық санау жүйелерінде сандарды ауыстырудың 

негізгі  алгоритмдерін айтыңыз. 

2. ЭЕМ-де екілік санау жүйесі екі ... аспект бойынша 

қолданылады. 

3. 548, 1002, 1E,216  сандарының дұрыс оқылуы? 

4. Позициялық емес сандарды қолданудың қиыншылығы неде? 

Позициялық емес  санау жүйелеріне мысал келтіріңіз. 

5. Қазіргі кезеңдегі ондық санау жүйесі б.э.д. .... ғасырда .... 

пайда болды. Бұл жүйенің шығуы ... ашылуынан кейін мүмкін  болды.  

6. Римдік санау жүйесінде келесі  алфавит: … қолданылады. 

7. Ақпаратты кодтау тәсілін неге байланысты таңдауға болады? 

8. Ақпараттың дискреттік түрде берілу принципін атаңыз. 

9. Unicode кодтау кестесінің ерекшеліктерін айтыңыз. 

10. Дыбыстық ақпараттың көлемін табу үшін мына  формула: … 

қолданылады. 

11. Жоғарғы сапалы дыбысты сандық дыбыстың қандай 

сипаттамасы арқылы алуға болады? 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1.  AF16  санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз. 

2. 1100112  санын сегіздік санау жүйесіне ауыстырыңыз. 

3.  4910  санын римдік  санау жүйесіне ауыстырыңыз. 

4. Өзіңіздің туған жылыңызды римдік санау жүйесінде 

жазыңыз. 

5. 0,12510 санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз. 

6. F16 и 68  сандары берілген. Табу керек: а) екеуінің айырымын 

бір санау жүйесінде көрсетіңіз;  б) екеуінің көбейтіндісін римдік санау 

жүйесінде  көрсетіңіз; в) екеуін екілік санау жүйесінде бір біріне бөліп 

көрсетіңіз; г) екеуінің қосындысын үштік санау жүйесінде көрсетіңіз. 

7. Мына сандарды : а)  657;   б) 200410;  в) 0,15А16 ашық формада 

көрсетіңіз. 

8. 102   мен 10002 диапозонындағы екілік сандардың санын 

көрсетіңіз (диапазонның шекарасын есепке алыңыз). 



 232 

9. Мына сандардың қайсысы үлкен: 510 немесе 105; 10002 

немесе 108? 

10.  ASCII кестесі арқылы мына сөздерді кодтаңыз:  а) Excel;  

b) Access;  c) Windows; d) ИНФОРМАЦИЯ. 

11. ASCII кестесінде «i» әрпінің ондық коды 105-ке тең. Кестені 

қолданбай help сөзіне сәйкес кодтардың тізбегін құрыңыз. 

12. Графикалық бейнені түрлендірген кезде түстер саны 256-дан 

32-ге дейін азайды.  Оның жадыдағы көлемі қанша есе азайды? 

13. Келесі 8.3- кестені толтырыңыз.  Түстерді кодтау 16-лық  (24-

биттік түсайқындығы бойынша). 

8.3-кесте. Түстерді кодтау кестесі 

Түстің аты Интенсивтілігі 

Қызыл  Жасыл Көк 

Қара    
Қызыл     

Жасыл    

Көк    

Ақ    

Сары    
14. Егер дыбыстау уақыты 3 мин. болса, жоғарғы сапалы 

дыбыстық ақпаратты сақтау үшін жадыдан қанша көлем керек? 

15. Дискіде 1 минуттық дыбыстық ақпаратты жазу 1,3 Мбайт 

орын алады, кодтау айқындығы 16-ға тең. Дыбыс қандай дискреттеу 

жиілігі  арқылы жазылды? 

16. Мына өрнектің ақиқаттығын анықтаңыз: «(2 х 2 = 4 немесе 3 

х 3 = 10) және  (2 х 2 = 5  немесе 3 х 3 = 9)». 

17. F=A*B логикалық функциясының ақиқат кестесін құрыңыз. 

18. Келесі логикалық өрнекті ықшамдаңыз: (A немесе  B) v (A 

немесе B). 

19. Келесі  пікірлердің терістеуін құрыңыз: «Мен испан тілін 

білемін», «Бұл  функция – жұп», «Емтихан ертең  болады». 

20. Берілген құрылымдық формула CBAF  ^  бойынша  

функционалды схема құрыңыз. 

V. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін жасаңыз. 

VI. «Санау жүйесі» бойынша бақылау жұмысының мысалын 

жасаңыз. Бұл жұмыстың оқытудың қай кезеңінде 

қолданылатынын көрсетіңіз.  
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9-тарау. Компьютер сызығы 

Информатиканың базалық курсының мазмұндық сызығының 

бірі – компьютер сызығы. Бұл сызық төрт тармаққа бөлінеді –  

компьютердің құрылымы (архитектурасы), бағдарламалық 

қамтамасыз ету, компьютерде деректердің ұсынылуы, ЭЕМ-ң 

тарихы және даму келешегі (2-қосымша, 2-схеманы қараңыз). 

Компьютер сызығы бүкіл курсты қамтиды. Базалық курс 

тақырыптарының көбінде оқушылар компьютермен жұмыс жасайды, 

оның құрылымы, мүмкіншілігі туралы өздерінің пайымдарын 

тереңдете түседі, дағдыларын дамытады. «Компьютер» мазмұндық 

сызығын игеру екі мақсатты бағытпен өтеді:  

1) ЭЕМ құрылымын, деректерді ұйымдастыру және жұмыс 

істеу принциптерінің теориясын оқу, білу;     

2) компьютерді практика жүзінде игеру; ақпаратпен әртүрлі  

жұмыстарды жасау үшін компьютерді қолдану дағдыларын 

қалыптастыру. 

9.1. Компьютерде әр типті деректерді ұсыну  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 Сандық ақпараттың ұсынылуы. 

 Символдық ақпараттың  ұсынылуы. 

 Графикалық ақпараттың  ұсынылуы. 

 Дыбыстың ұсынылуы. 

Компьютер – ақпаратпен жұмыс жасауға арналған 

бағдарламалы-басқарылатын автоматты әмбебап құрылғы. 

Ақпараттық үрдістердің үш негізгі типін: сақтауды, беруді және  

өңдеуді орындайтындығы компьютердің әмбебаптық қасиетін 

айқындайды. Қазіргі компьютерлер ақпараттың барлық – сандық, 

символдық, графикалық, дыбыстық формаларымен жұмыс жасайды. 

Өңдеу үшін компьютердің жадында сақталған ақпаратты деректер 

деп атайды. 

Деректердің барлық түрін компьютердің жадында ұсыну үшін 

екілік алфавиті қолданылатыны жоғарыда айтылды. Әйтсе де, 

деректердің әр түріне тән екілік цифр тізбектер интерпретациясы 

болады. Мұнда деректердің компьютерде ішкі ұсынылуы туралы сөз 

қозғалатынын ескеру қажет. Сыртқы ұсыну адамға үйреншікті 

пішінде жүреді. 

Сандық ақпараттың ұсынылуы. Тарихи компьютерде ең 

бірінші сандық типі деректер өңделген болатын, себебі бірінші ЭЕМ-

лар тек математикалық есептеулер үшін қолданғаны белгілі. Джон 
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фон Нейманның принциптеріне сәйкес, ЭЕМ есептеу екілік санау 

жүйесінде орындалады.  

Компьютер жадысының негізгі құрылым бірліктері – бит, байт, 

машиналық сөз. Бит, байт ұғымы компьютердің моделіне тәуелсіз 

болса, машиналық сөздің өлшемі компьютердің процессорына 

байланысты болады. Егер машиналық сөз 4-байтты құраса, онда 

компьютердің процессоры 32-разрядтық, 8-байтты құраса 64-

разрядтық болады.  

Машиналық сөз — биттер немесе байттар мен өлшенетін 

процессордың регистрлерінің разрядтылығына және/немесе 

деректер шинасының разрядтылығына (әдетте екінің кейбір 

дәрежесі) тең шама [22]. 

Компьютер жадында сандар – тиянақты нүктелі және 

жылжымалы нүктелі екі пішімде сақталады. Тиянақты нүктелі 

пішімде тек қана бүтін сандар, ал жылжымалы нүктелі пішіммен – 

нақты сандар (бүтін және бөлшек) ұсынылады.  

Бүтін сандар. Көптеген бүтін сандардың, ЭЕМ-ң жадындағы 

ұсынымы шектеулі. Сан мәндерінің диапазоны, оны сақтау үшін 

қолданатын жадының ұяшықтарының өлшеміне байланысты. K–

разрядтты ұяшықта 2
k
 бүтін сандардың әртүрлі мәндері сақталуы 

мүмкін. 

1-мысал. Бүтін сандарды ұсыну үшін компьютерде 16 – 

разрядты (2 байттық) ұяшық қолданылсын дейік. Сақталған 

сандардың диапазоны қандай екенін анықтайық, егер: 

а) тек қана оң сандар қолданылса; 

б) оң сандар және теріс сандар тең мөлшерде қолданылса. 

Шешімі: 16 – разрядты ұяшықта барлығы 2
16

 = 65536 әртүрлі 

мәндер сақталуы мүмкін. Демек: 

а) мәндер дипазоны 0 ден 65535 дейін (0 ден 2
k
 – 1 дейін); 

б) мәндер дипазоны -32768 ден 32767 дейін (-2
k-1

 ден 2
k-1

 –  

1 дейін).  

K – разрядтты машиналық сөзде сақталған бүтін оң  

N санының ішкі ұсынымын алу үшін: 

1) N санын екілік санау жүйесіне аудару қажет; 

2) шыққан нәтиженің сол жағынан k разрядқа дейін нөлмен 

толтықтырылады. 

Мысалы, N = 160710 = 110010001112. Бұл санның машиналық 

сөз түрінде ұсынылуы келесідей болады:  

0000 0110 0100 0111 

Қысылған оналтылық кодтау түрінде бұл сан былай жазылады: 

0647.  
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Машиналық сөзде екілік разрядттар оңнан солға қарай 0 ден  

k дейін нөмірленеді. Кез келген оң санның ішкі үсынымында k – лық 

үлкен разряды 0-ге, теріс санның үлкен разряды – 1-ге тең болады. 

Сондықтан бұл разряд таңбалық разряд деп аталады. 

Сондықтан мұндай пішінде максималды бүтін сан тең:  

0111 1111 1111 11112 = 7FFF16 = (2
15

 - 1) = 3276710. 

Бүтін теріс (-N) санының ішкі ұсынылуын жазу үшін: 

1) оң N санының ішкі ұсынымын алу керек; 

2) осы санның кері кодын алу керек, ол үшін 0 -ді 1-ге және 1-ді 

0-ге ауыстырып жазу қажет; 

3) шыққан санға 1 қосылады. 

Теріс бүтін санның мұндай ұсыным қалпын қосымша код деп 

атайды.  

2-мысал. Бүтін теріс -1607 санының ішкі ұсынымын алу қажет. 

Шешімі:  

1) оң санның ішкі ұсынылуы: 0000 0110 0100 0111 

2) кері коды:    1111 1001 1011 1000 

3) 1-ді қосу нәтижесі:  1111 1001 1011 1001 – бұл -1607 

санының ішкі екілік ұсынымы болады. Оналтылық қалпы: F9B9. 

Нақты сандар. Жылжымалы нүктелі пішім бүтін және 

бөлшекті сандарды ұсынуға қолданылады. Мұндай сандарды 

математикада заттық ,бағдарламалауда нақты деп атайды.  

Q санау жүйесіндегі кез келген R нақты санының жылжымалы 

нүктелі түрінде жазылу үлгісі:  

R =  m*qp  

Мұндағы m, R санының мантиссасы деп аталатын тиянақты 

үтірлі сан, q – санау жүйесінің негізі, p – санның реті, яғни 

көрсеткіштік реті деп аталатын бүтін сан.  

Сандардың осылай жазылуын, жылжымалы нүктелі түрде 

ұсынылуы дейді.  

Мысалы, мына теңдіктер әділ болады: 

25.324 = 2.5324 *10
1
 = 0.0025324*10

4
 = 2532.4*10

-2
 және с.с.  

ЭЕМ –де жылжымалы нүктелі санының қалыпты (орысша 

нормализованное) ұсынылуы қолданылады.  

Қалыпты санның мантиссасы мына шартты қанағаттандыруы 

қажет: 0.1p ≤ m < 1p. 

Басқаша айтқанда, мантисса бірден кіші және бірінші мәнді 

цифры – нөл болмауы керек. 

Мысалы:  

1). 42,5*10
4
 = 0,425*10

6
 (m=0.425; 0.1< 0.425 < 1 болғандықтан, 

сан қалыпты); 
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2). 42,5*10
4
 = 4,25*10

5
 (m = 4,25; 1<4.25<10 болғандықтан, сан 

жәй стандартты түрге келтірілген); 

Сандардың қалыпты формаларына мысалдар: 

Ондық жүйеде: 

753.15 = 0.75315*10
3
; 

-0.000034 = -0.34*10
-4

;   

Екілік жүйеде: 

-101.01 = -0.10101*2
11

 (реті 112 = 310)  

-0.000011 = 0.11*2
-100

 (реті -1002 = -410) 

Компьютердің жадында, мантисса тек қана мәнді цифрлардан 

тұратын, бүтін сан түрінде ұсынылады (0 бүтін және үтір 

сақталмайды). Демек, нақты санның ішкі ұсынымы, бүтін қос 

сандардың: мантиссаның және реттің ұсынуылына әкеледі. 

ЭЕМ-ң әр типтерінде сандардың жылжымалы нүкте 

қалпындағы ұсынуларының әртүрлі нұсқалары қолданылады. 

Жадыда жылжымалы нүктелі сандар сақталғанда – мантиссаға, 

ретіне, санның таңбасына және реттің таңбасына разрядттар 

беріледі. 

1. Неғұрлым мантиссаны жазуға көбірек разрядтар бөлінсе, 

соғұрлым санның дәлдігі жоғарылайды; 

2. Реттің разрядтар санынының орны көбейген сайын санның 

берілген қалпындағы диапазоны кеңейе береді; 

Мысал үшін, 4 байттық жадының ұяшығында нақты санның 

ішкі ұсынылуын қарастырайық.  

Ұяшықта мына ақпарат болуы керек: санның таңбасы, 

мантиссаның реті және мәнді цифрлары. 

Санның таңбасы, 1- байтағы үлкен битке: оң таңба болса 0, теріс 

таңба болса -1 сақталады. Бірінші байттың қалған 7 битінде 

машиналық рет сақталады. Мына үш байтта мантиссаның мәнді 

цифрлары (24 разряд) сақталады.  

Символдық ақпараттың ұсынылуы. Бүгінгі таңда ЭЕМ-нің ең 

негізгі қосымшаларының бірі - мәтіндермен жұмыс істеу. «Мәтіндік 

ақпарат» және «таңбалы ақпарат» терминдері синоним ретінде 

қолданылады. Информатикада белгілі алфавиттен алынған кез келген 

таңбалар тізбегі – мәтін болып есептеледі. Ол табиғи тілдердің 

бірінен (орыс, ағылшын, неміс, т.б) алынған мәтін болуы міндетті 

емес. Онда математикалық немесе химиялық формула, телефон 

номері, сандық таблица және т.б. болуы мүмкін.   

 машиналық реті М А Н Т И С С А  

1-байт 2-байт 3-байт 4-байт 
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Компьютердің таңбалық алфавиті – деп ЭЕМ-де мәтінді 

сыртқы ұсынуға  қолданылатын сиволдар жиынын атайтын боламыз. 

Бірінші міндет – оқушыларды компьютердің символдық 

алфавитімен таныстыру. Олар мынаны білуге міндетті: 

- компьютердің алфавиті 256 символдан тұратынын; 

- компьютердің жадында әр символ 1 байт орын алатынын.  

Компьютердің символдық алфавитінің бұл қасиеті оқушыларға 

таныс. Ақпаратты алфавиттік жолмен өлшеуді  қарастырғанда оларға  

қуаттылығы 256 символдан тұратын алфавиттің бір символы 8 бит 

немесе 1 байт (256 = 2
8
) ақпарат әкелетіні баяндалады.  

Компьютердің жадында әр символ 8-разрядтты біркелкі екілік 

код түрінде ұсынылады. Компьютерлік алфавиттің барша символдары 

0 ден бастап 255-ке дейін нөмірленеді. Әр нөмірге 00000000 ден 

11111111 дейін 8-разрядты екілік код сәйкес келеді. Сонда «0» және 

«1» цифрларынан құралған, 8-разрядтты әртүрлі 256 қисындастыруы 

(орысш. – комбинациясы) шығады.  

Бұны байттық кодтау жүйесі деп атайды. Әлбетте, 

символдарды байтпен кодтау ыңғайлы, себебі байт – жадының 

адрестелген ең кіші бөлігі. Демек, процессор мәтінді өңдеу кезінде әр 

жеке символға тікелей қатынаса алады. 256 символ – ақпараттың 

әртүрлі символдық ұсынылуына әбден жеткілікті мөлшер. 

Ары қарай кодтау кестесі ұғымын енгізген дұрыс. Кодтау 

кестесі – алфавиттің әр символына сәйкес, өзінің реттік нөмірін 

қоятын стандарт. Ең кіші нөмірі – 0, ең үлкені – 255. Символдың 

екілік коды – екілік санау жүйесінде ұсынылған, оның рет нөмірі. 

Кодтау кестесі осылайша, компьютердің сыртқы символдық 

алфавитімен ішкі екілік ұсыну арасында байланыс орнатады.  

1963 жылы дербес компьютерлер үшін құрылған ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange) кодтау кестесі 

халықаралық стандарт болып қалыптасты. 

Оқушылардан символдардың кодтарын жаттап алуларын талап 

қажет емес. Әйтсе де, кодттау кестелерінің кейбір ұйымдастыру 

принциптерін олар білуге тиіс. Олармен бірге оқулықта және басқа 

құралдарда келтірілген ASCII кодтау кестесін талдаған дұрыс.  

Кесте екі бөліктен тұрады. Кестенің тек бірінші бөлігі, яғни  

0-ден 127-ге дейінгі нөмірлі символдар ғана, халықаралық стандарт 

болады. Оған, латын алфавитінің кіші және үлкен әріптері, ондық 

цифрлар, әртүрлі  жақшалар, тыныс таңбалары, коммерциялық, т.б. 

символдар кіреді. 0-ден 31-ге дейінгі нөмірлі символдар басқарушы 

деп аталады. Олардың қызметі – мәтінді экранға немесе баспаға 

шығару, дыбыс сигналын жіберу, мәтінді белгілеу және т.б. 
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үрдістерді басқару. 32 нөмірлі символ – пробел, яғни мәтіндегі бос 

позиция, қалғандары анықталған таңбалармен көрінеді.  

Оқушылардың назарын латын алфавитінің әріптері мен 

цифрлардың лексикографикалық орналасу ретіне аудару қажет. 

Символдық ақпаратты іріктеу мүмкіндігі осы принципке негізделген, 

онымен оқушылар  деректер қорымен жұмыс жасағанда кезігеді. 

Кодтау кестенің екінші жартысы, әртүрлі болуы мүмкін. Ең 

алдымен ол ұлттық алфавиттерді орналастыруға арналған. Біздің 

регионда кириллица әріптері, әртүрлі арнайы символдар кіреді. 

Оқушыларға қосымша ақпарат ретінде Unicode халықаралық 

кодтау стандарты туралы айтуға болады. Бұл 16-разрядтты кодтау 

кестесі, онда әр символға жадының 2 байты бөлінеді. Әрине, жадыда 

оның алар орны екі есе өсетіні анық, бірақ есесіне 65536 символ 

енгізуге болады және алуан түрлі ұлттық алфавиттерді (мысалы, араб, 

қытай, т.б.) қосуға мүмкіндік береді. 

Графикалық ақпараттың ұсынылуы. Компьютерде бейнені 

ұсыну проблемасы екі – растырлық және векторлық тәсілдері 

арқылы шешіледі.  

Растырлық тәсілде бейне бір түсті кішкентай элементтерге –

бейнепиксельдерге бөлінеді, олар қосылғанда жалпы бір сурет пайда 

болады. Растрлық бейнеақпарат – кішкентай элементтердің түстері 

бойынша, рет-ретімен орналасуы. 

Векторлық тәсілде – кез келген бейне геометриялық 

элементтерге: түзу кесінділерге, эллипісті доғаларға, тік 

төртбұрыштың, шеңбердің фрагменттеріне және т.б. бөлінеді. Мұндай 

тәсілде бейнеақпарат – дисплей экранымен байланысты 

координаталар жүйесінде, аталған элементтердің математикалық 

сипаттамасы болады. Векторлық тәсіл сызбаларды, штрихты 

суреттерді ұсынуға қолайлы. Векторлық тәсіл әмбебап екені өзінен 

өзі түсінікті, өйткені ол бейненің сипатына байланыссыз қолданыла 

береді. Қазіргі уақыттағы дербес компьютерде тек растрлық 

дисплейлер қолданылады. 

Бейнеақпарат – компьютердің жадында сақталынған  бейне 

туралы экранға жаңғыртылатын ақпарат. Бейнежады – экранға 

бейнені жаңғырту уақытында, бейнеақпаратты сақтайтын жедел 

жады. 

Бейнежадыдағы ақпарат (бейнеақпарат) – экранның әр 

пикселінің түстері кодтарының жиыны. Яғни, бейнені көрсету 

түстерді кодтаумен байланысты. Дисплей экранында түрлі түстер 

алудың физикалық принципі негізгі үш түсті: қызыл, жасыл, көкті 

араластыруға негізделген. Демек, пиксель түсінің кодында әрбір 
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негіздік түстің ашықтық үлесі (орысш. – интенсивность) туралы 

ақпарат болуы керек.  

Оқушылардың назарын түстің коды мен негізгі түстер 

қоспасындағы құрамның байланысына аударған жөн. Егер үш түс 

құраушылардың барлығының ашықтығы бірдей болса, онда олардың 

қоспасынан 8 (2
3
) әтүрлі түс алуға болады. Мына 9.1-кестеде үш 

биттік екілік кодымен 8-түсті палитраның кодталуы көрсетілген. Онда 

негіздік түстің болуы 1-мен, жоқтығы 0-мен белгіленген.  

9.1-кесте. Сегіз түсті палитраның екілік коды 

қ ж к түс 

0 0 0 қара 
0 0 1 көк 

0 1 0 жасыл 

0 1 1 көгілдір 

1 0 0 қызыл 

1 0 1 қызғылт 

1 1 0 қоңыр 

1 1 1 ақ 

Бұл тақырып бойынша оқушылар мынадай сұрақтарға жауап 

бере білуі керек: 

- Қандай түстерді араластыру арқылы қызғылт түсті алуға бо-

лады? 

- Қоңыр түс қызыл және жасыл түстердің қоспасы екені 

белгілі. Қоңыр түстің коды қандай?  

1-сұрақтың жауабы: кестеден қарап, қызғылт түстің коды – 101 

екенін көреміз. Демек, қызыл және көк бояуларын араластырғанда 

қызғылт түс шығады.  

Пиксельдің 4-разрядты кодталуын пайдаланғанда он алты 

түсті палитра алынылады: негіздік түстердің 3 битіне 1 бит 

ашықтығы қосылады. Бұл бит үш түстің ашықтығын бір мезгілде 

басқарады.  

Мысалы, егер 8-түстік палитрада 100 кодымен қызыл түс 

белгіленген болса, онда 16-түстік палитрада: 0100 — қызыл, 1100 — 

ашық-қызыл түс; 0110 — қоңыр, 1110 — ашық-қоңыр (сары) болады. 

Негіздік түстердің ашықтығын ажырата басқару арқылы 

аумақты түстер санын алуға болады. Егер негіздік түстердің әр 

қайсысын кодтау үшін бір биттен артық бөлінсе, онда түс ашықтығы 

екі деңгейден артық болуы мүмкін.  
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Бит тереңдігі (түс тереңдігі) – бір пиксель кодталғанда түсті 

сақтау және ұсыну үшін пайдаланатын бит санымен берілген жады 

көлемі, (бит/пиксель – bits per pixel, bpp). 

Бит тереңдігі 8 бит/пиксель қолданғанда түстердің саны: 2
8
 = 

256 болады. Осындай биттердің коды мына түрде бөлінген: 

ҚҚҚЖЖЖКК 

Мұнда, қызыл және жасыл құрамдастарына 3 биттен, көк түске 

– 2 бит бөлінген. Демек, қызыл және жасыл құрамдастарына әр 

қайсысының ашықтылық деңгейі 2
3
=8, ал көк түстің ашықтығы  

4 деңгейді құрайды.  

Векторлық ұсынымда бейне графикалық қарапайымдар деп 

аталатын қарапайым элементтердің жиынтықтары: түзу сызықтар, 

доғалар, шеңберлер, тіктөртбұрыштар, эллипстер және т.б. түрінде 

қарастырылады.  

Графикалық ақпарат – суретті құрастырған барша графикалық 

қарапайымдарды бірмәнді анықтайтын деректер. 

Графикалық қарапайымдардың орны және пішіні (формасы) 

экранмен байланысқан графикалық координаталар жүйесінде 

беріледі.  

Әдетте, координаталар басы экранның жоғарғы сол жақ 

бұрышында орналасады. Пиксельдердің торы координаттық торымен 

сәйкес келеді. Горизонталь X осі солдан оңға қарай,  бағытталған; Y – 

жоғарыдан төмен қарай. 

Түзу сызық кесіндісі оның бас-аяғының координаталарымен; 

шеңбер – ортасы және радиусының координаталарымен; көп бұрыш – 

оның бұрыштарының координаталарымен, боялған аймағы – 

шекаралас сызықпен және бояу түрімен және т.б. бірмәнді 

анықталады. 

Дыбыстың ұсынылуы. Дыбыстың физикалық табиғаты — ауа 

(немесе басқа бір серпінді орта) арқылы дыбыс толқынымен 

тарайтын, белгілі жиілік диапазондағы тербелістер.  

Компьютер жадында дыбыс толқындарының екілік кодтарға 

түрлену үрдісі: 

ЭЕМ жадында екілік кодпен сақталған дыбыстық ақпаратты 

қайта жаңғырту үрдісі: 

дыбыс толқыны МИКРОФОН айнымалы электр тоғы 

ДЫБЫСАДАПТЕРІ екілік код ЭЕМ жады 

дыбыс толқыны ДИНАМИК айнымалы электр тоғы 

ДЫБЫСАДАПТЕРІ екілік код ЭЕМ жады 
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Дыбысадаптері (дыбыстық тақша) – дыбыс енгізілгенде дыбыс 

жиілігінің электр тербелістерін екілік кодына түрлендіруге және кері 

түрлендіру, екілік кодынан электр тербелістеріне дыбысты 

жаңғыртуға арналған компьютерге қосылатын арнайы құрылғы. 

Дыбысты жазу үрдісінде аудиоадаптер электр тоғының 

амплитудасын белгілі кезеңде өлшейді және алынған шаманың екілік 

кодын регистрге енгізеді. Содан кейін алынған екілік код регистрден 

компьютердің жедел жадына жазылады. Компьютерлік дыбыстың 

сапасы аудиоадаптердің сипаттамалары: дискреттеу жиілігімен және 

разрядтылығымен анықталады. 

Дискреттеу жиілігі — ол 1 секундта енген сигналдың өлшенген 

саны. Жиілік герцпен (Гц) өлшенеді. 

Бір секундта бір өлшем 1 Гц жиілікке сәйкес. Бір секундта 1000 

өлшем – 1 килогерц (кГц). Аудиоадаптерлердің ерекше дискреттеу 

жиіліктері: 11 кГц, 22 кГц, 44,1 кГц және т.б. 

Регистрдың разрядтылығы — аудиоадаптердің регистрындағы 

бит саны.  

Разрядтылық енген сигналдың өлшеу дәлдігін анықтайды. 

Разрядтылық неғұрлым көп болса, электр сигналының әр жеке 

шамасының санға және кері түрленуі соғұрлым дәлірек болады. 

Егер разрядтылық 8 (16) тең болса, онда енген сигнал өлшенген 

кезде 2
8
 = 256 (2

16
 = 65536) әртүрлі мәндер алынуы мүмкін. Әлбетте, 

8-разрядтылыққа қарағанда 16-разрядтты аудиоадаптер дыбысты 

дәлірек кодтайды және жаңғыртады.  

Дыбыс файлы — дыбыстық ақпараттың сандық екілік түрінде 

сақталған файл. Әдетте, дыбыс файлдарындағы ақпаратты қысуға 

болады.  

Мысал. Дискреттеу жиілігі 22,05 кГц және шешушілігі 8 бит, 

дыбысталу (орысша звучание) уақыты 10 секундты құрайтын, 

цифрлық дыбыс файлының өлшемін (байтпен) анықтау. Файл 

қысылмаған. 

Шешімі. Цифрлық дыбыс файлының (бір дыбысты) өлшемін 

(байтпен) есептеу формуласы: 

(Гц-пен дискреттеу жиілігі)*(секундпен жазу уақы-

ты)*(биттік шешушілігі)/8. 

Сонымен, файлдың өлшемі былай есептеледі: 

22050 * 10 * 8 / 8 = 220500 байт. 
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9.2. ЭЕМ архитектурасы ұғымын ашу әдістемесі  

Тақырыпты оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар 

Информатика курсында компьютер құрылымы оның 

архитектуралық деңгейінде оқытылады. Мектеп информатикасында 

архитектура – ЭЕМ-ң  техникалық жағын толық сипаттамай, оның 

құрылымын және жұмыс принципінің қарастырылуы деп түсініледі.  

Компьютер архитектурасын жақсы білу, программистерге, 

әсіресе жүйелік программистерге аса қажет. ЭЕМ архитектурасын 

қарастырудың ең терең деңгейі – процессордың (машиналық 

бұйрықтар тілі) бұйрықтардың жүйесін, бағдарламалар орындау 

барысында оның жұмыс ережесін сипаттау.  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары. 

 Бағдарламалық басқару принципі. 

 ЭЕМ жадының формалары. 

 Ішкі жадының ұйымдастырылуы. 

 Сыртқы жадының ұйымдастырылуы. 

 Дербес компьютердің архитектурасы. 

 Дербес компьютердің бейнежүйесі. 

Анықтама. Есептуіш машинаның
1
 архитектурасы (Computer 

architecture) – ақпараттың өңделуін жүргізуді айқындайтын, соның 

ішінде, ақпаратты деректерге түрлендіру әдістері және техникалық 

құралдармен бағдарламалық жабдықтардың арасындағы әрекеттесу 

прициптерін анықтайтын есептеуіш машинаның концепциялы 

құрылымы [22]. 

Әдетте, оқулықтарда ЭЕМ-нің маркасына байланыссыз 

архитектураның жалпы ұғымдары талқыланады. Ал сабақтағы 

тәжірибелік жұмыстар компьютердің белгілі модельдерінде өткізіледі. 

Ол жадының көлемі, процессордың разрядтылығы жайында айта 

отырып, оқушыларға осы параметрлердің нақты қай шамалары мектеп 

компьютерлерінде барын айта кеткен жөн. 

ЭЕМ – нің  негізгі құрылғылары және бағдарламалық басқару 

принципі. Аталған тақырыптың басты ұғымдары: ЭЕМ 

архитектурасы, ЭЕМ жады (жедел, сыртқы); процессор; енгізу- 

шығару құрылғылары; бағдарламалық басқару. 

ЭЕМ-ң «архитектурасы» ұғымының мәні туралы жоғарыда 

айтылды. Бұл үғымды оқушыларға ашу үшін ұқсастық (орысш. – 

аналогия) дидактикалық амалын қолдануға болады.  

                                                 
1
 Есептеуіш машина (ЕМ, Computer) — қажетті түрде нәтиже алу және ақпаратты өңдеуге 

мүмкіндік жасайтын, техникалық құралдар жиынтығы. Ескерту: әдетте, ЕТ-ң құрамына жүйелік 

бағдарламалық қамсыздандыру да жатады. 
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Компьютер бұл ақпаратпен жұмыс істейтін әмбебап машина. Ал 

табиғатта мұндай «биологиялық машина» адам болып табылады. 

Бұлай дейтініміз, адам ақпараттық үрдістің үш типін: ақпаратты 

сақтауды, ақпаратты өңдеуді және ақпаратты қабылдауды орындай 

алады.  

Сол сияқты, компьютердің құрылғыларының құрамына бұл 

үрдістерді іске асыратын техникалық жабдықтар кіру керек. Олар: 

жады, процессор, енгізу және шығару құрылғылары деп аталады (9.2-

кесте). 

9.2-кесте. 

Компьютерде жадының ішкі және сырқы деп бөлінуін тағы да 

адаммен ұқсастырып түсіндіріледі. Ішкі жады – адамның өзінің 

(биологиялық) есі, сыртқы жады – ақпаратты жазатын алуан түрлі 

құралдар: қағаз, магниттік және т.б. 

Компьютердің түрлі құрылғылары бір-бірімен ақпараттың 

алмасу каналдары арқылы байланысады. Сыртқы ортадан ақпарат 

компьютерге енгізу құрылғылары арқылы түсіп, ішкі жадыға барып 

сақталады. Егер оны ұзақ мерзім бойы сақтау қажет болса, онда ол 

ішкі жадыдан сыртқы жадыға жазылады. Ақпартты өңдеуді 

процессор, ішкі жадымен толассыз екіжақты байланыс арқылы іске 

асырады. Ішкі жадыдан берілген деректер шығарылады (оқылады), 

өңделген нәтиже қайта оған жазылады. Бұл сызба түрінде 9.1-суретте 

бейнеленген. 

9.1-сурет. ЭЕМ-ң  құрамы және құрылымы 

9.1-суретке біраз түсінік беру қажет. Кейде ЭЕМ-ң кұрылымдық 

схемасын басқаша бейнелейді, енгізу құрылғысынан шығару 

құрылғысына бағытталған ақпараттық ағын, ішкі жадымен емес, 

Қызметі Адам  Компьютер 

Ақпаратты сақтау Ес Жад құрылғысы 

Ақпаратты өңдеу Ойлау Процессор 

Ақпаратты қабылдау Сезім мүшелері Енгізу құрылғысы  

Ақпаратпен алмасу Сөз, қимыл жүйесі  Шығару құрылғысы 

Енгізу құрылғы-

лары 

Шығару 

құрылғылары 

 

Ішкі жады 

 

 

Сыртқы жады 

Процессор 
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процессормен байланысады. Шынында, енгізу, шығару және басқа да 

компьютерлердегі амалдар процессор регистрлерінің қатысуымен  

іске асады.  

Процессор (CPU – cenral processung unit) – арифметикалық 

және логикалық амалдарды орындайтын, сонымен қатар, 

компьютердің барлық құрылғыларына басқарушы сигналдарды 

қалыптастыратын ең  негізгі құрылғы.  

Бұл схема шын мәнінде компьютерде ақпараттық алмасудың 

маршрутын емес, оның мақсатын (нәтижесін) бейнелейді. 

Нәтижесінде деректер жедел жадыға жазылады. Шығару 

құрылғыларына ақпарат жедел жадыдан шығарылады. Нәтижені 

тікелей сыртқы жадыға, ішкі жадыны айналып шығаруға болмайды, 

ол 9.1-суретте айқын көрінеді. Нақ осы тұжырымдарды, компьютердің 

жұмысын оқығанда оқушылар түсінуі тиіс.  

Оқушылардың санасында басынан бастап компьютердің қалай 

жұмыс істейтінін қалыптастыру қажет. Кез келген есепті шығару үшін 

алғашқы деректерді және жұмыс бағдарламасын компьютерге 

түсінікті тілде хабарлау қажет. Ол компьютердің ішкі жадына, белгілі 

формада жазылып, кейін компьютер бағдарламаны орындауға 

кіріседі, яғни есепті шығарады. Компьютер бағдарламаның формалды 

орындаушысы болып табылады. Компьютерде кез келген: 

математикалық есепті шығару, шет тілден мәтінді аудару, экранға 

суретті шығару және т.б. жұмыстар тек бағдарлама бойынша іске 

асатынын ескерту қажет. Тақырыпты қорытындылай келе, 

компьютердің  бағдарламалық басқару принципінің мәні мына үш 

тұжырымға тірелетінін айту қажет:   

1) кез келген жұмыс компьютерде бағдарлама бойынша 

орындалады; 

2) орындалатын бағдарлама ішкі жедел жадыда орналасады; 

3) бағдарлама автоматты түрде орындалады. 

ЭЕМ жадысының формалары. Жады (ағылш. – memory) – 

деректерді және бағдарламаларды өңдеуге, сақтауға арналған ЭЕМ – 

нің негізгі функционалдық бөлігі. Жады негізгі ішкі және сыртқы деп 

екіге бөлінетіні жоғарыда айтылды. Жадының түріне қарай олардың 

қандай қасиеттерін оқушылар меңгерулері қажет? Екі типті 

қасиеттерін – физикалық және ақпаратты үйымдастыру принципі 

туралы сөз қозғалуға тиіс.  

Ішкі жады. Ішкі жадының физикалық қасиеттеріне мыналар 

жатады: 
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 электрондық элементтерден (микросхемалардан) құрылған, 

ақпаратты тек электр қорегі болғанда ғана сақтайтын жады; сол 

себепті  оны энергияға тәуелді  жады деп атайды;  

 бұл жедел жады, себебі оған ақпаратты енгізу (жазу) және 

шығару (оқу) уақыттары өте тез – микросекундттары құрайды; 

 сыртқы жадымен салыстырғанда көлемі шектеулі. 

Энергияға тәуелді ішкі жадыны жедел жады немесе жедел 

сақтау құрылғысы (ЖСҚ, ағылш. – Random Access Memory) деп 

атайды.   

Сол сияқты компьютерде ішкі жадының тағы да бір түрі – 

тұрақты есте сақтау құрылғы (ТСҚ, ағылш. – Read Only Memory) 

барын оқушыларға айта кеткен жөн. Зауытта жасалу кезінде ТСҚ-ның 

ішіне жүктеуші – BIOS (Basic Input Output System), CMOS Setup 

бағдарламалары және өзгертуге болмайтын әртүрлі тұрақтылар 

«тігіледі». BIOS (аудармасы – негіздік енгізу-шығары жүйесі) – онда 

операциялық жүйені, жадыны және ЭЕМ сыртқы құрылғыларды 

тестілеуді жіберуші өзгертілмейтін бағдарламалар жазылады 

Сонымен, ТСҚ-дағы ақпарат мазмұны тұрақты, электр 

энергиясынан тәуелсіз, тек оқылуы мүмкін, ал жазу тек қана арнайы 

жағдайда жасалады. Әдетте оның көлемі ЖСҚ-дан әлдеқайда аз. 

Сыртқы жады. Сыртқы жадының сақтау құрылғыларында 

тасымалдауыштардың екі: магниттік және оптикалық формалары 

қолданылады. Магниттік дисілерге ақпаратты қайталап жаза беруге 

болады, ал оптикалыққа – тек бір рет қана жазылады. Оптикалық 

дискілерді – CD–ROM (Compact Disk Read Only Memory) – компакт-

дискілер деп атайды. Олар жазылған ақпаратты тек оқуға ғана және 

ұзақ мерзімге сақтауға арналған. Сыртқы жадының физикалық 

қасиеттері мынадай болады: 

 сыртқы жады электр энергиясынан тәуелсіз, себебі 

компьютер қосылсын-қосылмасын, тасымалдаушы компьютерге 

салынсын-салынбасын, оған жазылған ақпарат сақталып тұрады; 

 сыртқы жадының жылдамдығы ақырын – яғни, ішкі 

жадымен салыстырғанда ақпаратты оқу/жазу жылдамдығы баяу 

жұреді. 

 сыртқы жадыға сиятын ақпараттың көлемі үлкен, тіпті 

тасымалдауыштарды ауыстыру мүмкіндігін ескерсек, шексіз деуге 

болады.  

Оқушылардың назарын терминологияны дәл қолдануға аудару 

қажет. Дискілер – ақпаратты тасушылар. Оптикалық дискілер үшін, 

ақпаратты тек қана CD–ROM-нан ғана оқи алатын, оптикалық 
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дискжетек қолданылады. Магниттік дискіге оқу/жазу құрылғысын – 

магниттік дискіге жинақтауыш деп атайды.  

Қатты магнитті дискідегі жинақтауыш (HDD – Hard Disk 

Drive) немесе винчестер – жүйелік блокта кірістірілген, жұмыс 

жасауға барлық қажет ақпаратты, атап айтқанда: операциялық 

жүйелерді, бағдарламалар дестесін, сандық деректерді, мәтіндерді, 

ойындарды және т.б. сақтау үшін арналған. 

Енді – ақпараты ұйымдастыру принциптері туралы. Базалық 

курсты игерген оқушылар мына қағидаларды білуге тиісті:  

1) компьютер деректердің (өңделетін ақпарат) мына 

формаларымен жұмыс жасайды: символдық, сандық, графикалық, 

дыбыстық; 

2) компьютер жадында кез келген ақпарат (оның ішінде 

бағдарламаларда) екілік түрінде ұсынылады; 

Тұжырымдалған қағидаларды оқушыларға осы тақырыпта 

айтқан жөн, мына тақырыптада қайталанатын болады. 

Компьютердің электрондық элементтері электр сигналдардын 

жіберді және оларды түрлендіреді. Екілік символдар былай танылады: 

егер, сигнал болса – бір, сигнал болмаса – нөль. Магниттік тасушыда 

беттің магниттелген жері – бірге, магниттелмегені – нөльге сәйкес 

келеді. 

Ішкі жадының ұйымдастырылуы. Ішкі жадының ақпараттық 

құрылымын екілік ұяшықтар тізбегі – биттер ретінде ұсыну керек. 

Мұндай ұсыну схема түрінде 9.2-суретте бейнеленген.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2-сурет. Ішкі жадының құрылымы 

Ішкі жадының биттік құрылымы, оның бірінші – дискіреттілік 

қасиетін анықтайды. Уақыттың әр сәтінде, жадының әр биті екі 

мәннің біреуін 0 немесе 1-ді, яғни бір бит ақпаратты сақтайды.  

Компьютердің жұмысы барысында, бұл нөль және бірлер 

ұяшықтарда, жанып-сөніп «жыпылықтайды». Оқушыларға мынадай 

бейнелі образбен түсініруге болады: мысалы, компьютер жадын, 

көпқабатты үйдің түнгі фасады түрінде елестетейік. Бір терезелерде 

жарық бар, басқасында жоқ. Терезе – жадының биті. Жарығы бар 

Байттардың 

нөмірлері  

Биттер  

0 0  1  1  0  1  0  0  0  
1 1  1  0  0  1  1  0  1  
2 1  0  0  0  1  1  1  0  
3 0  1  1  1  0  0  I  1  

…         
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терезе – бір, жарығы жоқ – нөль. Егер, тұрғындар шамдарын тез-тез 

жағып-өшіретін болса, онда үйдің фасады жұмыс істеп тұрған 

компьютер жадына ұқсайтын болады. 

Адрестеу – ішкі жадының екінші қасиеті. Биттер емес, жадының 

қатар орналасқан 8 биті, яғни байттар адрестеледі. Байттың адресі – 

оның жадыдағы реттік нөмірі. Мұнда, тағы да үймен ұқсастырайық: 

пәтерлердің реттік нөмірі – оның адресі болады. Әйтсе де, жадыда 

байт нөмірлері нөлден басталады. Жедел жадыдағы ақпаратқа 

қатынасу адрес бойынша жүргізіледі: деректерді жедел жадыға жазу 

үшін қандай байтқа енгізілетіні нұсқалады. Дәл солай, жадыдан оқу 

да адрес бойынша іске асады. Процессордың жұмысы жедел жадымен 

осылай жүреді. Үймен ұқсастықты жалғастырсақ: керекті пәтерге хат 

жазу немесе бару үшін оның адресін білу керек. 

Сонымен, ішкі жадының ақпараттық құрылымы – биттік-

байттық. Оның көлемі әдетте килобайт, мегабайтпен көрсетіледі. 

Сыртқы жадының ұйымдастырылуы. Сыртқы жады 

құрылғыларында ақпарат файлмен ұйымдастырылады. Файл – сыртқы 

жадының ең кіші бірлігі. Оқушыларға бұл ұғымды кітапқа 

ұқсастырып түсіндіруге болады. Мысалы, файл – аты аталған 

кітаптың ең кіші бөлімі.   

Файл (file – қапшық, десте) – белгілі бір атпен, өңдеуге 

логикалық байланыспен магниттік дискіде жазылған біртектес 

ақпарат (мәтін, бейнелеу, бағдарлама, бейнефильм, т.б.) жиынын 

айтады.  

Файлда сақталған ақпаратта бит, байттан тұрады. Әйтсе де, ішкі 

жадыдан айрмасы дискілерде байттар адрестелмейді. Сондықтан 

сыртқы тасушыда керекті ақпаратты табу үшін файлдың аты 

нұсқалуы керек.   

Винчестердің құрылымы: герметикалық корпустың ішінде бір 

осьте қабатпен орналасқан бірнеше қатты магниттік дискілердің 

дестесінен тұрады. Олар өте үлкен жылдамдықпен айналады. Ақпарат 

дискінің екі бетіне де (орысш. –  поверхность) жазылады.  

Дискінің әр беті (магнитті беттер) концентрлі жолдарға, 

оның әрқайсысы секторларға, ал секторлар «торшаларға», байттарға 

бөлінеді. 

Бір дискідегі барлық секторлардың көлемі бекітілген болады. Әр 

дискіге жақындатылған магнитті бас тиектер көмегімен ақпаратты 

оқу/жазу үрдісі бір уақытта дестенің барлық дискілерімен қатар 

орындалады. Деректерді дискіден оқу және жазу жұмыстарының 

барлығы толық секторлармен орындалады. 
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Винчестерге дәстүрлі C: атауы беріледі. Әдетте жұмысқа 

ыңғайлы және сенімділік үшін оны бірнеше логикалық дискілерге: C: 

D: E: – атауларымен бөлінеді.  

Кітапқа ұқсастырып түсіндіру дискінің түбірлік каталогы 

қызметін айқындауға көмектеседі. Кітаптың мазмұны сияқты, 

дискінің түбірлі каталогында файлдар туралы мәліметтер тізімінен 

тұрады. Кейде оны дискінің директориясы дейді.  

Каталогта файл жөнінде мағлұмат болады (аты, байтпен көлемі, 

құрылған күні және уақыты, соңғы өзгертулердің уақыты мен күні). 

Бұл ақпарат әрқашан белгілі бір жолдарда сақталады. Егер де 

файлдар тізімін экранға шығаратын болсақ, онда кітаптың 

мазмұнындағы сияқты дискінің құрамы жөнінде мәлімет алуға 

болады. 

Дербес компьютердің (ДК) архитектурасы – оның негізгі 

бөліктерін: процессорды, жедел сақтау құрылғысын (ЖСҚ), 

бейнежүйені, диск жүйесін, сыртқы құрылғыларды және енгізу-

шығару құрылғыларын қиыстыру (орысша компоновка) болып 

табылады.. 

IBM корпорациясы құрастырған дербес компьютердің ашық 

архитектурасы мыналардың: 

- жалпы жүйелік шинаның болуы, оған кеңейту қосқыштары 

(орысш. – разъем) арқылы қосымша құрылғылар қосылуын; 

- компьютердің модульді құрылуын; 

- барлық жаңа құрылғылардың және бағдарламалық 

құралдардың бұрынғы нұсқаларымен үйлесімділігін ұсынады. 

Ашық архитектура принципі – бұл жалпы компьютерді және 

оның бөліктерін, жасап шығарған фирмаға тәуелсіз, өзара 

толығымен үйлесімді жаңа құрылғыларды қолданып әрқашан 

кемелдендіру мүмкіндігі. Бұл пайдаланушыға үлкен пайда береді, 

олар жаңа құрылғыларды сатып алып оны жүйелік (аналық) тақшаның 

бос қосқыштарына (слотына) қойып, өз компьютерлерінің 

мүмкіндіктерін кеңейте алады.  

Дербес компьютердің модульді құрылуы – ақпарат алмасуы да 

магистральді (шиналық) принципке сүйенеді. Құрылғылар арасында 

ақпарат алмасу көп сымды ортақ байланыс ақпараттық магистралі 

– шиналар арқылы жүреді (9.3-сурет).  

Мұндай құрылымды – магистральды-модульдік1 немесе ортақ 

шиналық архитектура деп аталады. Суретте дербес компьютерлерге 

тән ақпараттық өзара әрекеттестік принципі қарапайым түрде 

                                                 
1
 ДК-ң магистральды-модульдік құрылым схемасын [22, 214-б.] қарауға болады   
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бейнеленген. Сыртқы құрылғылар магистральға контроллермен 

(үшбұрыштармен белгіленген) арқылы жалғанады.   

9.3-сурет. Дербес компьютердің архитектурасы 

Оқушыларға 9.1-суретте бейнеленген ақпараттық өзара 

әрекеттестік принциптері ДК үшінде орындалатынын түсіндіру керек. 

Сонымен, 9.1-суреттегі және 9.3-суреттегі схемалар бірін-бірі 

толықтырады.  

Дербес компьютерде процессордың рөлін микропроцессор (МК) 

орындайды. Микропроцессор ДК-ң негізгі құрылғысы оның миы. МК-

ның мүмкіндігі компьютер мүмкіндігін анықтайды. Компьютердің 

жұмыс жылдамдығы процессордың негізгі екі сипаттамасы – ырғақ 

жиілігі және разрядтылығына тәуелді. 

Процессордың ырғақ жиілігі – процессордың әрекет 

жылдамдығын көрсететін шама, яғни оның бір секунд аралығында 

орындайтын қарапайым амалдар саны. Бұл көрсеткіш процессордың 

ең маңызды қасиеті болып табылады. Ырғақтық жиілік Мегагерцпен 

(Мгц), Гигагерпен (Ггц) өлшенеді. Дербес компьютердің 

жылдамдығының өлшем бірлігі 1 Мгц = 1 млн. герц/ сек.). (100Мгц –

ол 1 секундта орындалатын амалдар саны, яғни 100 миллион 

қарапайым амалдар).  

Процессордың разрядтылығы – процессордың бір ырғақта 

тұтастай өңдейтін немесе жіберетін екілік кодтардың максималды 

ұзындығы.  

Мысалы: 32–разрядтты (бір машиналық сөз) немесе 64- 

разрядты (екі машиналық сөз) процессор бір ырғақта тұтастай, 

(машиналық сөздерге сәйкес) 4 немесе 8 байт ақпарат өңдейді.  

Дербес компьютердің бейнежүйесі. Графикалық бейнелерді 

шығаратын негізгі құрылғы – дисплей (монитор).  Дисплейдің 

жұмысын бейнеконтроллер басқарады. Оны бейнеадаптер, немесе 

дербес компьютерде,  бейнекарта деп атайды.   

Дисплейдің құрылымы жөнінде оқушылар мынандай: экранның 

дискреттік (пиксельдік) құрылымы; пиксельдер сеткасы (растр), 

Микропроцессор Ішкі жады 

Ақпараттық магистраль (шина) 

Монитор Дискжетек Пернетақта Принтер 
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растрды электрондық сәулемен сканірлеу; сканірлеу жиілігі; түрлі-

түсті монитор пиксельінің үш түсті құрылымы ұғымдарымен 

танысады. 

Оған қоса электрондық сәуле, люминесценция, үш базалық 

түстің араласуы секілді ұғымдар кездеседі. Бұл ұғымдар, оқушылар 

әлі танысып үлгермеген, электроника және физикалық оптика 

курстарында оқытылады. Сондықтан бұл сұрақтарға көп тоқталып, 

ұзақ түсіндірудің қажеті жоқ. Оқулықта келтірілген түсіндірулер 

жеткілікті. 

Төменде бейнеконтроллердің сипаттамасы беріледі. 

Бейнконтроллер екі бөлімнен – бейнежады және дисплейлік 

процессордан тұрады. Бұл құрылғылардың рөлін оқушылардың білуі 

қажет.  

Жадысында екілік код түрінде сақталған ақпаратпен 

компьютердің жұмыс жасауы – негізгі әмбебапты принцип болып 

табылады. Сондықтан экрандағы кез келген бейне – компьютер 

жадысындағы ақпараттың бейнеленуі – яғни, бейнеақпарат. 

Алғашқыда бейнеақпарат жедел жадыда қалыптасады (графикалық 

файл ашылғанда, графикалық редакторда жұмыс жасалғанда), ал 

экранға шығарылуы, бейнеақпаратты монитордың контроллеріне беру 

арқылы жүзеге асады. Монитор жұмысын басқаратын дисплейлі 

процессордың үздіксіз жұмыс істеу нәтижесінде, ақпарат 

бейнежадыға жазылып, бірден экран бетіне шығарылып отырады. 

Сонымен, бейнежады компьютер жадысы мен дисплей 

арасындағы ерекше буфер болып табылады. Бейнежадыдағы 

ақпараттың ауысуы нәтижесінде, экрандағы «сурет» те ауысып 

отырады. Экранға шығару жүйесі – шығарылатын ақпараттың қандай 

түрі болмасын (мәтін, қозғалмайтын сурет немесе анимация) – бәріне 

бірдей жұмыс жасайды. Осы қағиданы оқушылар жақсы түсінуі тиіс.  

9.4-сурет. Экранға шығарғанда және сканірленгенде 

бейнақпараттың түрленуі 

Беттегі бейнені компьютер жадына енгізу құралы – сканер. 

Экранға бейнені шығару жүйесінің және сканер көмегімен бейнені 

Екілік бей-

некод 
Экрандағы 

бейне 
ЖСҚ 

Бейнеконтроллер + 

дисплей 

Сканер Экрандағы 

бейне 

Екілік бей-

некод 
ЖСҚ 
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енгізу жүйесінің өзара кері қызметтерін түсіндіріп кеткен жөн (9.4-

сурет). 

Джон фон Нейман принциптері. Есептеу машинаның 

архитектурасы туралы ілімнің негізін қалаған американдық математик 

Джон фон Нейман 1  болған. Ол 1946 жылы «Предварительное рас-

смотрение логической конструкции электронно-вычислительного 

устройства» деген классикалық мақаласында, есептеу машинасының 

құру принциптерін баяндаған. Сондықтан Нейман принциптері деп 

аталған. Оған мына тұжырымдар жатады [22]: 

1) бір процессорлық ЭЕМ құрылғыларының құрамы және 

құрылымы;  

2) машиналық арифметикада екілік санау жүйесін  қолдану;  

3) ЭЕМ жадын адрестеу; 

4) ЭЕМ ортақ жадында деректерді және бағдарламаларды 

сақтау;  

5) машиналық бұйрықтың құрылымы және процессордың 

жүйесінің құрамы; 

6) процессордың жұмыс циклы (процессордың бағдарламаны 

орындау алгоритмі);  

Информатиканың базалық курсында ЭЕМ архитектурасын 

оқыту, аталған принциптерді ашуға тіреледі. Жоғарыда баяндалған 

материалда бірінші төрт принциптің шеңберінде сөз қозғалды. 

Аталған тізімдегі 5 және 6 принциптерді білу қәсіпқой 

бағдарламашыларға қажет. 

9.3. ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандыру жөнінде 

оқушылардың ұғымын кеңейту 

Теориялық материалды түсіндірудің әдістемелік нұсқаулары  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандыру қызметі; 

 ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандыру классификациясы; 

 қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру (БҚ) деген не; 

 бағдарламалау жүйелерінің қызметі; 

 операциялық жүйенің негізгі қызметтері;  

 файлдарды ұйымдастырудың бастапқы мәліметтері. 

Базалық курстың осы сызығының негізгі педагогикалық 

міндеті – оқушылардың көздерін қазіргі компьютердің аппараттық 

(техникалық құрылғылар) және ақпараттық (бағдарламалық 

                                                 
1
 Джон фон Нейман (1903–1957) — кванттық физикаға, кванттық логикаға, функционалдық 

анализге, жиындар теориясына, информатикаға, экономикаға, т.б. ғылымдарға маңызды үлес 

қосқан. Көбіне қазіргі компьютерлер архитектурасының атасы деп танылады.  
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қамсыздандыру) бөліктерден тұратын – бірыңғай екі жүйе екенін 

жеткізу. Оқушыларды hardware (қатты) және software (жұмсақ) 

терминдерімен  таныстыру қажет.  

Компьютер = Құрылғылар (hardware) + Бағдарламалық 

қамсыздандыру (software)  

Мұғалімнің бұл тақырыпты ашу логикасы мына ой 

қорытулармен айқындалады. Қазіргі компьютермен жұмыс жасауға 

кез келген кісінің мүмкіндігі бар. Себебі компьютер бай 

бағдарламалық қамсыздандыру жиынымен жабдықталған.  

Бағдарламалық қамсыздандыру (жасақтама) – көпшілік 

пайдалану үшін компьютердің ұзақ уақытты жады құрылғыларында 

сақталған бағдарламалар жиыны. Компьютерде қандайда бір 

жұмысты жасау үшін пайдаланушы сол мақсатқа сай бағдарламаны 

таңдап және оның орындалуын  инициалдау (алғашқы рет іске қосу) 

керек. Сөйтіп адамның компьютерді пайдалануы мына схемамен 

жүреді:  

Мәселе  Таңдау және бағдарламаны инициалдау  Жұмыс 

Мұнда «мәселе» термині өте кең мағынада қолданылып тұр, 

яғни пайдаланушының кез келген ақпараттық қажеттілігін  

білдіреді. Оқушылардың қай бағдарламалық құралдың көмегімен, 

қандай ақпараттық есептердің шығарылатынын анық түсінуі. 

мұғалімнің назарында болуы керек. Мысалы, файлдарды жою немесе 

көшіру операциялық жүйенің көмегімен, ал мәтіндік құжатты 

редакциялау мәтіндік редактордың, яғни қолданбалы бағдарламаның 

көмегімен орындалады.  

Қазіргі объектілі-бағытталған операциялық жүйелер ортасында 

жұмыс жоғарыда келтірілген схемадан басқаша жүреді. Пайдаланушы 

сақталған деректерді таңдауына болады, ал, операциялық жүйе 

автоматты түрде керек бағдарламаны іске қосады. Бұл жағдайда 

ақпараттылық сауаттылыққа ие пайдаланушы компьютерде кандай 

бағдарламаның орындалатынын жақсы түсінуге тиіс.   

Бағдарламалық қамсыздандыру классификациясы. Барлық 

бағдарламар жиыны қолдану міндетіне қарай, арналуына байланысты 

үш күрделі топқа: жүйелік, қолданбалық және бағдарламалау жүйесі 

деп бөлінеді (9.5-сурет). Бұл топтарға жататын бағдарламалар 

арасында, олардың қызметі бойынша, айтарлықтай айқын 

айырмашылықтар бар. 

Қолданбалық бағдарламалық қамсыздандыру. Қолданбалы 

бағдарлама дегеніміз пайдаланушының ақпараттық мұқтаждықтарын 

қанағаттандыратын бағдарламалар: компьютерлік ойын ойнау, сурет 

салу, мәтін теру, компьютерлер көмегімен есептеу, т.б.  
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9.5-сурет. ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандыру құрылымы 

Мұғалімнің мақсаты оқушыларға қазіргі компьютерлердің  

қолданбалы мүмкіндіктері туралы айтып беруі, не көрсетіп беруі 

керек. Бүгінгі ақпараттық технология деп атайтынымыз көптеген 

қолданбалы бағдарламалардан тұрады. Бірінші сабақты мектеп 

компьютерінде бар кейбір қолданбалы бағдарламаларды көрсетуден 

бастаңыз. Мысалы: WINDOWS операциялық жүйенің кіріктірілген 

«Стандартные» тобынан: «Калькулятор», «Блокнот», «Paint», 

«WordPad» бағдарламаларын көрсетіңіз.  

Қолданбалық бағдарламалық қамсыздандыру құралдарын 

тереңірек «Ақпараттық технологиялар» мазмұндық сызығына 

жататын тақырыптарды оқығанда қарастырылады. Базалық курстың 

шеңберінде оқушылар тек жалпыға ортақ қолданбалы әмбебап 

бағдарламалармен танысады. Олар: мәтіндік және графикалық 

редакторлар, кестелік процессорлар, деректер қорын басқару жүйесі, 

желілік бағдарламалар, броузерлер, іздеу серверлері.  

Бағдарламалау жүйелердің қызметі. Алғашында 

бағдарламалау жүйелері туралы ұғымдарды жалпы түрде берген 

дұрыс. Оқушылар мына түсініктерді білуі керек: 

 компьютерге арналған бағдарламаларды бағдарламашы 

(орысш. – программист) жасайды; 

 бағдарламашы бағдарламаларды бағдарламалау тілінде 

жазады; 

 көптеген бағдарламалау тілдері бар (Бейсик, Qbasic, Visual 

Basic, Pascal, Turbo Pascal, Delphi, C++ және т.б); 

 бағдарламалау жүйелері бағдарламашыға компьютерге 

бағдарламаны енгізуге, өңдеуге, тестілеуге, орындауға мүмкіндік 

береді. 

Оқушыларға қандай бағдарламалау тілдерімен танысатындарын  

айтып кетуге болады. Көбіне мектептерде Паскаль немесе Бейсик 

тілдері оқытылады. 

Операциялық жүйенің негізгі қызметі. Оқушыларға жүйелік 

БҚ бағдарламалары, ең алдымен, компьютердің өзіне қызмету ету, 

оның құрылғыларын басқаруға арналғанын түсіндіру қажет. 

ЭЕМ бағдарламалық қамсыздандыру 

Жүйелік БҚ Қолданбалы БҚ Бағдарламалау 

жүйелері 
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Жүйелік бағдарламалар қамсыздандырудың ең маңызды және 

басты бөлігін– операциялық жүйе (ОЖ) құрайды. ОЖ – өте күрделі 

бағдарламалық жүйе. Базалық курстың шеңберінде оның қызметін 

және құрамын жете түсіндіру мүмкін емес. Әйтсе де, жүйелік БҚ-сыз 

компьютер жұмыс жасай алмайтындығына оқушылардың көзін 

жеткізу – мұғалімнің міндеті.   

Басында оқушыларға мектепте қолданылатын ОЖ атауын  айту 

керек. Мысалы: «...біздің компьютерлер Windows 10 операциялық 

жүйенің басқаруымен жұмыс жасайды». Сөйлемді дәл осылай құру 

керек, сонда, компьютерлер операциялық жүйенің «...басқаруымен 

жұмыс жасайды» – дегенге ерекше көңіл аударылады. Одан соң «ОЖ 

басқарады» түсінігін былай ашуға болады: 

Операциялық жүйе (ОЖ) – компьютердің ресурстарын 

басқаруды жүзеге асыратын, қолданбалы бағдарламаларды қосып, 

олардың жұмысын сыртқы құрылғылармен, басқа бағдарламалармен 

үйлестіретін, деректерді қорғайтын, пайдаланушы және 

бағдарламаның сұранысы бойынша сервистік қызметтерді 

орындайтын бағдарламалар жиыны. 

Операциялық жүйе компьютердің бағдарламалық 

жасақтамасының қажетті құрамасы болып табылады. Ол 

компьютердің барша аппараттық құрамдас бөліктерінің жұмысын 

басқаруды қамтамасыз етеді. Сонымен, тұжырымдай келе ОЖ 

компьютердің барлық аппараттық құрамдас бөліктерінің жұмыс 

жасауын, өзара байланысын қамтамасыз етеді және пайдаланушыға 

оның аппараттық ресурстарына қатынасуға мүмкіндік береді.  

Кез келген операциялық жүйелердің, қай типі болмасын, үш 

негізгі қызмет атқарады:   

1) компьютердің құрылғыларын басқару; 

2) пайдаланушымен әрекеттестік жасау; 

3) файлдармен жұмыс жасау. 

ОЖ төрт модульді құрайтын бағдарламалардан тұрады: 

1) файлдық жүйені басқаратын, негіздік модуль; 

2) командалық процессор; 

3) сыртқы құрылғылардың драйверлері;  

4) графикалық интерфейсті қамтамасыз ететін модульдер.  

Компьютердің жұмыс үрдісі, оның құрылғыларының арасында 

файлдарды алмастыруға түйінделеді, яғни файлдық жүйені басқару 

болып табылады. Файлдармен жұмысты – негіздік модуль деп 

аталатын арнайы бағдарлама қолдайды.  

Әр құрылғыға өзінің драйвері сәйкес келеді. Пайдаланушы 

компьютермен пернетақта және тінтуірдің көмегімен тілдеседі. Әр 
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перненің немесе тінтуірдің батырмасының басылуы процессорға 

қайсыбір бұйрық болып ұсынылады. Бұйрық енгізілген соң, арнайы 

бағдарлама – командалық процессор оның шифрын ашады және 

орындайды. 

Сыртқы құрылғылар компьютердің жүйелік блогына арнайы 

келістіруші тақшалар (контроллер) арқылы қосылады. Әр құрылғы 

ерекше бағдарлама бойынша жұмыс істейді және ақпаратты әртүрлі 

жылдамдықта өңдейді, сондықтан олардың жұмысын процессордың 

жұмысымен үйлестіру қажет. Құрылғылардың келісушілік жұмысына 

ОЖ құрамына кіретін арнайы программалар – құрылғылардың 

драйверлері жауап береді. 

Пайдаланушыға компьютермен тілдесу үрдісі ыңғайлы болуы 

қажет. Қазіргі ОЖ құрамына міндетті түрде, графикалық 

интерфейсті жасайтын модульдер кіреді. 

ОЖ жүктеу үрдісі. ОЖ файлдары әдетте қатты – жүйелік 

дискіде тұрады. Жедел жадыға әуелі ОЖ орындалатын бағдарламасы 

жүктеледі. ОЖ барлық файлдары қатарынан жедел жадыда түруы 

мүмкін емес, себебі олар ондаған мегабайт орын алады. 

Компьютерді қосқан соң жедел жадыға ОЖ жүктелуі басталады, 

яғни жүктеуші программа (загрузчик) орындалады. Жүктелу 

кезеңмен өтеді. Тұрақты сақтау құрылғысында (ТСҚ) тұрған, бірінші 

кезеңдегі жүктеуші және компьютерді тестілеу бағдарламалары, 

компьютерді қосқан кезде жұмыс жасай бастайды. 

Бұл үрдістің барысы туралы ақпарат экранда шығып отырады. 

Процессор жүктеуші дискінің басынан кішкентай жүктеуші 

бағдарламаны іздейді де, ол бағдарламаны жедел жадыға көшіріп 

жазып, басқаруды соған береді. 

Одан әрі, дискіден ОЖ негіздік модулін іздейді және жедел 

жадыға жүктейді де, басқаруды соған береді.  

Негіздік модульдің құрамына кіретін басты жүктеуші, ОЖ 

басқа модульдерін іздейді де, оларды жедел жадыға жүктейді. 

Бұл тәртіп, әрдайым компьютердің қоректену блогын қосқан 

сайын орындалады (орысша “холодный" старт).  

Көбінесе қайтадан жүктелу тәртібі (Reset пернесі басылғанда) 

жиі қолданылады, бірақ бұл жағдайда компьютердің 

құрылғыларының тестіленуі орындалмайды (орысша “горячий” 

старт).  

ОЖ жүктелуі аяқталған соң, басқару командалық процессорға 

беріледі де, экранға жұмыс істеуге шақыру хабарламасы шығады. 
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Файлдарды ұйымдастыру. Оқушыларға баяндалатын негізгі 

түсініктер: файлдың атауы, файлдың типі, файлдық құрылымы, 

логикалық диск, каталог, файлға баратын жол, каталогтар  ағашы. 

Файл атауы – файл атынан және нүктемен бөлініп жазылған 

файл кеңейтімінен тұрады. Мысалы: sys.com, io.sys, norton.exe. 

Файлдың кеңейтімі (типі, заты) – сақталған ақпараттың затын, 

яғни қай программада құрылғанын және қандай файл (орындалушы, 

архивтік, т.б.) екенін көрсетеді.  

Дискінің файлдық құрылымы — ол дискідегі файлдар жиынтығы 

және олардың өзара байланыстары. 

Логикалық диск — ол меншік атауы берілген нақтылы диск 

немесе нақтылы дискінің бөлігі. Логикалық дискілердің атаулары қос 

нүкте жалғасқан латын алфавитінің бірінші әріптерімен беріледі. 

Әдетте қатты диск бірнеше логикалық (С:, D: т.с.с.) дискілерге 

бөлінеді.  

Каталог (директорий) – белгілі бір ортақ қасиеттеріне қарай 

магниттік дискіде бір-бірімен қатар орналастырылған файлдар, ішкі 

каталогтар жиынына қойылған атау.  

Түбірлі каталог деп – C:\, D:\ т.с.с. дискілерінде орналасқан, 

немесе басқа каталогтардың ішіне жатпайтын, ең жоғарғы деңгейдегі 

негізгі каталогты айтады.  

Файлға жол — түбірлі каталогтан бастап тікелей файл 

сақталған каталогқа дейінгі «\» символымен бөлініп жазылған 

каталогтар атауларынан тұратын тізбек. 

Мысалы, C:\SIMP\SET\REM.EXE жазуында REM.EXE файлы  

C: дискіде SIMP каталогындағы ішкі SET каталогында тұрғанын 

көрсетеді. 

Файлдың толық аты – файл адресінің толық маршруты, яғни 

«\» символымен бөлініп жазылған дискінің аты, түпкі каталогтың 

аты, ішкі каталогтардың аты, ең соңында файлдың өзі атауы 

тұрады. Мысалы: D:\STUDENT\IF-11\Docum.doc.  

Бір каталогқа аттары бірдей бірнеше файлдарды 

орналастыруға болмайды. Әртүрлі каталогта ондай болуы мүмкін. 

Файлдар және каталогтармен жасалатын әрекеттер: жаңадан 

құру; көшірме жасау; орнын ауыстыру; атын өзгерту; өшіру, жою. 

Каталогтар «ағашы» – бір каталогтың ішінде екінші, оның 

ішінде үшінші каталогтың сатылы, ағаш (ағаш және оның 

бұтақтары) түрінде орналасуы. Төменгі деңгейдегі каталог  

жоғарғысына бағынышты болады. Ағаш: дискідегі иерархиялық 

файлдық құрылымның графикалық бейнесі. 
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Пайдаланушының операциялық жүйемен жұмыс жасауы мына 

негізгі дағдыларды игеруге тіреледі: 

 қажет бағдарламаны табу және оны орындауға жіберу; 

 файлдармен негізгі амалдарды орындай білу, олар: көшірме 

жасау, орынын ауыстыру, жою, атауын өзгерту, мазмұнын қарау, 

сақтау, іздеу;                                

 компьютердің жағдайы, дискілердің толуы, файлдардың 

типтері және өлшемі туралы анықтамалық ақпаратты ала білу. 

Windows ОЖ ортасында жұмыс жасағанда оқушылардың 

Drag&Drop әдісін және жанама мәзір (орысш. – контекстное) 

мәзірін қолдану дағдысын қалыптастыру қажет. 

9.4. Зертханалық жаттықтыру мен өзіндік жұмысқа 

берілетін тапсырмалар кешені 

Зертханалық жұмыс «Компьютер – ақпаратты өңдеуші 

әмбебаб құрылғы» [27] 

І. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 ДК-дің  архитектурасы; 

 жедел жад; 

 кэш-жад; 

 ішкі жад; 

 процессор (сипаттамасы); 

 ақпаратты енгізу құрылғысы; 

 ақпаратты шығару құрылғысы; 

 мәліметтерді жеткізудің жүйелік  магистралі; 

 ЭЕМ-нің программалық қамтамасыз етілуі; 

 freeware; 

 shareware; 

 операциялық жүйе; 

 интерфейс; 

 алмастыру буфері; 

 файл; 

 каталог; 

 компьютерлік вирус; 

 драйвер; 

 дистрибутив; 

 утилиттер; 

 архивация; 

 программалық жабдықтарды инсталляциялау. 

ІІ. Келесі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Архитектура ұғымының құрылыс пен компьютерге 
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қолдануының аналогиясы неде? 

2. Қазіргі компьютерлер қандай ақпараттармен жұмыс істей 

алады? Компьютер адам қолданатын кез-келген ақпаратпен жұмыс 

істей алады деп тұжырым жасауға бола ма? 

3. ЭЕМ-нің құрылымы мен жұмысы туралы «архитектура» 

ұғымында не қолданылады, не қолданылмайды ? 

4. ЭЕМ-нің құрылысын түсіндіргенде адам мен компьютердің 

арасындағы аналогияны қолданудағы әдістемелік идеяның мәні неде? 

5. Оқу компьютерінің типіне тәуелсіз оқушылар қандай жалпы 

мағлұматтар алулары керек? 

6. ДК-дің аппараттық және  бағдарламалық қамтамасыз етілу 

бірлігі  идеясы бойынша  қандай әдістемелік нұсқаулар ұсынасыз.  

7. ЭЕМ-нің құрылымы мен бағдарламалық қамтамасыз 

етілуінің құрамын білу не үшін қажет, неге оны базалық білім деп 

атайды? 

8. Қолданбалы бағдарлама ұғымын оқушыларға қалай 

түсіндірер едіңіз? 

9. Оқушылар операциялық жүйелердің қандай қасиеттерін 

міндетті түрде білуі керек? 

10. Графикалық операциялық жүйенің интерфейсінің 

элементтерін оқып үйренуге арналған тапсырмаларға мысалдар 

келтіріңіз. 

11. Жеке ақпараттық кеңістікті жоспарлауға байланысты 

практикалық жұмысты дайындаңыз (папкалар мен  файлдар құру 

және олармен жұмыс). 

12. Тінтуірді басқару тәсілдерін атаңыз және оны меңгеруге 

байланысты тапсырмалар даярлаңыз. 

13. Оқушыларға бағдарламалау жүйелерінің қызметі туралы 

қандай алғашқы түсініктер беруге болады?  

14. Компьютер кабинетінде техника қауіпсіздігі туралы 

ережелер даярлаңыз. ТҚ жөнінде қандай нұсқаулар бересіз? 

ІІІ. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. ДК-дің құрылымдық схемасын сызыңыз. 

2. Ішкі жадтың құрылымының қасиеттерін атаңыз. 

3. Компьютерді программалық басқару принципінің мәні неде? 

а)  _______________________ 

ә)  _______________________ 

б)  _______________________ 

4. ДК-дің ашық  архитектурасы принципі нені білдіреді? 

5. Операциялық жүйенің қызметін атаңыз. 

6. Операциялық жүйедегі BIOS пен бағдарлама-тиеушінің 
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айырмашылығы неде? 

7. Неліктен пайдаланушылар англо-тілді компьютерлік 

терминдерді қолданады? 

8. Объектілердің көшірмесін алу және орнын ауыстырудың 

схемасын көрсетіңіз. 

9. ДК-дің бейнелік жүйесінің құрамына қандай құрылғылар 

кіреді? ДК-дің бейнелік жүйесінің жұмысының сапасын қалай 

анықтайды? 

IV.  Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Жедел жадтың соңғы байтының оналтылық адресі 5FF-ке 

тең. Осы жедел жадтың көлемі қандай? 

2. Компьютердің жедел жады көлемі Мбайттың 1/4 бөлігіне 

тең. Егер бір сөзде 32 бит болса, онда жедел жадыдағы машиналық 

сөз  қанша болады? 

3. Келесі ақпаратттары бар файлдардың аттары мен типтінің 

варианттарын ұсыныңыз: 1)менің сыныбымның суреті; 2) жеміс 

пирогының рецепті; 3) жанұялық  альбом; 4) физикадан реферат;  

4. Түпкі каталогтан магниттік дискідегі сақталған кейбір 

файлдарға баратын жолдар көрсетілген. Үлкен әріптермен 

каталогтардың аттары, ал кіші әріптермен файлдар аттары 

белгіленген: 

\SPORT\SKI\kazakhstan.txt; 

\SPORT\SKI\germany.txt; 

\SPORT\SKATE\finland.txt; 

\COMPUTER\IBM\INFO\pentium.txt; 

\COMPUTER\IBM\ibm.txt. 

Бұтақ тәрізді файлдық құрылымды кескіндеңіз. 

V. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін жасаңыз. 

VI. «Компьютердің құрылымы» тақырыбы бойынша бақылау 

жұмысының мысалын көрсетіңіз. 

VII. Төмендегі тақырыптарға материалдар дайындаңыз: 

 «Енгізу-шығару құрылғысы», 

 «Ішкі жадының құрылымы», 

 «Мәліметтерді архивтеу». 

 

 

file:///C:/SPORT/SKI/germany.txt
file:///C:/SPORT/SKATE/finland.txt
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10-тарау. Формальдау және модельдеу сызығы  

Информатика пәні бойынша білімнің міндетті мазмұнында 

негізінен «Ақпараттық модельдеу» бағыты қарастырылады. Бұл 

бағытты оқып игеру – табиғаты әртүрлі  жүйелерде (физикалық, 

техникалық және т.б.) басқару модельдерін сипаттау және құру 

біліктіліктерін қалыптастыруға, модельдер мен модельдеуші 

бағдарламаларды пайдалануға бағытталады. Мазмұндық формальдау 

және модельдеу бағыты 3-схемада (2-қосымша [24]) ұсынылған. 

10.1. Ақпараттық модельдеу сызығын қарастыру әдістемесі  

Модельдеу бағытының негізгі оқу мазмұны – ақпараттық 

модельдеу болып табылады. Бұл сызықтың мазмұны мына 

түсініктердің – модельдеу танымдық әдісі ретінде, формальдау, 

материалдық және ақпараттық модельдер, ақпараттық модельдеу, 

ақпараттық модельдердің  негізгі типтері тізбесімен анықталады.  

Ақпарат және ақпараттық үрдістер сызығымен қатар, модельдеу 

сызығы информатиканың базалық курсының теориялық негізі болып 

табылады. Әйтсе де, модельдеу сызығы курстың басқа сызықтарымен 

тығыз байланыста. Базалық курстың көптеген бөлімі, оның ішінде 

технологиялық сызыққа жататын тақырыптар, модельдеуге тікелей 

қатысы бар. Ақпарататты өңдеудің технологиялық әдістерін және 

оған сәйкес бағдарламалық құралдарды (кестелік процессорлар, 

деректер қорын басқару жүйелері, т.б.), әртүрлі ақпараттық 

модельдермен жұмыс жасауға арналған саймандар ретінде 

қарастыруға болады. Алгоритмдеу және бағдарламалау тақырыптары 

модельдеуге тікелей қатысы бар деп саналады. Демек, модельдеу 

сызығы базалық курстың бір қатар бөлімдері үшін ортақ болып 

табылады. Жалпы білімдік информатиканың базалық курсының ары 

қарай дамуы осы мазмұндық сызықтардың тереңдеуімен байланысты.  

Теориялық материалды баяндаудың әдістемелік нұсқаулары  

Қарастырылатын сұрақтар: 

- модель ұғымы; 

- материалдық (заттық) және ақпараттық модельдер; 

- ақпараттық модельдердің типтері; 

- формальдау ұғымы; 

- ақпараттық модельдердің кестелік пішімі. 

Ақпараттық модельдеу сызығының мазмұны. Материалдық 

модельдер тақырыбы ең басында модель ұғымын анықтауға 

байланысты қарастырылады. Модельдерді материалдық (орысш. – 

натурные) және ақпараттық деп бөлуге болады [24]. Ақпараттық 

модельдеу өз алдына былай бөлінеді: 
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- объектілер мен үрдістерді модельдеу; 

- білімді модельдеу. 

Білімді модельдеу тақырыбы жасанды интеллект 

тақырыбымен байланысты болғандықтан, информатиканың базалық 

курсында тек іздеу, зерттеу түрінде ғана жүреді. Сонда да, 

оқушыларға жасанды интеллектпен мына жағдайларда: компьютерде 

терілген мәтіннің орфографиялық қателері автоматты 

тексерілгенде, машиналық аударма жасалғанда, оқу және бақылау 

бағдарламаларымен жұмыс жасағанда кездесетіндерін айта кеткен 

жөн. Бұл мәліметтер оқушылардың ой-өрісін кеңейтеді, білімді 

жүйелеуге және кәсіптік бейімдеуге мүмкіндік береді. 

Объектілердің және үрдістердің модельдері – ұсыну пішіндері 

бойынша жіктеледі. Бұл белгі бойынша модельдер – графикалық, 

вербальдік кестелік, математикалық, объектілі-ақпараттық болып 

бөлінеді.  

Математикалық және объектілі-ақпараттық модельдер 

компьютерлік технологияларда, объектілі-бағытталған бағдар-

ламалауда, қазіргі жүйелік және қолданбалы БҚ-да пайда болып, 

дамуда. 

Бөлінген сағат санына және оқушылардың дайындық деңгейіне 

байланысты модельдеу және формальдау сұрақтары әртүрлі  

дәрежеде оқытылуы мүмкін: 

 бірінші  - минималды; 

 екінші – толықтырылған; 

 үшінші – тереңдетілген деңгей. 

Модель ұғымы. Ақпараттық модельдердің типтері. Базалық 

курстың алғашқы минималды деңгейінде тақырыптың негізгі 

ұғымдарының жүйесі қарастырылады. Бұл тақырыпты оқушылармен 

әңгіме түрінде өткізуге болады. «Модель» термині көбіне таныс. Олар 

өз беттерімен әртүрлі модельдердің мысалдарын келтіре алады. 

Сондай мысалдарды келтірулерін сұрап, мұғалім «автомобиль 

моделі», «ұшақ моделі», т.б. деген жауаптарды естуі мүмкін. 

Информатика ақпараттық модельдерді қарастырады. Әйтсе де, 

материалдық және ақпараттық модельдері ұғымдарының арасында 

ұқсастықтар баршылық. Материалдық модельдердің мысалдары 

оқушыларға таныс және көрнекі. Осындай мысалдар арқылы 

модельдердің кейбір қасиеттерін талқылаған соң, ақпараттық 

модельдердің қасиеттеріне көшуге болады.  

Материалдық (заттық) модельдердің тізімін кеңейтіп (глобус, 

манекен, қаланың құрылысын салу, т.б.), оқушылармен олардың 

бәріне ортақ қасиеттерді талқылаған жөн. Осы модельдердің бәрі 
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түпнұсқа-объектіні қарапайым түрде көрсетеді. Объектінің кейбір 

қызметін жаңғыртатын модельдер болады. Мысалы, кеменің моделі 

жүзеді, бұрамалы кішкентай автокөлік жүреді. Айтылғандарды 

қорытындылай келе, оқушыларды мынадай анықтамаға әкелу қажет:   

Модель – нақты объектінің немесе үрдістің қарапайым ұқсас 

түрі. «Модель» термині латынның «modelium» – шара, кейіп, сипат, 

әдіс, т.с.с сөзінен шыққан. Оның алғашқы мәні құрылыс өнерімен 

байланысты болды, ол еуропа тілдерінің баршасында дерлік кейіпті, 

образды немесе елесті, немесе басқа зат іспеттес затты белгілеу үшін 

қолданылды.  

Модель – нақты объектіні зерттеу үшін натуралды 

экспериментті жасау мүмкіндігі болмай, әрі қымбат, ұзақ, қауіпті 

болған жағдайда, сол объектіні ауыстыру тәсілі. Көбінесе зерттеу 

үрдісінде объект – түпнұсқаны ауыстыратын модель ретінде басқа 

материалдық немесе ойша елестетілетін объект ұсынылады.  

Модель және модельдеу – бұл бесаспап (орысш. – 

универсальный) ұғымдар, кез келген кәсіби аймақта, объектіні1
, үрдісті 

құбылыстарды танудың ең бір қуатты әдістерінің анықтауышысы 

(атрибуты). 

Модельдеу мақсаты. Модельде нақты объектінің тек 

келешекте қолданысқа ие болатын негізгі қасиеттері ғана 

қайталанады. Сондықтан, модельдеуде ең маңызды ұғым – модельдеу 

мақсаты болып табылады. Модельдеу мақсаты – келешек модельдің 

атқаратын қызметі. Мақсат – нақты объектінің (түпнұсқаның) 

моделінде болатын қасиеттерді анықтайды.  

Материалдық объектілерді ғана емес, үрдістерді де 

модельдеуге болатынын, ерекшелеп айта кеткен жөн. Сондықтан 

модельдеу ұғымын кең мағынада түсіну керек. Мысалы, синоптиктер, 

атмосфералық үрдістерді қуатты компьютерлерде модельдеп, ауа 

райы болжамын береді, физиктер зертханаларда әртүрлі физикалық 

үрдістерді модельдейді, авиациялық конструктор аэродинамикалық 

моржаны, ұшақтың моделін ауа ағынымен айналу үрдісін  модельдеу 

үшін қолданады. Мұндай модельде ұшақтың тұлғасына түсетін күш 

өлшенеді, ұшақтың беріктігі зерттеледі. Физикалық үрдістердің 

модельдерімен мамандар экперимент өткізеді.  

Мысалы, зертханалық жағдайда олар: мұхитта, жер қойнауында 

және т.б.  болып жатқан үрдістерді модельдейді.  

Ары қарай, «модельдеу объектісі» – терминін кең мағынада 

түсіну қажеттігін ескерту қажет. Себебі кейбір заттық объектілер 

                                                 
1
 Объект (лат. objectum— бұйым, зат, нәрсе) — бақылаушының (зерттеушінің) танымдық және 

практикалық іс-әрекеті соған бағытталған – құбылыс немесе үрдіс, жалпы кез келген зат. 



 263 

(нәрсе, зат, бұйым, жүйе) немесе үрдістерде модельдеу объектісі 

болуы мүмкін. 

Оқушылардың санасында: «модельдеу объектісі — модельдеу 

мақсаты — модель» тізбесінің мәнін бекітіп алған соң, ақпараттық 

мадельдер туралы баяндауға ауысуға болады. Оның ең жалпы 

анықтамасы:  

Ақпараттық модель – модельдеу объектісін сипаттау. 

Басқаша айтқанда, бұл модельдеу объектісі туралы ақпарат. Ал 

ақпаратты әртүрлі пішінде ұсынуға болатыны белгілі, сондықтан 

ақпараттық модельдердің типтері де әртүрлі болады. Оның ішінде  

ауызша немесе вербальдік, графикалық, математикалық, кестелік 

модельдер. Бұл тізімді толық деп айтуға болмайды. Ғылыми 

еңбектерде ақпараттық модельдердің әртүрлі классификациясы 

келтіріледі. Мысалы, алгоритмдік, имитациялық, статистикалық, 

динамикалық, психологиялық  және т.б.  

10.1-сурет. Модельдеу құрылымы және модельдердің типтері 

Ақпараттық модельдер – ақпараттық үрдістерді (ақпараттың 

пайда болуын, жіберуін, түрлендіруін және пайдалануын) табиғаты 

әртүрлі жүйелерде сипаттайтын таңбалы модельдер топтары 

[22,183-184 б].  

Модельдерді құру және қолдану жанды және жансыз 

табиғаттанудың барлық ғылымдарында, қоғамтануда танымның 

қуатты құралы болып табылады. Ғылыми танымда модель жүйелі 

және мазмұнды құрастырушылық рөлін атқарады. Модельдеу арқылы 

заттардың белгісіз қасиеттері зерттеледі. Модель құбылыстардың 

вербальдік 

Модельдеу мақсаты 

Модельдеу 

объектісі 

Ақпараттық модель Заттық модель 

графикалық математикалық кестелік 

Алгоритм бойынша модель құру 



 264 

құрылымын, оның басты аспектілерін неғұрлым ашық көрсетуге 

ұмтылады.  

Оқушыларға бір объектіні сипаттау үшін әртүрлі модельдерді 

қолданылуға болатынын мысалдармен көрсету керек. Мысалы, жер 

бетінің физикалық, саяси, климат карталары болады. Және керісінше, 

бір модель әртүрлі объектілерді зерттеу және сипаттау үшін 

қолданылуы мүмкін – мысалы, механикада материалдық нүкте 

қозғалысының теңдеуі – лақтырылған тастың, автокөліктің, 

пойыздың, планетаның  қозғалысын сипаттауға қолданылады.  

Формальдау ұғымы. 10.1-суретте модельдеу үрдісінің 

құрылымы мен ақпараттық модельдердің негізгі типтері ұсыну 

формасы бойынша бейнеленген. Модельдің түрі оны құру мақсатына 

байланысты болатынын жоғарыда атап өттік. Егер модельге көрнекілік 

талабы қойылса, онда, әдетте, графикалық түрі таңдалады. 

Мысалы: төңіректің картасы, схема, уақытқа байланысты 

температураның өзгеру графигі, т.б. бәрі графикалық модельдердің 

мысалдары. Температураның уақытқа байланысты өзгерісін, сандық 

кестемен – яғни, кестелік модель немесе математикалық функция –

математикалық модель түрінде сипаттауға болады.  

Формальдау – нақты объектіні немесе үрдісті, оның формалды 

сипаттауымен, яғни ақпараттық моделімен ауыстыру. 

Сонымен, ақпараттық модельдерді құру үшін әртүрлі тәсілдер 

және саймандар қолданылады. Мысалы, вербальді модельді құру 

үшін табиғи тілдермен суреттер қолданылады.  

Вербальды (мәтіндік) модельдер объектілердің немесе 

қатынастардың шындығын сипаттау үшін формальданған табиғи 

тілдердің диалектілерінің сөйлемдерінің тізбегін қолданады (мұндай 

модельдердің мысалы ретінде жол жүру ережелерін, милиция 

хаттамысын айтуға болады).  

Әйтсе де, вербальдік құралдар, күрделі зерттеулер жүргізуге 

жеткіліксіз. Сондықтан математиктер, физиктер, химиктер баяғыдан 

объектілердің, құбылыстардың және үрдістердің математикалық 

модельдерін жасауда.  

Математикалық модельдер – объектінің немесе үрдістің мәнді 

жақтарын теңдеулермен немесе математикалық басқа құралдарының 

тілімен бейнелейді. Олар теориялық физика, механика, химия, 

биология және әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда зерттеудің 

дәстүрлі түрі болып қалыптасты.  

Математикалық модельдерді сипаттау үшін арнайы – формалды 

тіл – математикалық ұғымдар, алгебралық формулалар, геометриялық 

функциялар, т.б. қолданылады. Оқушыларға белгілі химиялық 
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формулалар, нота тілі, тіпті қалта телефонымен мәтіндік хабарды 

жіберуге қолданылатын смайликтер, бәрі формалды тілдердің 

мысалдары. Баяндалған мысалдардың бәрі «формальдау» ұғымын 

айқындайды. 

Ақпараттық модельдердің кестелік пішімі. Ақпараттық 

модельдерді ұсынудың ең кең тараған формалары – кестелер. 

Әртүрлі, анықтамаларда, әсіресе есеп-шот немесе статистикалық, 

және т.б. құжаттарда ақпаратты кестелік түрде ұсыну жиі 

қолданылады. Кестелік пішім деректерді құрылымдайды, 

сипаттамалық заңдылықтарын көруге мүмкіндік береді.  

Деректерді кестелік түрде құрылымдай білу – жалпы 

әдістемелік және өте пайдалы дағды. Мектепте оқылатын пәндердің 

барлығы дерлік кестелерді қолданады, бірақ олардың ешқайсысы 

оқушыларды кестелерді құру әдістемесін үйретпейді. Бұл міндетті 

информатика пәні алуға тиіс. 

Деректерді кестелік формаға келтіру – ақпаратты жүйелеу 

тәсілдерінің бірі болып табылады.  

Базалық курстың ақпараттық технологиялар сызығына жататын 

электрондық кестелер мен деректер қоры, кестелерге тікелей қатысы 

бар. Кестелердің классификациясы, дайындау тәсілдері  туралы алдын 

ала баяндау осы технологияларды оқудың пайдалы проподевтикасы 

болады.   

10.2. Жүйелік талдау элементтерін қарастыру  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 жүйе ұғымы; 

 жүйелік талдаудың мәні; 

 жүйе құрылымы; құрылымды көрсету үшін графтарды пай-

далану; 

  оқушылардың жүйелі ойлауын дамыту. 

Екінші толықтырылған қосымша деңгей – модельдеу 

сызығының мазмұнын құрайтын – жүйе құрылым, граф, ағаш 

желілер ұғымдарымен байланысты. Аталған ұғымдар, «жүйелер 

теориясы» (орысш. – систематология) деп аталатын ғылыми 

аймағына жатады. Бұл ұғымдарды жекелеп оқыту базалық курстың 

білім стандартында ескерілмеген, соның салдарынан бірде-бір 

оқулықта жеке баяндалған материал жоқ.  

Ғылыми пәндерде болсын, күнделікті өмірде болсын «жүйе» 

ұғымы жиі қолданылады. Оған мысалдар жеткілікті. Мысалы, күн 

жүйесі, педагогикалық жүйе, химиялық элементтер жүйесі, 

өсімдіктер және жануарлар жүйесі, білім жүйесі, файлдық жүйе, 
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операциялық жүйе және көптеген т.б. Көптеген жағдайларда жүйе 

ұғымы интуитивті түсінікті сияқты. Әйтсе де, информатика үшін ол 

іргелі ұғымдардың бірі болғандықтан, түсіндіруді талап етеді.  

Көптеген өзара іліктескен бөліктерден құралған және 

біртұтас кез келген объектіні  жүйе деуге болады. 

Информатикада «жүйе» ұғымы айтарлықтай жиі қолданылады.  

- Деректер жүйесі – компьютерде өңдеуге арналған, өзара 

іліктескен деректер жиынтығы. 

- Бағдарламалық жүйелер – қызметі анықталған өзара 

іліктескен бағдарламалар (ОЖ, бағдарламалау жүйелері, қолданбалы 

бағдарламалар пакеті және т.б.) жиынтығы. 

- Ақпараттық жүйелер – компьютерлік технологиялардың ең 

маңызды қосымшаларының бірі. 

Ақпараттық модельдеудің негізгі әдістемелік принципі – 

жүйелеу, сондықтан кез келген модельдеу объектісі жүйе ретінде 

қарастырылады. Модельдеу үшін, элементтердің қасиеттері мен 

байланыстарының барлық жиынтығынан тек маңыздылары ғана 

ерекшеленеді. Міне жүйелік талдаудың мәні осында. Зерттеуші 

жүргізетін жүйелік талдаудың мақсаты – келешекте ақпараттық 

модельде көрсету үшін, зерттелетін объект туралы өзінің түсініктерін 

реттеу.  

Ақпараттық модельдің өзі қандайда бір параметрлер жүйесі мен 

олардың арасынағы қатынастардан тұрады. Бұл параметрлер және 

қатынастар әртүрлі пішінде ұсынылуы мүмкін: графикалық, 

математикалық, кестелік
1
 және т.б.  

Сонымен, нақты объектіден ақпараттық модельге өтудің мына 

тәртібін келтіруге болады:  

Кез келген жүйенің негізгі сипаттамасы, оның құрылымы. 

Құрылым – жүйені құрайтын элементтерді бірлестірудің айқын  тәртібі. 

Әдебиеттерде кезігетін басқа нұсқасы:  

Құрылым – жүйе элементтерінің арасындағы байланыстар 

жиынтығы. 

Жүйелердің құрылымын ұсынудың ең ыңғайлы және көрнекі тәсілі 

– графтар. Граф қырлармен немесе доғалармен байланыстырылған 

төбелерден тұрады. Ақпараттық жүйенің құрамы және құрылымы 

                                                 
1
 Microsft Excel ортасында құрылған, шежіренің құрылымдық ақпараттық модельін [22,185-187б] 

көруге болады.  

Нақты 

объект 

Жүйелік 

талдау 

Модельдеу үшін  

маңызды деректер 

жүйесі 

Ақпараттық 

модель 
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туралы граф түрінде көрсеткенде жүйенің компоненттері төбелері, ал 

олардың арасындағы байланыс сызықтармен (доғалармен немесе 

қырлармен) бейнеленеді. Графтар адамдардың көптеген практикалық 

және ғылыми қызмет аймақтарында қолданылады.  

Графтардың маңызды түрі – ағаш. Ағаш – жүйенің иерархиялық 

құрылымын графикалық түрде ұсыну.  

Ағаш – объектілер арасындағы қабаттылық, бағыныштылық, 

мұрагерлік сияқты байланыстарды бейнелеуге арналған граф.   

Әдетте, оқушыларға граф түрінде ұсынылған схемеларды түсіну 

қиынға соқпайды. Мысалы, дискідегі иерархиялық файлдық 

құрылымның графикалық бейнесі немесе шежіренің – ағаш түріндегі 

схемалары оларға таныс.  

Формальдау және модельдеу мазмұндық сызығы, оқушылардың 

жүйелі ойлауын дамытуға бағытталған, маңызды педагогикалық 

міндетті орындайды.  

10.3. Компьютерлік математикалық модельдеу  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 математикалық модель; 

 компьютерлік математикалық модельдің ерекшеліктері; 

 ЭЕМ-де есепті шығару кезеңдері; 

 модельді жүзеге асыру құралдары туралы; 

 компьютерлік (сандық) эксперимент ұғымы. 

Математикалық модель деген не? Бұл нақты жүйені 

(объектінің, үрдістің) жағдайын математикалық тілде, яғни 

формулалар, теңдеулер және басқа да математикалық қатыстар 

арқылы бейнелеу. 10.2-суретте әртүрлі математикалық модельдерге 

тән жалпыланған конфигурация ұсынылған. Мұнда X және  Y-

модельденілетін жүйенің кейбір сандық сипаттамалары.  

10.2-сурет. Математикалық модельдің жалпы құрылымы 

Алғашқы енгізілетін деректер мен шығарылатын нәтижелер 

және олардың арасындағы байланыстар «компьютерлік 

орындаушыға» «түсінікті» түрде ұсынылуға тиіс. ЭЕМ-де орындау 

 

Х1      Y1 

Х2      Y2 

      

Хn      Yk 
 

Енгізілетін          Шығарылатын 

параметрлер          параметрлер 

Математикалық 

қатынастар 
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үшін бағдарламалық құралдармен жүзеге асырылған математикалық 

модельдерді – компьютерлік модельдеу деп атаймыз. 

Компьютерлік математикалық модельді құру мақсаты – 

модельдейтін жүйені зерттейтін сандық экспериментті өткізу, 

оптимальді параметрлерді таңдау  болып табылады.  

Математикалық модельді жүзеге асыру – енгізілетін 

параметрлердің мәндері бойынша айқындалған әдістерді қолдану 

арқылы шығарылатын параметрлердің мәнін есептеу. 

Компьютерлік математикалық модельдердің мына өзіндік 

ерекшеліктері бар: 

 нақты модельдейтін объектінің болуы; 

 объектінің сандық сипаттамаларының болуы: енгізілетін, 

шығарылатын параметрлер; 

 енгізілетін, шығарылатын параметрлердің математикалық 

байланысының болуы; 

 анықталған компьютерлік құралдардың көмегімен модельді 

жүзеге асыру. 

ЭЕМ-де ақпараттық модельдеу әдістерімен практикалық есептің 

шешу кезеңдері жалпы сызбасы 10.3-суретте бейнеленген.  

10.3-сурет. Есепті шығару кезеңдері 

Бірінші екі кезең шешілетін есептің пәндік аймағына жатады. 

Үшінші кезеңде модельді іске асыру үшін ЭЕМ-ң бағдарламалық 

жабдықтамасынан ыңғайлы аспапты бағдарлама таңдалады.  

Ондай аспапты құралдарға мыналар жатады: электрондық 

кестелер, ДҚБЖ, бағдарламалау жүйелері, математикалық 

пакеттер, мамандандырылған модельдеу жүйелері.  

Информатиканың базалық курсында аталған бағдарламалық 

құралдардың алғашқы үшеуі оқытылады.  

Ақпараттық модельдеу және электрондық кестелер  

Электрондық кестелер технологиясы – математикалық 

модельдерді жүзеге асырудың  бір түрі. Электрондық кестелер 

математикалық модельдеу есептерін шығару үшін өте қолайлы 

саймандық бағдарламалық орта. Электрондық кестелердің тілін – 

Есептің 

қойылуы 

Ақпаратық модельдің 

теориялық құрылымын 

жасау, формальдау 

Модельді іске асыру үшін 

компьютерлік аспапты 

бағдарламаны таңдау 

Ақпараттық модельді 

ЭЕМ-де іске асыру 

Модельді берілген есеп 

үшін қолдану 
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Модельдеу 

мақсаттарын 

анықтау 

Объектінің 

маңызды 

қасиеттерін 

ерекшелеу 

Негізгі 

объект 

Математикалық 

сипаттаманы іздеу 

Математикалық 

модель 

Зерттеу әдісін 

таңдау 

Зерттеуді  

жүргізу 

Модельді 

дәлдеу 

Нәтиже-

лерді талдау Соңы 

ерекше бағдарламалау тіл – кестелік алгоритмдер тілі деуге болады. 

Демек, математикалық модельдеудің кестелік әдісінде де 

алгоритмдеу кезеңі бар.  

Электрондық кестелердің ең үлкен құндылығы – деректердің 

графикалық өңделуін жеңіл түрде жүзеге асырады, ол математикалық 

модельдеу үшін маңызды. Математикалық модельдеу әдісімен есепті 

шығарудың жалпы технологиялық тізбесі 10.4-суретте сызба түрінде 

бейнеленген.  

10.4-сурет. Үрдістің жалпы сызбасы 

Бірінші кезең – модельдеу мақсаттарын анықтау. Олардың 

негізгісі мынадай: 

1) модель, нақты объект қалай істелгенін (немесе үрдістің қалай 

өтіп жатқанын), оның құрылымы, негізгі қасиеттері, даму 

заңдылықтары және айналадағы дүниемен  әректтесуі қандай екенін 

түсіну үшін керек; 

2) модель, объектіні (немесе үрдісті) басқаруды үйрену үшін 

және тапсырылған мақсаттарға, өлшемдерге сай басқарудың ең тиімді 

әдісін  анықтау үшін керек; 

3) модель, тапсырылған әдістермен формаларды жүзеге асыру 

салдарынан, объектіге тікелей және жанама әсерлерін жобалау үшін 

керек.  

Компьютерлік эксперимент. Нақтылы объектілер және 

үрдістер өте көпқырлы және күрделі болғандықтан, оларды зерттеу 

үшін қандай да болса бір қырын көрсететін ақпараттық модельді құру 

ыңғайлы. Себебі, объектіні зерттеу үшін натуралды экспериментті 
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жасау мүмкіндігі болмай, әрі қымбат, ұзақ, қауіпті болған жағдайда, 

ақпараттық модель сол объектіні ауыстырады. Ғылымның көп 

ғасырлық даму жолы осыны дәлелдеді.  

Мысалы, егер парашют ашылмай қалған болса, онда парашютші 

1000 м биіктіктен қанша уақыт ішінде жерге құлайтындығын білу 

керек болсын делік. Ол үшін парашютшінің мүсінін даярлап, оны 

бірнеше рет самолеттен жерге лақтырып, одан кейін оның орташа 

құлау уақытын өлшеу арқылы нақтылы эксперимент жүргізуге 

болады. Алайда, оның орнына «компьютерлік эксперимент» қоюға 

болады, яғни ақпараттық модельді пайдаланып парашютшінің құлау 

уақыты есептеледі.  

Нақтылы эксперимент жүргізуге көпшілік жағдайда мүмкіндік 

болмайтындықтан, модельдеу (есептеу эксперименті) теңдесі жоқ 

әдіс болуы мүмкін. Мысалы, ядролық соғыстың зардабынан 

климаттың қалай өзгеретіндігін немесе планетаны азон қабатынан 

айыру неге әкеліп соғатынын білу үшін нақтылы соғыс жүргізе 

алмаймыз. 

Әрине, егер ақпараттық модельге нақтылықтың кейбір маңызды 

жақтары ескерілмеген болса, онда есептеу экпериментінің нәтижелері 

шындыққа жанаспауы да мүмкін. Мысалы, парашютшінің  құлауы 

жөніндегі есепте шындыққа сәйкес келетін нәтиже алу үшін ауаның 

кедергісін ескеру қажет, ал ракетаны ұшыруды есептегенде тек 

кедергіні емес, сонымен қатар, кедергінің биіктіктің өсуіне қарай 

өзгеретіндігін де ескеру қажет. 

10.4. Үздіксіз үрдістерді дискреттендіру әдісі 

Парашютшінің құлау есебіне қайтадан оралайық. Ауаның 

кедергі күші жылдамдықтың квадратына пропорционал, ал 

коэффициенті дененің пішініне тәуелді болатыны эксперимент 

арқылы дәлелденген. Сондықтан дененің еркін түсу үдеуі мынадай:  

a= g – k *v
2
    

мұндағы k – дененің массасы мен пішініне тәуелді коэффициент 

(орта салмақты және орта бойлы адам үшін k  0.004).  

Осындай үдеулі дененің құлау уақытын өрнектейтін 

формулаларды (яғни ауа кедергісін ескеретін) біз білмейміз. Осы 

уақытты қалай есептеуге болады? Мұндай жағдайларда үзіліссіз 

үрдістерді дискреттендіру әдісі қолданылады. Мұның мәні неде? 

Парашютшінің құлауын кино пленкасына түсірдік делік. Енді 

кинопленканы құлауды қажетінше дәл бейнелейтін нақтылы үрдістің 

бір моделі ретінде қарауға болады. Алайда, құлаудың нақтылы 

процесі үзіліссіз, әрі бірқалыпты болады. 
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Ал кинопленка жеке кадрлардан тұрады, яғни біреуінде — 

парашютші бір жағдайда, мына кадрда — екінші жағдайда көрінеді, 

ал осы жағдайлардың арасында ештеңе болмайды. Осы сияқты 

үзіліссіз үрдісті үзілмелі процеспен айырбастау дискреттендіру 

(дискреттік  деп айтуға келісілген) деп аталады. 

Дискреттендіру кезінде әдетте уақыт шағын интервалдарға 

(мысалы, 0.01 сек) бөлінеді және бір интервалдың ішінде ешқандай 

өзгеріс болмайды («ештеңе жоқ») деп есептеледі. Интервал өткеннен 

соң кадр «секірмелі» езгереді де (мысалы, парашютшінің биіктігі 

кемиді және жылдамдығы артады), одан кейін мына интервал 

аяқталғанға дейін тағы да ешқандай езгеріс болмайды және т.б. 

Сондықтан осы жағдайда парашютшінің бірқалыпты кемитін биіктігі 

t1= 0,    t2 = 0.01,  t3 = 0.03, …   

уақыт мезеттеріндегі биіктік мәндерінің тізбегімен ауыстырылған 

болып шығады. Осындай дискреттік үрдістерді ЭЕМ-де 

модельдегенде информациялық модель әдеттегідей үрдістің уақыттың 

бір мезетіндегі күйін сипаттайды, ал үрдістің мына мезетіндегі күйі 

рекурренттік қатыстар бойынша анықталады. 

Осындай үздіксіз, яғни динамикалық үрдістерді сипаттайтын 

есептер тобын динамикалық модельдеу есептері деп атайды. Ондай 

есептерге, мысалы, физикалық үрдістерді модельдеу, дененің еркін 

құлауы, маятниктің тербелуі, т.с. жатады. 

10.5. Зертханалық жаттықтыру мен өзіндік жұмысқа 

берілетін тапсырмалар кешені 

Зертханалық жұмыс «Формальдау және  модельдеу» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 модель; 

 модельдеу; 

 формальдау; 

 материалдық модельдер; 

 ақпараттық  модельдер; 

 кестелік  модельдер; 

 иерархиялық  модельдер; 

 желілік модельдер. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1.  «Формальдау және модельдеу» мазмұндық сызығын  ин-

форматиканың базалық курсына енгізудің қажеттілігін негіздеңіз. 

2. Ақпараттық модельдеуді оқытуда ЭЕМ-нің бағдарламалық  

жасақтаманың  қайсысы қолданылады? 

3. «Модельдеу» және «формальдау» ұғымдарының 
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айырмашылығы мен байланысы қандай? 

4. Келесі ұғымдарды анықтау үшін логикалық бірінен соң бірі 

орындалатын тізбек құрыңыз (реті кез-келген жағдайда көрсетілген): 

бұтақ, элемент, құрылым, жүйе, желі, қатынас, граф. 

5. Граф пен оның құрылымы ұғымын қалай түсіндіресіз. 

Әдістемелік көзқарас бойынша бұл ұғымды қай сыныпта беруге 

болады деп ойлайсыз? 

6. Мектептегі қай пәннің мысалына сүйене отырып, 

құбылыстар мен оқиғаларды модельдеуді оқу арқылы оның мәнін, 

заңдылықтары жөнінде білімді  негіздеуге болады.  

7. Сіздің ойыңызша мектептегі информатика курсында 

«Формальдау және модельдеу» немесе «Алгоритмдер және 

орындаушылар» тақырыптарының қайсысы бірінші оқытылуы тиіс? 

Жауабыңызды негіздеңіз. 

8. «Формальдау және  модельдеу» мазмұндық-құрылымдық 

компонентін оқыту барысында мектеп курсындағы қандай  екі пәнді 

біріктіріп өткізуге болатын  сабақ варианттарын ұсыныңыз. 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Модельдеу танымның негізгі тәсілдерінің бірі екендігін 

түсіндіріңіз. 

2. Ақпаратты кесте түріне ықшамдаудың ерекшелігін атаңыз. 

Кесте элементтерін айтып беріңіз. 

3. Әртүрлі пәндік аймақтағы ақпараттық модельдеу 

объектілеріне мысал келтіріңіз. 

4. Ақпараттық модельдердің түрлерін айтыңыз. 

5. Модельдеудің негізгі кезеңдерін айтыңыз. 

6. Ақпараттық модельдеуде жүйелік сараптау қандай орын 

алады? 

7. Электрондық кестенің қандай қасиеттері математикалық 

модельдеу үшін  ыңғайлы құрал бола алады? 

8.  «Объект-қасиеті», «объект-объект», екілік матрица типіндегі 

кестелік модельдердің мысалдарын  ұсыныңыз. 

9. Жүйелік әсер  принципінің  мағынасы неде? 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Ақпараттық модельдердің (натура емес) нөмірлерін жазып 

шығыңыз: 

а) театр қойылымының декорациялық рәсімдеуінің макеті; 

б) театрдағы спектакльге қажетті костюмдердің эскизі; 

в) кітап немесе журналдың макеті; 

г) глобус; 

д) судың молекуласының түзілуінің макеті;  
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е) генеалогиялық ағаш;  

ж) CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H20;  

з) адам скелетінің макеті; 

и) сабақ кестесі;  

к) ойыншық паровоз; 

л) метрополитеннің  схемасы; 

м) кітаптың мазмұны. 

2. Кестені дайындаңыз және толтырыңыз. 

Термин Түйінді 

сөздер  

Мысалдар 

Граф  Метрополитен схемасы, молекулалар 

құрылымы, жол картасы, компьютерлік 

желі. Графтың 

төбесі 

 Метро стансалары, молекуладағы атомдар, 

жол картасындағы қалалар. 

Доғалар  Шежіре ағашындағы сызықтар 

Қабырғал

ар  

 Молекуладағы атомдарды жалғастырушы 

сызықтар, жол картасындағы және  метро-

политен жолдарындағы жолдар сызығы. 

Бағыттал-

ған  граф 

 Әртүрлі классификациялар (биологиялық, 

ұйымдастырушылық және т.б.) 

Ағаш  Генеалогиялық ағаш, жіктеулер, файлдық 

жүйе 

Желі  Дүниежүзілік тор 

V. Тақырып бойынша бір сабақтың  конспектісін даярлаңыз. 

VI. «Модельдер» тақырыбы бойынша бақылау жұмысының  

мысалын келтіріңіз. 
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11-тарау. Алгоритмдеу және бағдарламалау сызығы  

Адам мен компьютер арасындағы тіл қатысу, хабар алысу 

әрекеттері тек алгоритм арқылы ғана іске асырылады. Сондықтан 

есептеуді меңгергісі келген адам, алдымен, алгоритм сөзі мен сол 

ұғымның мән, мағынасын терең білуі қажет. 

Алгоритмдеу бағытының мазмұны мына түсініктер тізбегі 

арқылы анықталады: алгоритм, алгоритмнің қасиеттері, алгоритмді 

орындаушылар, орындаушының бұйрықтар жүйесі, алгоритмді 

формалды орындау, алгоритмді ұсыну формалары, негізгі 

алгоритмдік құрылымдар, шама ұғымы, көмекші алгоритмдер. 

Мектеп информатикасында алгоритмдеуді оқытудың екі 

мақсаттық аспектісі бар: 

біріншісі –дамытушылық аспекті, оқушылардың алгоритмдік 

ойлауының дамуы; 

екіншісі – бағдарламалық, кәсіби бағытталған аспекті. ЭЕМ 

үшін бағдарлама құру, алгоритм құрудан басталады: 

бағдармалаушының ең маңызды кәсіби сапасы – логикалық-

алгоритмдік ойлаудың дамуы. 

Алгоритмдеу және бағдарламалау тармақтарына бөлінген, 

мазмұндық «Алгоритмдеу және бағдарламалау» бағытының негізгі 

ұғымдарының құрылымы 4-схемада ұсынылған (2-қосымша). Бұл 

тармақтардың «Шамалармен жұмыс жасау алгоритмдері» блогынан 

басталатын ортақ бөлігі бар. Атап айтқанда, схемада алгоритмдеуді 

және бағдарламалауды оқыту әдістемесінің тірегі – құрылымды 

бағдарламалау әдістемесі  екені байқалады.   

11.1. Алгоритм ұғымын енгізу әдістемесі 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 алгоритмнің анықтамасы; 

 алгоритмнің қасиеттері; 

 алгоритмді сипаттау тәсілдері; 

 алгоритмдік тілдің жалпы ережелері.  

Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритм – берілген деректерден 

ізделетін нәтижеге әкелетін, орындаушыға түсінікті және анық 

шектеулі бұйрықтардың тізбегін орындау нұсқамасы.   

Бұл анықтамада алгоритмнің негізгі ұғымдары және оның басты 

қасиеттері айтылған. 11.1-суретте [24,43] ұғымдардың өзара 

байланысы бейнеленген.  

Бұл жүйеде алгоритмді ОРЫНДАУШЫ түйінді объект болып 

табылады. Орындаушы – айқындалған әрекеттер жиынын 
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орындауды білетін объект (автомат немесе робот) немесе субъект 

(адам).  

11.1-сурет. Алгоритмді орындаушының жұмыс істеу сызбасы 

Алгоритмді басқару жағынан, орындаушының негізгі 

сипаттамасы, ол орындаушының бұйрықтар жүйесі. 

Орындаушының бұйрықтар жүйесі (ОБЖ) – орындаушының атқара 

алатын шектеулі бұйрықтар жиынтығы. Әр алгоритм 

орындаушының бұйрықтар жүйесінің мүмкіндіктерін ескере құрылуы 

керек.  

Алгоритмнің бұйрықтарын бұлжытпай бірінен кейін бірін 

формалды орындау – орындаушының негізгі жұмысы. Яғни, 

алгоритмнің формалды орындалуы – орындаушы есептің мағнасын 

білмесе де, дайын алгоритмнің бұйрықтарын бұлжытпай бірінен кейін 

бірін орындап, сол есептің нәтижесін шығару. 

Алгоритмнің қасиеттері. Қойылған есепті шешу үшін 

орындаушы кірісінде алгоритмді және деректерді алады, ал 

шығысында керек нәтижелер алынады. Алгоритмге тек ОБЖ-ға 

жататын бұйрықтар кіреді. Бұл талапты – алгоритмнің түсініктілік 

қасиеті деп атайды. Сонымен, алгоритмнің түсініктілігі – 

бұйрықтар жүйесі арқылы жазылған алгоритмді, орындаушының 

түсініп, орындай алатындығы. 

Алгоритмнің басқа қасиеті, ол – дәлдік (анықтылық). 

Алгоритмнің кез келген бұйрықтары және олардың орындалу реті, 

орындаушы үшін тек бір мағыналық, бір мәндік түсінік беруге тиіс. 

Алгоритмнің орындалу үрдісінде ешқандай еркіндікке жол берілмеуі 

керек. Мысалы, орындаушы-аспазшы үшін аспаздық рецепті тағам 

дайындау алгоритмі деп қарастырайық. Әйтсе де, рецептің бір 

пунктінде: «Бірнеше қасық қант салу керек» – деп жазылса, онда ол, 

бұйрық анық емес. Неше қасық? Қандай қасық (шәй немесе ас 

қасық)? Әр аспазшы өзінше түсінуі мүмкін, сондықтан нәтиже 

әртүрлі болады. Дәл бұйрықтың мысалы былай болуы керек: «2 ас 

қасық қант салу». 

Деректер 

ОРЫНДАУШЫ 

ОБЖ  

(орындаушының 

бұйрықтар жүйесі) 

Алгоритм: 

 

1- бұйрық 

2- бұйрық 

..................... 

N-бұйрық 

 

Нәтижелер 
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Алгоритмнің тағы бір қасиеті, алгоритмнің анықтамасында 

көрсетілген – шектілік (нәтижелілік). Ол былай тұжырымдалады: 

саны шектелген қадамдардан соң, ізделіп отырған нәтиже алынады, 

демек алгоритмнің орындалуы аяқталады. Мұнда, қадам дегеніміз 

жеке бұйрықтың орындалуы деп білеміз. Шексіз орындалатын 

алгоритм нәтиже бермейді. Алгоритмнің бұл қасиеті, оның айналып 

орындала беру жағдайын (орысш. – зацикливание) алдын алуға 

бағытталған. Сондықтан шектілік қасиетін – алгоритмнің 

нәтижелілігі деп те айтады. 

Оқу әдебиеттерінде алгоритмнің тағы екі: дискіреттілік және 

бірдейлік (жаппайлық) қасиеттерінің сипаттамалары кезігеді.  

Алгоритмнің дискреттілік қасиеті мына жағдайды анықтайды: 

алгоритмнің бұйрықтары тізбекпен, бір бұйрықтың орындалуының 

аяқталуы және мына бұйрықтың басталу сәттері дәл белгіленеді.  

Алгоритмнің бірдейлік қасиеті алғашқы деректерді енгізу 

жағынан әмбебаптығын айқындайды. Яғни, алғашқы деректердің 

мәндерін өзерте беру мүмкіндігі бар, типі белгілі қандай да бір 

есептер тобына жазылған алгоритм.  

Алгоритмді сипаттау тәсілдері. Мектеп информатикасында 

алгоритмді сипаттаудың дәстүрлі екі тәсілі қолданылады: блок-

схемалар және оқу алгоритмдік тілі. Информатиканың базалық 

курсында осы екі тәсілдің екеуін де қолдану абзал.  

Блок-схемалардың негізгі құндылығы – алгоритмдік 

құрылымның көрнекілігі. Есептің шығару кезеңдері әрекеттерге 

сәйкес графикалық жеке блоктармен бейнеленеді. Әр әрекеттің өзінің 

графикалық бейнесі белгіленген. Мысалы: параллелограм – енгізу 

немесе шығару, тік төртбұрыш – есептеу әрекеттері, ромб – 

шартты тексеру, т.б. 

Алгоритмдік тіл (АТ) – алгоритмдерді біркелкі және дәл жазу 

және орындау үшін ережелер және таңбалар жүйесі1. 

Алгоритмдік тіл бір жағынан, дағдылы тілге жақын. Бұл тілде 

жазылған алгоритм дағдылы жазылады және оқылады. Басқа 

жағынан, алгоритмдік тілге математикалық символика, сандар, 

шамалардың және функциялардың, амалдардың белгілері және 

жақшалар және т.б. кіреді. 

Алгоритмдік тілдің ережелері бағдарламалау тілдерінің негізіне 

жатады. Сондықтан алгоритмдік тілді оқу келешекте кез келген  

бағдарламалау тілдерін игеруге көмектеседі. 

Алгоритмнің жалпы түрі
1
. Жалпы түрде алгоритмнің тақырыбы 

мен денесінің жазылу тәртібі:  

                                                 
1
 А.П.Ершов. Основы информатики и вычислительной техники. I часть. – М.: Просвещение, 1998. 
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алг алгоритмнің атауы (типтері аталған шамалардың тізімі)  

     арг  аргументтердің аттары 

     нәт нәтижелердің аттары 

басы   

 алгоритмнің денесі (бұйрықтар тізбегі) 

соңы 

Мұнда, алг (алгоритм), арг (аргумент), нәт (нәтиже), басы, 

соңы  – қызметші сөздер деп аталады да, алгоритмді сипаттау үшін 

қолданылады. Алгоритмнің басы деген сөзге дейінгі бөлігі 

алгоритмнің тақырыбы, ал басы және соңы сөздерінің арасындағы 

бөлігі алгоритмнің денесі деп аталады. Алгоритмнің аты (атауы) кез 

келген болуы мүмкін. Әдетте, оны алгоритмнің қандай есепке 

арналғандығы түсінікті болатындай етіп таңдайды. Алг, басы және 

соңы сөздері қатал түрде бірінің астына бірі жазылады. Алгоритмнің 

мәтінін құрылымдау үшін алгоритмдеу тілінде жолдық шегініс 

қолданылады. Мысалы, алгоритмдік тілде алгоритмнің тармақталу 

құрылымы мына түрде жазылады: 

егер шарт 

онда серия 1 

әйтпесе серия 2 

бітті 

Бұл ретте, мына принципті ұмытпаған жөн: бір деңгейдегі 

конструкциялар (егер, бітті) – вертикаль бойынша бір деңгейде, ал 

оның ішіндегісі (онда, әйтпесе) жолдық шегініспен – тағы вертикаль 

бойынша бір деңгейде жазылады. Бірінен кейін бірі орындалатын 

алгоритмнің бірнеше бұйрықтарының тізбегі серия деп аталады.  Бұл 

ережелерді ұстану алгоритм құрылымының көрнекілігін жақсартады. 

Оқытуда алгоритмдік тіл негізгі екі қызмет атқарады.  

Біріншіден, оны қолдану курста қарастырылатын барлық 

алгоритмдерді бірыңғай түрге келтіруге мүмкіндік береді. Демек, 

оқушыларға алгоритмдеудің мәнін түсінуге, алгоритмнің қасиеттері 

туралы түсініктерін қалыптастыруға маңызы жоғары.  

Екіншіден, алгоритмдік тілді оқыту, бағдарламалау тілін 

оқытудың проподевтикасы болып табылады. Сондықтан алгоритмдік 

тілді игеру, ары қарай бағдарламалау тілін қолдануға жеңіл көшуге 

мүмкіндік береді.  

Формула бойынша есептеу алгоритмін алгоритмдік тілде жазып 

және блок-схемасын құрып көрсетейік.   

1-есеп. Y –ті есептеудің алгоритмін жазу керек: 

                                                                                                                                               
1
 А..П. Ершовтың оқулығы бойынша 
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Басы 

x 

x  0 
жоқ 

y := 2x y := x
2
 

y 

Соңы 

иә 










0

,0,2

2 xегерx

xегерx
y   

алг формула (нақ x, нақ y)  

     арг  x 

     нәт y 

басы   

     егер  x  0 

онда  y : = 2x 

әйтпесе  y : =x
2
 

      бітті 

соңы 

 

Оқушылармен аргументтің мысалы мына: x=3 және x=-4 

мәндері үшін,  алгоритмнің орындалуын қадамын талдауға болады: 

Алгоритмнің 

қадамы 

Аргумент Нәтиже Шартты 

тексеру   

1-арг. енгізу 3   

1-қадам   3  0 (иә) 

2-қадам  6  

2-арг. енгізу -4   

1-қадам   -4  0 (жоқ) 

2-қадам  16  

11.2. Шама ұғымын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері   

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ЭЕМ – алгоритмді орындаушы; 

 «шама» ұғымы, шаманың сипаттамалары; 

 шамалармен  орындалатын әрекеттер; 

 айнымалы және меншіктеу ұғымдары; 

ЭЕМ – алгоритмді орындаушы. ЭЕМ үшін кез келген 

бағдарламаны жасау алгоритм құрудан басталады. Оны компьютер 

және нақты бағдарламалау жүйесі (Бейсик, Паскаль және т.б.)  

орындайды. Бұл схема түрінде 11.2-суретте [43] бейнеленген.  

11.2-сурет. Бағдарламалаушының компьютермен әректтестігі 

Мұнда орындаушының енгізу тілі Паскаль бағдарламалау тілі 

болады. Бағдарламалау процесі үш кезеңге бөлінеді: 

Паскальдағы  бағдарлама 
ПАСКАЛЬ бағдарламалау  

жүйесі 

ЭЕМ 
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1) есептің шығару алгоритмін құру; 

2) бағдарламалау тілінде бағдарлама құру; 

3) бағдарламаны жөндеу және тестілеу. 

Шама ұғымының өзгешелігі, ұғымды ашудың әдістемелік 

проблемалары 

Шама ұғымы, оның сипаттамасы. Компьютер ақпаратпен 

жұмыс жасайды. Компьютерлік бағдарламада өңделетін ақпаратты  

деректер деп атайды.  

Шама – жеке ақпараттық объект, жеке деректер бірлігі. 

Компьютерлік бағдарламадағы бұйрықтарды, шамалармен жасалатын  

әрекеттерді анықтайды.  

Есептеу үрдісінде алынатын деректер, бағдарламау тұрғысынан 

қарастырғанда: алғашқы, нәтижелер (ақырғы деректер) және аралық 

деректер деп бөлінеді (11.3-сурет [43]). 

Мысалы, ax
2
+bx+c=0 квадрат теңдеуді шешкенде: алғашқы 

деректер – a, b, с коэффициенттері; нәтижелер – x1, x2 теңдеудің 

түбірлері; аралық деректер – D = b
2
- 4ас теңдеудің дискриминанты 

болады. 

11.3-сурет. Деректердің деңгейлері 

Оқушылар игеретін ең басты түсінік, ол мына тұжырым: кез 

келген шама ЭЕМ жадында өзінің белгілі орынын алады. Нәтижесінде 

оқушылардың санасында шаманы сақтайтын жады ұяшығының 

бейнесі бекітілуге тиіс. Шаманы сақтау орынын белгілеу үшін «жады 

ұяшығы» терминін қолданған жөн.    

Кез келген шаманың үш негізгі сипаттамасы бар – атауы, 

мәні және типі. Машиналық бұйрықтар деңгейінде, кез келген шама –

сонда сақталған жады ұяшығының адресімен теңестіріледі, ал мәні – 

осы ұяшықтағы екілік коды болады.  

Алгоритмдерде және бағдарламалау тілдерінде шамалар 

тұрақты және айнымалы деп бөлінеді.  

Тұрақты – өзгермейтін шама, алгоритмде өзінің меншікті 

мәнімен (мысалы 10, 3.5, 'к', true және т.б.) немесе символикалық 

атымен ( саны) ұсынылады. Тұрақты шаманың есімі, мәні және 

типі өзгермейді, олардың барлығы бір мезгілде анықталады. 

Айнымалы шамалар – алгоритмнің орындалу барысында өз 

мәндерін өзгертеді және символдық атау – идентификатормен 

ұсынылады, мысалы, X, S2, COD15, Rez және т.б.  

Алғашқы деректер Нәтижелер Бағдарлама 

(аралық деректер) 
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Әйтсе де, тұрақты болсын, не айнымалы болсын жадыдан орын  

ұяшықтар алады, ал олардың мәні осы ұяшықта екілік кодпен 

анықталатынын оқушылар білуге тиіс. 

Деректердің типтері. Бағдарламалау үшін бұл ұғым іргелі 

болып табылады. Оқушылар деректер типі ұғымымен электрондық 

кестелерді оқығанда кезігуі мүмкін.  

Әр бағдарламалау тілінде деректер типтерінің өз 

тұжырымдамасы, өзінің типтерінің жүйесі болады. Әйтсе де, кез 

келген тілге минималды қажет деректердің негізгі типтерінің жиыны 

кіреді. Оларға мыналар жатады: бүтін, нақты, логикалық және 

символдық. Шаманың типімен оның мына үш қасиеті байланысты: 

мәндердің мүмкін жиыны, амалдардың мүмкін жиыны, ішкі ұсыну 

пішіні (11.1-кесте).  

11.1-кесте  
Типі Мәні Амалдар Ішкі ұсынымы 

Бүтін   Кебір диапозондағы 

бүтін оң және теріс 

сандар. 

Мысалдар: 23, -12, 387 

Арифметикалық 

амалдар: +, -, х, бүтін 

бөлінді алу,  қалдық 

алу, қатынас амалдары 

(<, >, = және т.б.). 

Форматы тия-

нақты нүктелі. 

Нақты  Кейбір диапозонда кез 

келген (бүтін және 

бөлшек) сандар. Мы-

салдар: 2.5, -0.01, 45.0, 

3, 6*10
9
 

Арифметикалық амал-

дар: +, -, *, / . 

Қатынас амалдары 

Форматы жыл-

жымалы 

нүктелі  

Логикалық  

 

TRUE(шындық), 

FALSE(жалған) 

Логикалық амалдар: 

және (and), немесе (or), 

жоқ (not).  Қатынас 

амалдары 

1 бит: 1-true; 

0-false. 

Символдық  

 

Компьютерлік алфа-

виттің кез келген сим-

волы. Мысалы: 

‘d’, ‘5’, ‘+’, ‘S’ 

 

Қатынас амалдары 

Символдық 

кодтау кесте 

кодтары.  

1 символ – 1 

байт 

Шамалармен орындалатын әрекеттерді – алгоритм 

(бағдарлама) анықтайды және мына иерархиялық ұғымдарға 

негізделеді: амал – өрнек – бұйрық немесе оператор – бұйрықтар 

жүйесі (11.4-сурет) [24,43]. 

Амал – деректермен жасалатын ең  қарапайым тұтас әрекет. 

Деректердің негізгі типтері үшін жасалатын амалдар 11.1-кестеде 

аталған. 

Өрнек – кейбір шаманы есептеу үшін алгоритмде 

(бағдарламада) амалдардың тізбегін анықтайтын жазба. Өрнектер – 
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амалдарды және дөңгелек жақшаларды қолданып, әртүрлі типті 

тұрақтылардан, айнымалылардан, функциялардан құрастырылған 

жазба. Өрнектің есептелу реті жақшалармен және операндалардың 

үстемділігімен анықталады.  

11.4-сурет. Шамалармен әрекеттерді орындау құралдары 

Бұйрық – алгоритмнің жазбасына кіретін, орындаушыға кейбір 

тұтас әрекетті орындау нұсқамасы. Меншіктеу, енгізу, шығару – 

қарапайым бұйрықтар, тармақталу және циклді – құрама немесе 

құрылымды бұйрықтар деп атайды. 

Бағдарламалау тілдерінде амалдардың, өрнектердің, 

бұйрықтардың жазылу ережелері қатал анықталған. Алгоритмдерді 

алгоритмдік тілде немесе блок-схемалар түрінде сипаттағанда 

синаксистік ережелерді ұстану міндетті емес. Мысалы, алгоритмдік 

тілде әр бұйрық жеке жолда жазылса, онда соңында нүктелі үтірді 

қоймаса да болады, немесе көбейту амалында математикалық: , 

бағдарламалық: * белгілері жазыла береді.  

Әйтсе де, алгоритм ары қарай қолданылатын бағдарламалау 

тіліне бейімделген болуы қажет. Бейсик тілінде дәрежеге шығару 

амалы бар (жазылуы: Х^
5), сондықтан алгоритмдік тілде х

5
 немесе х

^
5 

түрінде жазуға болады. Ал, Паскаль тілінде дәрежеге шығару амалы 

болмағандықтан, алгоритмде ол амалды қолданудың қажеті жоқ, 

мына түрде: х*х*х*х*х жазуға болады. Әйтсе де, Паскаль тілінде 

дәрежеге шығару exp  және ln: функциялары арқылы 

ұйымдастырылады: х
у
= e

ylnx
   exp(y*ln(x)). 

Айнымалы және меншіктеу ұғымдары бағдарламалауда – 

түйінді ұғымдар болып табылады. Есептелу алгоритмінің орындалу 

процесі – тізбекпен айнымалы мәндерінің өзгеру процесі. 

Қорытындысында белгіленген айнымалылар ізделінген нәтижені 

алады.  

Меншіктеу нәтижесінде айнымалы белгілі бір мәнді алады. 

11.4-суретте ұсынылған ОБЖ-не кіретін бұйрықтардың ішінен – енгізу 

және меншіктеу бұйрықтары меншіктеуді орындайды.  

Амалдар Өрнектер Бұйрықтар 

меншіктеу 

енгізу 

шығару 

цикл 

тармақталу 

 

 

 

 

ОБЖ 
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Көбінесе меншіктеудің мәнін толық түсінбеудің салдарынан, 

оқушылардың бағдарламалауды толық игере алмайтынын, 

педагогикалық тәжрибе көрсетуде. Сондықтан мұғалімдерге осы 

мәселеге ерекше көңіл бөлу қажет. Меншіктеу бұйрығының түрі:  

<айнымалы>   :=   <өрнек> 

Бұйрықтағы  «:=» белгісін, «меншіктеу» – деп оқу қажет. Бұл 

нұсқау мына әрекеттер тәртібін белгілейді: 

1) өрнекті есептеу;  

2) шыққан нәтижені айнымалыға меншіктеу.  

Меншіктеу бұйрығы оңнан солға қарай орындалады. Осыған 

оқушылардың назарын аудару қажет. Меншіктеу бұйрығын 

математикалық теңдікпен шатастыруға болмайды! 

Әдетте, меншіктеуді және теңдікті бірдей санайтын 

оқушыларға, мынадай: Х:= Х+1 бұйрық мүлдем түсініксіз болып 

көрінеді. Мұндай математикалық теңдіктің болуы мүмкін емес! 

Бұл бұйрықтың мәнін былай түсіндіру керек: айнымалы Х-ң 

мәніне 1 қосылады да, нәтижесі қайтадан осы Х айнымалысына 

меншіктеледі. Басқаша айтқанда, бұйрық Х айнымалысының мәнін 

бірге өсіреді. Мынадай жаттығуларды талдауға болады:  

Мысалы: мына меншіктеу бұйрықтарының тізбегі орындалу 

нәтижесінде X айнымалысының ақырғы мәнін анықтайық. Әр 

бұйрықтың тұсына фигуралық жақша ішіне Х айнымалысына жаңадан 

меншіктелген нәтижені жазамыз: 

Х:=2   {2} 

Х:=Х*Х  {4} 

Х:= Х*Х*Х  {64} 

Бағдарламалауда енгізу ұғымы – деректерді кез келген сыртқы 

құрылғыдан жедел жадыға жіберу процесі деп түсініледі. Әйтсе де, 

бағдарламалаудың бастамасында деректерді жедел жадыға енгізу  

негізінен пернетақта арқылы жүзеге асады. Бұл жағдайда енгізуді 

компьютер адаммен бірлесіп жасайды. Енгізу бұйрығы бойынша, 

процессордың жұмысы үзіледі және пайдаланушының әрекетін 

тосады; пайдаланушы пернетақтада енгізілетін деректерді тереді, 

және <Enter> пернесін басады; мәндер енгізілетін айнымалыларға 

меншіктеледі.  

Оқыту әдістемесінде дидактикалық принциптердің ең бастысы  

көрнекілік екені белгілі. Әрбір оқылатын ұғым, оқушылардың 

санасында қалайда бір көзбен шолынатын бейнемен бекітілуі қажет.  

Мысалы, екі санды қосу алгоритмінің орындалуын, оқушы 

мынадай түрде түсінуі керек (11.5-сурет [43]):  
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алг қосу 

   бүт А,В,С 

басы 

   енгізу А 

   енгізу В 

   С:=А+В 

   шығару С 

соңы 

11.5-сурет. Есептеу алгоритмін компьютердің орындауы 

Алгоритмді ізсалу (трассировка) тәсілімен жазбаша орындау  

бағдарламалауды түсінудің тиімді әдістемелік құралы болып 

табылады. Ол ізсалу кестесі арқылы жүзеге асады. 

Шамалармен жұмыс жасау алгоритмдерін оқытудың әдістемелік 

мәселелерін талдауын, бағдарламалау аспектісінде қарастыратын 

боламыз. 

Есептерді шығару мысалдары. «Айнымалы», «меншіктеу» 

ұғымдарын бекітуге арналған бірнеше есептерді қарастырайық.  

1-мысал. Алгоритмге көп нүктенің орнына бірнеше меншіктеу 

бұйрықтарын жазыңыз. Нәтижесінде енгізілген санды 4-дәрежеге 

шығаратын алгоритм пайда болады. (А – айнымалысынан басқа 

қосымша айнымалыны қолдануға болмайды): 

енгізу А ... шығару А 

Шешімі.  енгізу А 
А:= А*А (А2)  

А:= А*А (А4)  

  шығару А 

2-мысал. Алгоритмдік тілде Y=(1-X
2
+5Х

4
)

2
 формуласы бойынша 

Y-ті есептейтін алгоритмді жазу керек, мұндағы Х – берілген бүтін 

сан. Мына шектеулерді ескеру қажет: 

1) арифметикалық өрнектерде тек қосу, алу және көбейту 

амалдарын қолдануға болады; 

2) өрнекте тек бір ғана амал болуы керек. Х=2 мәнінде 

алгоритмнің ізсалуын орындау керек. 

Шешімі. Оқушылар бұл есепті шешудің әртүрлі нұсқаларын 

құрулары мүмкін. Аралық нәтижелер үшін қосымша айнымалы 

қолдануға болды. Есепті талдау барысында тек Х және Y 

айнымалыларын ғана қолданып, яғни қосымша айнымалы қолданбай 

құрылған алгоритмді қарастыру пайдалы. Онда компьютердің жады 

үнемделеді.  

Бұл алгоритмнің өзі  және оның ізсалуы мынадай болады:  
Бұйрық  X  Y 

Енгізу X  2   

Пернетақта 

Жады 

А ұяш. 

В ұяш. 

С ұяш. 

Үрдісор 

C:=A+B 
 

 

Экран 

 + 

 шығару С 

 енгізу А 

 енгізу В 



 284 

X := X*X  4   

Y := 1 -X   -3 

X := X * X  16   

X := 5 * X 80   

Y := Y + X   77 

Y := Y * Y  5929  

Шығару Y  5929  

3-мысал. Алдындағы есептің шектеулерін пайдаланып, мына 

есепеулердің ең қысқа алгритмдерін жазу керек: 

а) Y = X
8
;  б) Y= Х

10
;  в) Y= X

15
;  г) Y = X

19
. 

Қосымша айнымалының санын минималды аз қолдануға 

тырысу қажет. Алгоритмдердің ізсалуын орындау керек.  

Шешімі. Тапсырманың г) нұсқасын орындаймыз. Алгоритмді  

мына теңдікті: X
19

=Х
16

*Х
3
 ескере отырып құрамыз. X

K
 мәндері (мұнда 

k = 2
n
) айнымалының өзіне өзі n-еселі көбейту арқылы тез есептеледі. 

Алгоритм: 

Y := X*X   (X
2
) 

Z := Y*Y   (X
4
) 

Z := Z*Z   (X
8
) 

Z := Z*Z   (X
16

) 

Z := Z*Y   (X
18

) 

Z := Z*X   (X
19

) 

Шығару Z 

4-мысал. Үш А,В,С айнымалыларының мәндерінің циклдік 

ауысу алгоритмін жазу керек. Циклдік ауысу схемасы: 

Мысалы, егер ауысуға дейін А=1, В=2, С = 3 болса, ауысқаннан 

кейін А =3, В=1, С=2 болуға тиіс. Ізсалуды орындау керек.  

Шешімі. Мәндерді ауыстыру үшін қосымша айнымалы керек, 

оны – Х деп белгілейік. Алгоритмнің өзі және оның ізсалуы мынадай 

болады:  

Бұйрық  A B C  X 

Енгізу А, В, С  1  2  3   

Х:=С     3  

С:=В    2   

В:=А   1    

А :=Х  3     

Шығару А, В, С  3  1  2   

A B C 
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11.3. Бағдарламалау тілін оқудың әдістемелік мәселелері 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 бағдарламалау информатиканың бөлімі ретінде; 

 шамалармен жұмыс жасау алгоритмдері; 

 әртүрлі құрылымды есептеу алгоритмдерін құру; 

 Паскаль бағдарламалау тілімен танысу; 

 Паскаль бағдарламалау жүйесі ортасымен жұмыс істеу 

тәсілдерін игеру. 

Бағдарламалау – информатиканың бөлімі, оның міндеті –ЭЕМ 

үшін бағдарламалық қамсыздандыруды жасау. 

Шын мәнінде, «бағдарламалау» сөзі – белгілі бағдарламалау 

тілінде бағдарлама жасау үрдісін белгілейді. 

Жүйелік БҚ құралдарын және жүйелік бағдарламалауды 

жасауды жүйелік бағдарламалау, қолданбалы бағдарламаны жасауды 

қолданбалы бағдарламалау деп атайды. Бағдарламаушыларда 

жасайтын бағдарламаларына байланысты осы принцип бойынша 

бөлінеді.  

Қазір бағдарламалаудың әртүрлі парадигмалары дамыған және 

олардың әрқайсысын оқытудың өзіндік ерекшеліктері бар.  

Бағдарламалаудың негізгі парадигмаларына мыналар жатады  

(2-қосымша, 4-сызба): 

 процедуралық бағдарламалау (Ассемблер, Fortran, Turbo 

Pascal, Visual Basic, Си); 

 логикалық бағдарламалау (Пролог); 

 функционалды бағдарламалау (Лисп); 

 объектілі-бағытталған бағдарламалау (Delphi, Java, Си++, C# 

(«си шарп»). 

Жақша ішінде сәйкес парадигмасы жүзеге асырылған 

бағдарламалау тілдерінің  мысалдары келтірілген. 

Классикалық, әмбебапты және ең көп тараған процедуралық 

парадигма болып табылады. Мектепте процедуралық Pascal, Turbo 

Pascal және объектілі-бағытталған Delphi, Java тілдері оқытылады. 

Ары қарай «бағдарламалау» сөзін дәл осы процедуралық парадигма 

деп түсінеміз. 

Бағдарламалауды оқу және практика жүзінде игеру үрдісі үш 

бөліктен тұрады (11.6-сурет):  

 есептеу алгоритмдерін құру әдістерін оқу; 

 бағдарламалау тілін оқу; 

 берілген бағдарламалау жүйесін оқу және практика жүзінде 

игеру. 
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«Есептеу алгоритмдері» терминін орындаушы ЭЕМ-ға 

бағытталған, кез келген типті шамалармен жұмыс жасайтын 

алгоритмдер деген кең мағынада түсіну қажет. 

11.6-сурет. Бағдарламалауды оқудың негізгі бөлімдері 

Мұғалімнің алдында мына проблема пайда болады: шамалармен 

жұмыс істеу алгоритмдерін құру әдістерін оқытуды және 

бағдарламалау тілін қалай байланыстыруға болады? Қарастырудың 

екі нұсқасы болуы мүмкін: 

1) алдымен әртүрлі алгоритмдер қарастырылады, оларды 

сипаттау үшін блок-схемалар және АТ қолданылады; одан соң – 

бағдарламалау тілдерінің ережелері, құрылған алгоритмдерді 

бағдарламаға аудару әдістері қарастырылады.  

2) алгоритмдеу және бағдарламалау тілі қатар игеріледі. 

Біз екінші нұсқамен қарастыру әдістемесін қолдануды 

ұсынамыз. Себебі алгоритмдеуді және бағдарламалауды тек 

теориялық түрде оқу тиімсіз екені белгілі. Сондықтан оқушылар 

құрған алгоритмдерінің дұрыстығын компьютерде тексеруге ертерек 

мүмкіндік алулары қажет. Бағдарламалау тілімен танысу және 

бағдарламалау жүйесі ортасында жұмыс жасау тәсілдерін игеру 

алгоритмдеумен қатар жүруге тиіс.  

Бағдарламалауға үйретуді типтік есептердің мысалдары 

негізінде және алгоритмдердің құрылымын біртіндеп күрделендіру 

арқылы  өткізу қажет.  

Алгоритмдердің негіздік құрылымдары дегеніміз - шектелген 

блоктардың жинақталымы және әрекеттердің әдетті тізбектерін 

орындау үшін оларды қосудың стандартты әдістері.  

Құрылымдық белгісі бойынша алгоритмдер мына негіздік 

құрылымдарға жіктелетіні белгілі: 

Сызықты құрылымды – алгоритмнің бұйрықтары үзілісті 

тізбекпен, бірінен кейін бірі орындалады. Әдетте, формула бойынша 

есептеу ұйымдастыруға қолданылады. 

Тармақталу құрылымды алгоритм белгілі шартқа тәуелді 

ұйымдастырылады. Мұндай алгоритмде, әдетте, логикалық шартты 

тексеру блогы болады. Егер шарт орындалса, онда әрекеттер 

БАҒДАРЛАМАЛАУ 

Алгоритмдеу Бағдарламалау 

тілдері 

Бағдарламалау 

жүйелері 
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тізбегінің бір тармағы орындалады, ал орындалмаса, екінші тармағы 

орындалады. Яғни, шартқа тәуелді, әлде бір серияны, әйтпесе басқа 

серияны орындау керек болғанда пайдаланылады. Мысалы, бірнеше 

мәндердің ең кішісін немесе ең үлкенін іздеу, тармақталған диалог 

құру, т.с.с. типтік есептердің алгоритмін ұйымдастыру үшін. 

Циклдік құрылымды алгоритмдер деп, цикл денесі деп аталатын 

әрекеттер тізбегін көп рет қайталануын жүзеге асыратын 

алгоритмдерді атайды. Мысалы, циклдік типті алгоритмдерінің 

қатарына, сандық тізбектерінің қосындысын және көбейтіндісін 

есептеу, деректерді циклдік әдіспен енгізу және өңдеу, т.с.с. жатады. 

Есептерді шығару мысалдары [24,43]. Бағдарламалау тілінің 

жаңа амалдары, операторлары, т.б. күрделі құрылымдарды, есептердің 

мына типтерін шығару үшін керектігіне қарай біртіндеп енгізіліп, 

бекітіліп отырады.  

Паскаль тілі қолданылған бірнеше есептерді қарастырайық. Бұл 

мысалдар алгоритмдік тіл мен Паскаль тілінің арасындағы ұқсастық 

әдісін қолдануды көрсетеді. 

1-мысал. Берілген үш x,y,z санның ең үлкенін табу алгоритмін  

жазу керек. Бұл есепті шешу үшін құрылымы бойынша нұсқасы 

әртүрлі алгоритмдерді құруға болады. Соларды көрсетейік. 

1-шешім.  Алдымен алғашқы x,y екі санның арасындағы үлкені, 

одан соң табылған k және z арасындағы үлкені анықталады. 

Алгоритмнің құрылымы тізбектелген екі толық тармақталудан тұрады. 

алг 3-сан-мах (нақ x,y,z,k,max)  Program  max_3_san; 

     арг  x,y,z     Var x, y,z,k: real; 

     нәт max      max : real; 

басы       begin writeln(‘вв.3 числа’); 

енгізу x,y,z    readln(x,y,z); 

     егер  x >y    if x > y 

онда  k: = x     then k:= x 

әйтпесе  k : =y    else k:= y; 

     бітті       if k > z 

     егер  k >z    then max:= k 

онда  max: = k    else max:= z; 

әйтпесе  max : =z   wrіreln(max ); 

      бітті       readln; 

шығару  max    end. 

соңы 

2-шешім. Алгоритмде қабаттасқан толық тармақталуды 

қолданамыз. Паскаль тіліндегі алгоритмнің нұсқасын көрсетейік: 

Program  max_3_san; 
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Var x, y,z,max: real; 

begin  

write(‘вв.3 числа’); 

readln(x,y,z); 

if x > y 

 then  if x >= z then max := x else max := z 

 else  if y >= z then max := y else max := z; 

 wrіreln(‘максимальное значение’, max); 

end. 

3-шешім. Алгоритмді күрделі логикалық өрнектерді пайдаланып, 

толық емес тармақталуды тізбекпен қолдану арқылы құрамыз. 

Паскаль тіліндегі алгоритмнің нұсқасы: 

Program  max_3_san; 

Var x, y,z,max: real; 

begin  

write(‘вв.3 числа’); 

readln(x,y,z); 

if (x >= y)  and (x >= z) then  max := x; 

if (y >= x)  and (y >= z) then  max := y; 

if (z >= x)  and (z >= y) then  max := z; 

wrіreln(‘максимальное значение’, max); 

end. 

2-мысал. Үш айнымалының мәндерін өсу бойынша реттейтін, 

яғни A, B, C айнымалыларының кез келген мәндерінде А  В   С 

болатын  алгоритм құру керек. Осы алгоритм бойынша Паскаль 

тілінде бағдарлама жазу қажет. 

Шешімі. Бұл есепті шешу үшін қосымша Х айнымалысын 

пайдаланып, екі айнымалыны реттеу алгоритмін үш рет қолдану 

қажет: А және В реттеу, В және С реттеу (осыдан соң максималды мән 

С ұяшығына жазылады), тағыда А және В реттеу. Сонымен, алгоритм 

тізбектелген үш толық емес тармақталу құрылымынан тұратын 

болады. 

алг  Іріктеу-3    Program  SORT_3; 

арг  нақ  A, B, C, X   var  A,B,C,X: real; 

басы       begin 

 енгізу A, B, C    readln(A, B, C); 

 егер  A > B     if  A >. B  

 онда       then begin 

  X := A;     X := A; 

  A := B;     A := B; 

  B := X     B := X 
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 бітті      end; 

 егер  B > C     if  B > C 

 онда      then begin 

  X := B;     X := B; 

  B := C;     B := C; 

  C := X     C := X 

 бітті      end; 

 егер  A > B     if  A > B 

 онда       then begin 

  X := A;     X := A; 

  A := B;     A := B; 

  B := X;     B := X; 

 бітті      end; 

 шығару A, B, C    write(A, B, C); 

соңы      end. 

Қарастырылған есеп бойынша мынадай ескертулер жасау керек. 

Бұл көмекші алгоритмді қолдану идеясына әкелетін есеп. 

Сондықтан екі айнымалыны реттеу алгоритмін көмекші алгоритм 

ретінде қолданған тиімді. Көмекші алгоритмдерді жүзеге асыратын 

бағдарламаларды ішкі бағдарламалар деп атайды. Көптеген 

бағдарламалау тілдерінде күрделі бағдарламаны құрылымдайтын  

негізгі құрал  ішкі бағдарлама болып табылады. 

Ішкі бағдарлама деп жеке синтаксистік конструкция түрінде 

пішімделген, өзінің есімімен негізгі бағдарламаның кез келген жерінен 

шақырылатын бағдарламалық модульді айтады. 

Турбо Паскаль тілінде, ішкі бағдарламалар, процедуралар және 

функциялар арқылы іске асырылған. Сондықтан Турбо Паскаль 

бағдарламалау тілін процедуралы-бағытталған тіл деп атайды.  

Бұл есепте процедураны қолдануға болады. Екі айнымалыны 

реттеу алгоритмін – SOR2 деп аталған процедурасы пайдаланған 

бағдарлама мысалын келтірейік (процедуралармен жұмыс жасау 

ережелерін Паскаль бойынша жазылған оқулықтардан  қараңыздар). 

Program  Sort_3; 

Var  A, B, C: real; 

Procedure  SOR2(var  X, Y: real); 

 Var  Z: real; 

Begin 

 Z := X;  X := Y;  Y:= Z; 

End; 

Begin 

 SOR2(A, B); 
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 SOR2(B, C); 

 SOR2(A, B); 

 Writeln(A,B,C); 

End. 

3-мысал. Х нақ саны және Y бүтін саны берілген. X
n
 есептейтін 

алгоритмді құрып, Паскаль тілінде бағдарлама жазу ерек.   

Шешімі. Паскаль тілінде дәрежеге шығару амалы жоқ. Егер 

дәреже көрсеткіші бүтін оң сан болса, онда негізді өзіне-өзін N-еселі 

көбейту арқылы дәрежеге шығару керек. Бұл циклдік алгоритм 

арқылы жүзеге асады.  

алг   Дәреже    Program   Power; 

бүт   N, i; нақ  X;    var  N,i: integer; 

басы енгізу N     X: real; 

 енгізу  X     begin  readln(N); 

 i := 1;      readln(X); 

 Y := 1;      i := 1; 

 әзірше  i <= N, қайталау   Y := 1; 

 цб      while  i <= N  do 

  Y := Y*X    begin   

  i := i +1     Y := Y*X; 

 цс       i := i + 1; 

 шығару  Y     end; 

соңы       write (Y); 

      end. 

Бұл алгоритмнің ізсалуын орындағанда міндетті түрде N=0 мәні 

үшін оның жұмысының дұрыстығын тексерген жөн. Математикада Х
0
 

= 1 екені белгілі. Бұл жағдайда алгоритм дұрыс жауап беретінін 

ізсалудан көруге болады. 

4-мысал. Тізбекпен N бүтін саны енгізіледі. Олардың ішінен 

мәні ең үлкен (максимал) санды табу керек.   

Шешімі. Сандық массивтен ең үлкен (максимал) мәнді іздеу 

есебін шығару бағдарламалауда жиі кезігеді. Базалық курста 

құрылымданған деректер, оның ішінде массивтер толық 

қарастырылмауы да мүмкін. Әйтсе де, бұл есепті массивсіз, 

қарапайым айнымалыларды қолданып шығаруға да болады. Ол үшін 

деректерді енгізуді және оларды өңдеуді бір цикл ішінде 

сәйкестендіруге болады. Міне, ол былай жасалады: 

алг  максимум   Program  maximum; 

бүт  N, i, X, MAX   var  N, i, X, MAX: integer; 

басы     begin 

   шығару  ‘N енгізіңіз’;   write(‘введите N’); 



 291 

енгізу  N     readln (N); 

шығару  ‘X енгізіңіз’   write (‘введите X’); 

енгізу  X     readln (X); 

MAX := X;  i := 1   MAX := X;  i := 1 

әзірше  i < N, қайталау  while  i < N   do 

цб      begin 

шығару  ‘введите X’;   write (‘введите X’); 

 енгізу  X     readln (X); 

 егер  X > MAX    if  X > MAX 

 онда  MAX := X    then  MAX := X 

 бітті      i := i + 1; 

 i := i + 1     end; 

цс      writeln (MAX); 

    шығару  MAX    end. 

соңы 

11.4. Бағдарламалау жүйесін үйрену әдістемесі  

Бұл тақырыпты оқып үйренудің негізгі әдістемелік принципі – 

орындаушы принципі. Орындаушы ретінде белгілі бағдарламалау 

жүйесімен (БЖ) жабдықталған компьютер болып табылатынын 

жоғарыда атап өттік. Әр орындаушының  қызметі белгілі жұмыстың 

түрін жасауға арналған. Ол не жұмыс? Ол үш құрамнан тұрады: 

бағдарламаны жасау, бағдарламаны жөндеу, бағдарламаны орындау. 

Орындаушылардың жалпы сипаттау әдістемелік схемасына 

сәйкес әрбір нақты бағдарламалау жүйесінде мына компоненттерді 

ерекшелеуге болады: жүйе ортасы, жұмыс режімдері, бұйрықтар 

жүйесі, деректер.  

Бағдарламалау жүйесінің ортасы деп пайдаланушы жұмыс 

жасап тұрған экрандағы жағдайды (жүйелік қабықшаны) түсінеміз. 

Мұғалім, нақты өзі оқытатын бағдарламалау жүйенің қабықшасын 

сипаттап көрсетуі қажет. 

Бағдарламалау жүйелерінің қабықшаларының бір үлгіге келіп, 

стандартталуы Borland фирмасының турбо-жүйелерінің пайда 

болуымен айқындалғаны белгілі. Мұндай жүйелердің ортасы, экранда  

редакциалау терезесі арқылы ұсынылады.  

Мысалы, Турбо Паскаль интерфейсі көп терезелі орта. 

Бағдарламалау жүйесі, turbo.exe файлымен жіберілген соң, компьютер 

экранына Турбо Паскаль ортасының редакциялау терезесі шығады. 

Терезеде интеграциаланған ортаның көрінетін үш компоненті 

бейнеленеді: жоғарғы бөлігінде – бас мәзір жолы, ортада – терезенің 

жұмыс аймағы, төменгі жағында – жағдай жолы.  
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Бағдарламалау жүйлерге тән жұмыс режімдері: 

 бағдарлама мәтінін редакциялау режімі; 

 компиляциялау режімі; 

 орындау режімі; 

 файлдармен жұмыс жасау режімі; 

 көмек алу режімі; 

 бағдарламаны жөндеу режімі. 

Редакциялау режімі – әдетте, жүйе жұмысын инициалдау 

кезінде өзі автоматты түрде қойылады. Бұл ретте жүйеге кіріктіріген 

мәтіндік редактор жұмыс жасайды.  

Оқушылардың БЖ мәтіндік редактормен жұмыс жасауды 

игеруге «Word мәтіндік редакторы» тақырыбын қарастырғандағы 

дағдылары көмектесуге тиіс. 

Компиляциялау режімі – компиляциялауға түсетін тілдерге 

(Паскаль, СИ, Фортран және т.б.)  қызмет ететін жүйелерде болады. 

Бағдарламалау тілінен машиналық код тіліне аудару үрдісін – 

трансляциялау (traslation – аудару), ал оны орындайтын 

бағдарламаларды трансляторлар (аударуыштар) деп атайды. 

Трансляторлардың үш түрі: интерпретаторлар, компиляторлар, 

ассемблер болады.  

Интерпретатор – берілген бағдарламаның әр операторын 

жекелеп өңдейтін және оны орындайтын транслятор. 

Бағдарламалау жүйенің компиляторы – бүкіл бағдарламаның 

мәтінін машиналық код тіліне аударып модульге айналдырады. 

Нәтижесінде орындалатын бағдарлама пайда болады.  

Ассемблер – ассемблер (автокод) тілінде жазылған 

бағдарламаны, машиналық тілге аударады. 

Мұғалім бұл әрекеттердің мәнін түсінуге тиіс болғанымен, 

базалық курста оқушыларға бұл сұрақтарды толық жан-жақты 

талқыламаса да болады.  

Орындау режімінде – трансляциялаудан кейін машиналық код 

тілінде пайда болған бағдарлама орындалады. Бейсик жүйесінде 

бағдарламаны тікелей интерпретатор орындайды. Әдетте, 

бағдарламаның орындалуы RUN бұйрығынан басталады. 

Файлдармен жұмыс жасау режімі. Сыртқы 

тасымалдаушыларда берілген тілдегі бағдарламаның мәтіндері, 

алғашқы және ақырғы деректер файл түрінде сақталады. Бұл режімде 

дәстүрлі амалдар орындалады: ақпаратты файлда сақтау файлдан, 

ақпаратты жедел жадыға оқу, файлдарды атау, және т.б. Бұл режімге 

редакциялау терезесінен баспаға шығару бұйрығы да жатады.  
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Көмек алу режімі – бағдарламалаушыға жүйемен жұмыс жасау, 

бағдарламалау кезінде, еске түсіруді экранға алуға мүмкіндік береді.  

Бағдарламаны жөндеу режімі. Бұл режімде бағдарламаның 

ізсалуын (орысш. – трассировка) орындауға, бағдарламаны қадаммен 

орындауға, анықталған айнымалылар мәндерінің өзгерістерін 

қадағалауға, анықталған жерде немесе шарт бойынша бағдарламаның 

орындалуын тоқтатуға болады. Жөндеу режімі, бағдарламадағы 

алгоритмдік қателерді іздеу үшін бағдарламалаушыға ыңғайлы 

құралдарды ұсынады. 

БЖ режімдері туралы мұғалім әдістемелік схемамен әр режімде 

қолданылатын бұйрықтар жүйесі туралы баяндауы қажет. 

Бағдарламалау жүйелері үшін шығарылатын есепке байланысты 

алғашқы және ақырғы ақпаратымен бағдарламаның мәтіні жазылған 

файлдар – деректер болады.  

11.5. Семинар  «Бағдарламалауды үйрету» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Мектеп алгоритмдік тілін қолданудың дидактикалық 

мақсаттары және оның жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілін 

үйренудегі бастапқы саты ретіндегі рөлі. 

2. Информатиканың негізгі және бағдарлы курстарындағы 

бағдарламалау. 

3. Бағдарламалау тілдерінің даму тарихы. 

4. Бағдарламалау түрлері (функционалды, логикалық, 

процедуралық, объектіге-бағытталған); 

5. Негізгі есептер типі көрсетілген алгоритмдік құрылымдар  

(сызықтық, тармақталу, циклдар); 

6. Рекурсивтік  алгоритмдер. 

7. Массивтер. 

8. Процедуралар және  функциялар. 

9. Информатика курсының берілген тараудағы тақырыптарын 

тізбектеп оқыту. 

10. Оқушыларға бағдарламалау негіздерін оқытудағы қажетті 

бағдарламалық жабдықтар. Оларды оқытудың әдістемелік 

ерекшеліктері. 

11. Бағдарламалау тілдері мен бағдарламалау жүйелерінің 

арасында қандай  айырмашылық бар ? 

12. Кіріспе курсы үшін қандай бағдарламалау тілдері тиімдірек 

және неліктен? 

Төмендегі тақырып бойынша өз ойыңызды жазыңыз:  
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«Орта мектепте программалау тілін таңдау. Программалуды 

үйренудегі  менің тәсілдерім» 

 

11.6. Зертханалық жаттықтыру мен өзіндік жұмысқа 

берілетін тапсырмалар кешені 

Зертханалық жұмыс «Алгоритмдер және орындаушылар» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 алгоритм; 

 алгоритмнің қасиеттері (түсініктілік, дәлдік, нәтижелік, дис-

креттілік, жалпылық); 

 орындаушы, ОБЖ (орындаушының бұйрықтар жүйесі), 

орындаушы ортасы; 

 шама – аты, типі, мәні; 

 алгоритмдік  конструкциялар – сызықтық, тармақталу, цикл; 

 блок-схема; 

 алгоритмдік тіл; 

 алгоритмнің формальді орындалуы; 

 көмекші  алгоритм. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Информатика курсында алгоритмдеудің алатын орны мен 

мәнінің уақыт талабына сай қалай өзгерді? 

2. А.П.Ершовтың және т.б. оқулықтарында енгізілген негізгі 

ұғымдар, дидактикалық құралдар мен әдістемелік тәсілдердің 

қайсысы сақталды? 

3. «Шамалармен жұмыс жасайтын орындаушы» деп атаудың 

әдістемелік мағынасы неде? 

4. Алгоритм ұғымын толық түсініп меңгеру үшін оқушылармен 

қандай типті есептерді қарастыру қажет? 

5. Оқушылармен сабақта ( Баше ойыны тәрізді ) «алгоритмдік 

ойындар» ойнауға бола ма? Тағы қандай  алгоритмдік ойындарды 

ұсынар едіңіз? 

6. Қандай негізгі ережелер алгоритмдеу мен бағдарламалауды 

құрылымдайтын әдістемені құрайды? 

7. Неліктен информатика сабақтарында блок-схемалардан бас 

тартуға болмайды және оларды қалай бейнелеу қажет? 

8. Шама және оның қасиеттері ұғымын қандай әдістемелік 

ретпен ашу қажет? 

9.  «Айнымалы», «меншіктеу» ұғымдарын оқытқанда қандай 

әдістемелік проблемалар кездеседі? Оларды қалай шешуге болады? 

10. Алгоритмдеу және бағдарламалау бағытын оқыту кезінде 
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оқушылар ойлаудың қандай өзіне тән стилі мен мінез ерекшеліктерін 

қабылдайды? 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Формалды орындаушы ұғымының мағынасы  неде? 

2. Тікелей басқару режімінің программалық басқару режимінен 

айырмашылығы  неде? 

3. Әрекеттердің кез-келген тізбегін алгоритм деуге бола ма? 

Жауабыңызды негіздеңіз, мысал немесе қарсы мысал  келтіріңіз. 

4. Кез келген есептің алгоритмін құруға болады деуге бола ма? 

Жауабыңызды негіздеңіз, мысал немесе қарсы мысал  келтіріңіз. 

5. Келесі түйінді сөздерден алгоритмнің анықтамасын  

құрастырыңыз. Түйінді сөздер: орындаушы, тізбек, түрлену, 

есептеуіш  әрекет, үрдіс, нәтиже. 

6. Келтірілген әрекеттер тізбегін  алгоритм деуге бола ма: 

«Сонда бар, қайда барарымды білмеймін. Ананы әкел, не екенін 

білмеймін»? Жауапты алгоримнің қасиеттерін қолдана отырып 

негіздеңіз. 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1-топтама 

1. Келесі алгоритмнің орындалу нәтижесінде X және Y 

айнымалыларының ақырғы мәндерін анықтау керек. 

а) Х:=2   б) Х:=1.5 

 Х:=Х*Х    Х:=2*Х + 1 

 Х:= Х*Х*Х   Ү:=Х/2 

 Х:= Х*Х*Х*Х   Ү:=Х + Ү 

2. А, В, С айнымалыларының арасында, олардың мәндері солға 

қарай циклдік түрде жылжу алгоритмін жазу керек. Циклдік жылжу 

схемасы:  

3. А, В, С, D айнымалыларының арасында, олардың мәндері 

оңға қарай циклдік түрде жылжу алгоритмін жазу керек. Циклдік 

жылжу схемасы:  

4. Келесі шектеулерді ескере отырып, мына формула: у = (1 - х
2
 

+ 2,5х
3
 + х

4
)

2
 бойынша есептеу алгоритмін жазу керек: 1) тек қана 

қосу, алу және көбейту амалдарын қолданып; 2) әрбір өрнекте тек 

қана бір арифметикалық амал болуға тиіс. 

5. Алдыңғы есептің шектулерін қолданып, есептеудің ең қысқа 

алгоритмдердін жазу қажет: 

A B C 

A B C D 
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а) у = х
8
;  б) у = х

10
;  в) у = х

15
;  г) у = х

19
. 

Қосымша айнымалылардың санын минималды түрде қолдануға 

тырысу қажет. Алгоритмнің ізсалуын х = 2 үшін орындау керек. 

6. Үш нақты A, B, C сандары берілген. Осылардың арасынан ең 

үлкенін табу алгоритмін құру керек. 

7. Қабырғалары a, b, c үшбұрышының ауданын есетейтін 

агоритмді құру керек. (a, b, c — нақты оң сандар). 

8. Бірінші үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары А және 

В, сонымен қатар оның ауданы екінші үшбұрыштың ауданынан 6 есе 

кем. Екінші үшбұрыштың қабырғаларының біреуі С-ға тең, оның 

басқа қабырғасының ұзындығын табу керек. 

9. Үшбұрыштың қабырғасының ұзындығы А-ға, периметрі Р-ға 

тең, ал қалған екі қабырғаларының ұзындықтары бірдей. Осы 

қабырғалардың ұзындығын табу керек. 

10. Үшбұрыштың периметрінің Р-ға тең, бір қабырғасының 

ұзындығы А, екінші қабырғасының ұзындығы – В. Үшінші 

қабырғасының ұзындығын табу керек. 

11. Қабырғасы А тең кубтың бетінің ауданын табу керек. 

12. Төрт бүтін сандар арасынан ең үлкенін табу алгортиімін 

жазу қажет. 

13. Бүтін үш сандар  арасынан оң мәнді екі санның бар екенін 

тексеретін шарттың алгоритмін жазу керек.   

14. Берілген үш сан үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығы 

бола алатындығын тексеретін шарттың алгоритмін жазу керек.   

15. Берілген координатасы (х,у) нүктесі, коодинаталық 

тегістіктің бірінші ширегінде жататынын тексеретін шарттың 

алгоритмін жазу керек.    

16. Х санының [a,b] немесе [c.d] инервалдарына жататынын 

тексеру керек. 

17. Қабырғалары a, b, с, d төртбұрышының ромб екенін тексеру.  

18. Қабырғалары a, b, с үшбұрының тең бүйірлі екенін анықтау. 

19. Қабырғалары a, b, с үшбұрының тең қабырғалы екенін 

анықтау  

20. a, b, c сандарының арасынан терістерінің санын анықтау. 

21. a, b, c сандарының арасынан оң мәнділерінің санын анықтау 

22. а және b сандары – бірінші үшбұрыштың катеттері, с және d 

– екінші үшбұрыштың катеттері. Осы үшбұрыштардың 

шамаластығын анықтау қажет. 

23. Берілген (х,у) нүктесі, центрі координаталар басында 

орналасқан, ішкі rl және сыртқы R2  радиусты сақиналы жазық 

фигураға жататынын анықтау керек. 
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S:=1 

n=1 to 3 

S:=S*n 

 S шығару 

 11.7-сурет 

 

 

 

2-топтама 

1. Алгоритм фрагменті блок-схема түрінде берілген (11.7-сурет). 

Алгоритмнің орындалу   нәтижесінде S айнымалысы қандай мәнді 

қабылдайтынын анықтаңыз. 

2. Берілген cos(x)=x теңдеуін шешу  алгоритмін қақ бөлу әдісі 

бойынша блок-схема арқылы көрсетіңіз. 

Алгоритмді жазғанда  келесі айнымалыларды 

қолданыңыз: A және B – іздестіру шекарасы, LK 

және PK – шешімнің кішірейтілген 

интервалының сәйкес сол және  оң 

координаттары, E – дәлдік. 

3. Өз орындаушыңызды ойлап табыңыз 

және оны мына схема бойынша бейнелеңіз: 

ортасы, орындаушының бұйрықтар жүйесі 

(бұйрықтар қалай беріледі, орындалады, «жасай 

алмаймын»).  Нақты орындаушы үшін бірнеше есеп құрастырыңыз. 

4. A (x,y) нүктесінің берілген аймаққа 

жататынын анықтайтын алгоритм құрыңыз 

(11.8-сурет). 

5. Келесі шектеулерді ескере отырып, 

мына формула: у = (1 - х
2
 + 2,5х

3
 + х

4
)

2
 бойынша 

есептеу алгоритмін жазу керек: 1) тек қана қосу, 

алу және көбейту амалдарын қолданып; 2) әрбір 

өрнекте тек қана бір арифметикалық амал болуға 

тиіс. 

V. Оқу материалындағы өзіңізге ұнаған ең жақсы күнделікті 

жоспардың мысалын келтіріңіз (өзіңіз дайындаңыз немес оқу 

бағдарламасын таңдаңыз): 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін даярлаңыз. 

VII. Осы алгоритмдеу және бағдарламалау бағыты бойынша 

қорытынды жұмыстың мысалын келтіріңіз (кез-келген формада  – 

бақылау, өз бетінше жұмыс, тест т.б..). Қорытынды жұмыс бір 

сабақ көлемінде өткізіледі және баға критерийі болуы тиіс. 

Алгоритмдеу тақырыбына өзіндік жұмыс  

Өзіндік жұмыстың мақсаты:  

1) есептердің математикалық моделін жасауды үйрену;  

2) математикалық моделі бойынша есептің алгоритмін құру;  

3) алгоритмді құруда алгоритмдік конструкцияларды қолдану;  

11.8-сурет 
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4) қолданбалы MS Excel.бағдарламасы құралдарын және 

мүмкіндіктерін неғұрлым іскерлік түрде қолдануды үйрену.  

Іске асыру формалары: 

1. Тапсырмалардағы барлық есептердің математикалық моделін 

қоюды, алгоритмді сөзіндік-табиғи (қадаммен) немесе жасанды 

алгоритдерік тілмен сипатталуын және блок-схамаларын құруды 

дәптерде орындау қажет. 

2. Барлық есептердің алгоритмінің орындалуын, MS Excel-ң 

мүмкіндіктерін пайдаланып іске асыру қажет. 

Нәтижесі: 

▪ Есептерді алгоритмдеудің барлық кезеңдері сипатталып және 

MS Excel-ң мүмкіндігімен іске асырылып, алгоритмнің орындалған 

нәтижесін сарапталып көрсетілуі қажет. 

▪ Excel – дегі парақтарда әр есептің математикалық моделіне 

сәйкес барлық параметрлердің енгізілуі қарастырылып жобалануы 

қажет. 

Тапсырмалар 

1. Мына функциялар берілген. MS Word және MS Excel 

қолданбалы программалардың мүмкіндіктерін қолданып, келесі 

тапсырмаларды орындаңыз. 

 

1)  2)  

а). Берілген функциялар үшін нәтижелерінің табу моделін 

алгоритм түрінде құрып, блок-схемаларын сызыңыз. Алгоритмде 

қандай негізгі алгоритмдік конструкция қоллданылады. 

б). Excel программасында логикалық ЕСЛИ, ИЛИ, И 

функцияларын қолданып, алгоритмдегі шартқа байланысты не сандық 

нәтижені, не «шешімі жоқ» деген хабарламаны шығаратын 

Парақтарты дайындап, орындап көрсетіңіз. 

2. f(x) = x – sinx функциясының нәтижелері, х аргументінің 

мәндері [a; b] аралығынан h қадамымен өзгеруіне сәйкес есептелу 

алгоритмін және блок-схемасын құру қажет. MS Excel – де логикалық 

ЕСЛИ функциясын қолданып, блок-схема бойынша алгортмнің 

орындалу нәтижесін кесте түрінде: бірінші бағанада - аргументтің 

мәндерін, екінші бағанада - соған сәйкес есептелген функцияның 

мәндерін, сонымен қатар «цикл аяқталды» деген хабарды шығару 

керек.  

3. Екі бүтін a және b (a>=0, b>=0 және a>=b) сандары үшін, ең 

үлкен орта бөлшегін (ЕҮОБ) табу алгоритмін және блок-схемасын 

құру қажет. (Мысалы: a=48, b=18 болсын, онда ЕҮОБ(48,18)=ЕҮОБ 

)2(
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(18,12)= ЕҮОБ(12,6)= ЕҮОБ(6,0)=6). MS Excel программасында 

құрылған алгоритді іске асырған Парағын дайындап, орындап 

көрсетіңіз. 

4. Қабырғалары a, b, c үшбұрышының тең қабырғалы екенін 

анықтайтын алгоритмін және блок-схемасын құру қажет. MS Excel 

программасында құрылған алгоритді іске асырған парағын дайындап, 

орындау керек.  

5. Қабырғалары a, b, c үшбұрышының тең бүйірлі екенін 

анықтайтын алгоритмін және блок-схемасын құру қажет. Құрылған 

алгоритді MS Excel программасында іске асырған Парағын дайындап, 

орындау керек.  

6. Есептің блок-схемасы берілген.  

MS Word және MS Excel қолданбалы программалардың 

мүмкіндіктерін қолданып, келесі тапсырмаларды орындаңыз:  

а) осы блок-схема бойынша 

алгоритмді талдап есептің мазмұнын 

қалпына келтіріңіз. MS Word –ң графикалық 

құралдарын қолданып блок-схеманы құрып 

файлды сақтаңыз. Алгоритмде қандай негізгі 

алгоритмдік конструкция қоллданылған;  

б)  Excel программасында, логикалық 

ЕСЛИ (условие; выр1; выр2;) функциясын 

қолданып, блок-схема бойынша алгортмнің 

орындалу нәтижесін кесте түрінде: бірінші 

бағанда – аргументтің мәндерін, екінші 

бағанда – соған сәйкес есептелген 

функцияның мәндерін, сонымен қатар «цикл аяқталды» деген 

хабарды шығару парағын дайынап файлды сақтаңыз; 

г) Word редарторындағы жазылған файлдың ішінен, Excel 

программасында ұйымдастырылған алгоритмдік файлға гиперсілтеме 

жасаңыз. 

 

y 

x = 0.1  

y := 4/x 

x := x+ 0.5 

соңы 

x<=0.

5 

жоқ 

иә 

басы 
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12-тарау. Ақпараттық технологиялар сызығы  

«Ақпараттық технологиялар» сызығы аймағында 

қарастырылатын әрбір тақырыптық бөлімінің теориялық және 

технологиялық мазмұнын мұғалім анық  айыра білуі қажет. 

Теориялық мазмұнға әртүрлі ақпараттың ЭЕМ жадында 

ұсынылу мәселелері, деректерді құрылымдау, тап осы технологиялық 

құралдың көмегімен ақпараттық есептердің шешу әдістерін қарастыру 

кіреді.  

Технологиялық мазмұнға жататыны: 

 қолданылатын аппараттық құралдарды білу, үйрену: тап 

осы технологияда қолданылатын және ЭЕМ архитектурасы туралы 

оқушылардың ұғымын кеңейтетін, компьютердің жеке 

құрылғыларының жұмыс жасау принциптерімен жете танысу;  

 қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды білу және 

игеру: редакторларды, кестелік процессорларды, ДҚБЖ және т.б.  

Оқушыларды әрбір жаңа ақпараттық технологиямен 

таныстыруды, оның қай салада қолнылатындығы туралы әңгімеден 

бастау қажет. 

Әрбір қолданбалы бағдарламалық құралды оқып білу, игеру, 

оның мына тараптарынан қарастырылуы қажет: өңделетін деректер, 

ортасы (интерфейсі), жұмыс режімі, басқару бұйрықтары. Оны 

мына методикалық схема түрінде бейнелеуге болады (12.1-сурет [24, 

46]):  

12.1-сурет. Ақпараттық технологияларды оқудың әдістемелік 

схемасы 

«Ақпараттық технологиялар» мазмұндық сызығының негізгі 

ұғымдарының құрылымы 5-схемада (2-қосымша [24]) ұсынылған. 

Компьютерлік ақпараттық технологиялардың бес түріне сәйкес, схема 

да бес тармақтан тұрады. 

 

 

Қолдану 

аймағы 

АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Теориялық 

негіздер 

Қолданбалы 

бағдарламалық құралдар 

Аппараттық 

құралдар 
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Жұмыс 
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12.1. Мәтіндік ақпаратпен жұмыс жасау технологиясы 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 мәтіндік редактордың өндейтін деректері; 

 аппараттық құралдар; 

 қолданбалы бағдарламалық құралдар; 

 мәтіндік редактордың ортасы; 

 жұмыс режімдері; 

 мәтіндік редактормен жұмыс жасау бұйрықтары; 

«Ақпараттық технологиялар» мазмұндық сызығына жататын 

«Мәтіндік ақпараттарды өңдеу» тақырыбы, әдетте, базалық курста 

бірінші болып оқытылады.  

Қолдану аймағы: мәтіндік құжаттарды дайындау, баспа қызметі. 

Мамандандырылған компьютерлік құралдар баспа жүйелері деп 

аталады.   

Мәтінмен жұмыс жасаудың компьютерлік технологияларының 

теориялық негізіне – мәтіндік ақпаратты кодтау, мәтіндік 

құжаттарды және файлдарды құрылымдау мәселелері жатады. 

Мәтіндік ақпаратты ұсыну, кодтау мәселелері жоғарыда 

қарастырылды1. 

Деректер. Мәтіндік редактор, символдық ақпаратпен жұмыс 

жасайды, онда құрылымның мына формаларын ерекшелеуге болады: 

- символдар; 

- сөздер;  

- жол; символдар жолы; 

- абзацтар; 

- мәтіннің үзінділері (блоктар); 

- файлдар. 

Бұйрықтар жүйесінде осы құрылымдардың әрқайсысымен 

тұтастай жұмыс жасайтын бұйрықтар бар. 

Символ – символдық ақпараттың ең кіші бірлігі, МР өңдеуге 

жататын минимальды объект. Символдар мен амалдар негізінен 

оларды енгізгенде, әр символды  түзеткенде жүреді. 

Сөз – оң және сол жағынан бос орынмен (орысш. – пробел) 

немесе тыныс белгілерімен шектелген, символдар жиынтығы; мәтін 

бойы тез жылжыту, үзінділерді жою бұйрықтарында қолданылады. 

Жол – нүктелер арасындағы символдық ақпараттың ерікті 

тізбегінің кесіндісі. Символдар жолы – мәтінде бір жол алатын 

деректер, оның өлшемі мәтінді пішімдеумен анық сызылады.  

                                                 
1
  8.1-ді және 9.1-ді қараңыз 
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Абзац (нем. absatz – бөлім, мәтіннің бөлігі) – бірнеше сөйлемнен 

құралған жазбаша сөздің кесіндісі. Абзац ойы, тақырыбы, идеясы 

және сюжеті бірлескен мәтінді логикалы бөліктерге бөлуге 

қолданылады.  

Абзац әрқашанда жаңа жолдан басталады. Әр абзацқа сол және 

оң жақ шекаралары және бірінші жолдың ығысуы қойылады. Жаңа 

абзацқа өту үшін міндетті түрде <Enter> пернесін басу қажет.  

Оң абзацты шегініс (орысш. – отступ) – мәтіннің бірінші 

жолының оң жаққа жылжуы (қызыл жол).  

Мәтіннің үзінділері – тізбектелген жолдардың жиынтығы, 

олармен тұтастай жұмыс жасауға (жоюға, орнын ауыстыруға, 

көшірме алуға) болады.  

Файл ұғымы ақпаратты магниттік дискіде сақтау, оқу, және 

жазумен байланысты. Мәтіндік файлдарды – аты аталған мәтіндік 

деректер деуге болады. 

Аппараттық құралдар. Мәтіндік редактордың көмегімен 

мәтіндік құжатты жасау үрдісі кешенді сипат алады, онда 

компьютердің барлық негізгі құрылғылары іске қосылып отырады. 

Осы тақырыптың аясында оқушылар ЭЕМ әртүрлі аппараттық 

компонеттерінің жұмыс жасау принциптері туралы білімдерін  

кеңейтулері қажет. Ақпараттық технологиялар сызығымен 

«Компьютер» сызығының қиылысқанын осыдан байқауға болады. 

Пернетақта – мәтіндік редакторды басқару, мәтінді енізу үшін 

негізгі құрылғы болып табылады. Мәтіндік редактормен жұмыс 

жасағанда мына перне топтарының бәрі қолданылады: 

 функционалды; 

 басқарушы; 

 режімдерін ауыстыру; 

 меңзердің жылжулары; 

 басқа пернелер. 

Дисплей. Біріншіден, оқушылар кез келген бейне экранға 

жарқыраған нүктелер жиымы – пиксельдерден құралып шығатынын 

білуге тиіс. Мәтіннің символдары үзіліссіз сызықтардан емес, жеке 

нүктелерден құрылады. Символдардың бұл дискреттік құрылымын 

экранға зейін салып қарағанда көруге болады. 

DOS жүйесіне бағынышты жұмыс жасайтын барлық мәтіндік 

редакторлар, экранның символдық режімін қолданады. Бұл режімде 

экранға шығарылатын символдардың позициясы және өлшемі қатал 

анықталады.  

Экранның символдық режіміне бағытталған мәтіндік 

редакторлар, символдардың өлшемін өзгертуге, әртүрлі шрифттерді 
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қолдануға мүмкіндік бермейді. Тек қана бір стандартты шрифт 

болады. Мысалы, Паскаль бағдарламалау жүйесіндегі мәтіндік 

редакторы MS-DOS жүйесіне бағытталған, сондықтан экранның 

символдық режімін қолданады.  

Windows операциялық жүйесі және оның барлық қосымшалары 

дисплеймен, тек қана графикалық режімде жұмыс жасайды. 

Сондықтан экранға символдарды әртүрлі  өлшемде және пішінде, кез 

келген позицияда шығара беруге болады. Әйтсе де, экранның 

дискреттік пиксельдік құрылымы қала береді, соның нәтижесі  

символдардың мозаикалық бейнелену принципі болып табылады. 

ЭЕМ жадысы. Мәтіндік құжатпен жұмыс жасау барысында, 

компьютердің ішкі (жедел) және сыртқы жадыларының қайсысы 

болсын іске қосылып тұрады. Осы жады формаларының қайсысы 

қандай мақсатта қолданылатынын оқушылар жақсы білуге тиіс.  

Мәтіндік редактордың (МР) өзі (ДК барлық бағдарламалық 

жасақтамалар сияқты) магниттік дискіде (винчестерде), яғни сыртқы 

жадыда сақталып тұрады. Оқушыларға МР-дың қай каталогта 

(қапшықта) тұрғанын көрсетіп, оның жұмысқа қалай жіберілетінін 

түсіндіру қажет.  

Мәтіндік редактордың жіберілуі – МР-дың бағдарламасының 

файлын жедел жадыға көшіру және инициалдануы (алғашқы рет іске 

қосылуы) арқылы жүзеге асады. Жұмысқа қосылып тұрған уақыт 

бойы МР бағдарламасы жедел жадының белгіленген бөлігінен орын 

алып тұрады. МР жабылған соң жедел жады босайды. 

Пайдаланушының енгізетін мәтіні, жедел жадының сол үшін 

тағайындалған арнайы орынға – МР жұмыс аймағана кіргізіледі. 

Жедел жадының тағы бір бөлігінде  алмасу буфері орын алады. 

Алмасу буфері (ағылш. – clipboard) – ақпаратты уақытша 

сақтауға арналған жадының аралық аймағы (12.2-сурет). Буфер 

қапшықтардың, файлдардың, құжаттардың, т.б. көшірмесін жасағанда 

және қолданбалы бағдарламалардың арасында ақпарат алмасуына 

қажет.  

12.2-сурет. Буфер арқылы ақпарат алмасу схемасы 

Алмасу 

буфері 

Word Excel 

Access 

… 

Power 

point 

Paint 
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Буферге ВЫРЕЗАТЬ және КОПИРОВАТЬ бұйрықтарының 

орындалуы бойынша мәтіннің үзінділері түседі. Буферде тұрған 

ақпаратты  шексіз ала беруге болады.  

Буферге ақпаратты жазу – Правка  Копировать (Вырезать) 

бұйрықтары (немесе тақтадағы сәйкес батырмалар) немесе CTRL + С 

пернелерін қатар басу арқылы орындалады.  

Буферден ақпаратты оқу – Правка → Вставить бұйрығы 

(немесе тақтадағы сәйкес батырмалар) немесе SHIFT + INSERT 

пернелерімен орындалады. 

Кең тараған Word 2003, 2007, 2010 мәтіндік редакторларында – 

кеңейтілген алмасу буфері болады. Ондай буферде 24 объектіге дейін 

бірден сақтауға болады. Буфердің мазмұнын көру үшін, мысалы, Word 

2003-те – Правка → Буфер обмена Office бұрықтары орындалады. 

Экранда редактордың жұмыс аймағының сол жағында буфердің 

мазмұнын толық көрсететін  терезе пайда болады. Одан кез келген 

қажет үзіндіні таңдап, мәтінге енгізу өте ыңғайлы. 

Қолданбалы бағдарламалық құралдар. Мәтіндік ақпаратпен 

жұмыс жасауға арналған қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру 

қатарына – мәтіндік редакторлармен мәтіндік процессорлар жатады.  

Мәтіндік редактор – мәтіндік файлдарды құру және өзгерту 

үшін, сонымен қатар, оларды экранда қарау, баспаға шығару, мәтіннің 

кесінділерін іздеу және т.б. арналған компьютерлік бағдарлама. Оған 

Windows жүйесінің стандартты қосымшасына кіретін «Блокнот» және 

Word Pad қарапайым мәтіндік редакторларын жатқызуға болады. 

Мәтіндік процессорлар – бұл, графиктерді, формулаларды, 

кестелерді және көптеген басқа объектілерді енгізу мүмкіндігі бар, 

мәтінді пішімдеу қызметтері кеңейтілген редакторлар.  

Мұндай редакторларды мәтіндік процессорлар деп жиі атайды, 

олар, жеке хаттардан бастап ресми қағаздарға дейін, неше түрлі 

құжаттарды құру, жасау үшін арналған. Қазіргі кездегі ең кең тараған 

мәтіндік процессорлардың бірі Microsoft Word болып табылады.  

Microsoft Word – Windows операциялық жүйесіне үйлестірілген, 

әртүрлі мәтіндік құжаттарды теру, түзету, графикалық объектілерді 

(суреттер, графиктер, формулалар, т.б.) қою, жөндеу мүмкіндігі мол, 

графикалық-объектілі, көп терезелі редакторлық процессор.  

Word редакторының өте кең баспагерлік, типографиялық 

мүмкіндіктері, пайдаланушының жұмысын мамандандыруға 

ынталандырады. Оқушылардың ең бірінші игеретін қолданбалы 

бағдарламасының типі – мәтіндік редактор. 
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Орындауға жіберілген мәтіндік редактормен қоса, компьютерді 

мәтіндік ақпаратпен жұмыс жасайтын мамандырылған  орындаушы 

деп айтуға болады: 

Бұл орындаушы адамның (пайдаланушының) басқаруымен 

жұмыс жасайды. Бұл жүйемен жұмыс жасау барысында, адамның 

орындайтын барлық әрекеттерін (символды енгізу, символды жою, 

үзіндіні буферге жіберу, мәтінді файлда сақтау және т.б.)  

орындаушының басқару бұйрықтары деп қарастырылады.  

Сондықтан мәтіндік редакторды оқыту (басқа да ақпараттық 

технологиялардың қосымша құралдарын оқыту сияқты) әрбір 

орындаушыға тән дәстүрлі әдістемелік схемамен жүргізіледі: 

 деректер: мәтіннің құрылымды бірліктері; 

 МР ортасы; 

 МР жұмыс режімдері; 

 бұйрықтар жүйесі. 

МР ортасы. Сабақта нақты қандай мәтіндік редактор 

қарастырылмасын, оның бас терезесінің интерфейсі мына бес негізгі 

аймақтан тұратынына оқушылардың назарын аудару қажет: 

 тақырып жолы – стандартты жүйелік: «Свернуть» (жинау), 

«Развернуть» (жазу), «Закрыть» (жабу) батырмаларынан тұрады; 

 мәзір жолы  мәзірдің негізгі бұйрықтарынан тұрады. Барлық 

бұйрықтар иерархиялық болып келеді, яғни бұйрықтардың біреуі 

таңдалғанда, экранға оған бағынышты бұйрықтар тізімі төменге 

жазылып шығады. Сонымен қатар, көптеген амалдарды тездету үшін, 

мәнмәтіндік мәзір (орысш. – контекстное меню) қолданылады. 

Мәнмәтіндік мәзірді шақыру үшін объектіні белгілеп, тінтуірдің оң 

батырмасы немесе Shift+F10 пернелер тіркесі басылады. 

Мәнмәтіндік мәзірмен жұмыс жасау оқушылардың тұрақты 

дағдысына айналуға тиіс.  

 басқару тақталары – бұйрықтарды тез орындау үшін біздің 

қолдануымызға ыңғайлы құралдарын ұсынады. Керек тақтаны 

экранға қою үшін: Вид  Панели инструментов  шыққан тізімнің 

ішінен керегін таңдап, мысалы, «Таблицы и границы» қасына  

қанатша қойса болғаны. Әдетте, экранда жиі қолданылатын 

«Стандартная», «Форматирование», «Рисование» тақталары тұрады. 

 терезенің жұмыс өрісі – мәтін бейнеленетін экрандағы бос 

орын. Онда бір немесе бірнеше мәтіндік құжаттар ашық тұруы 

мүмкін. «Окно» бұйрығы арқылы құжаттан - құжатқа ауысуға  

ЭЕМ + МР Мәтінмен жұмысты орындаушы 
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болады. 

 жағдай жолы терезенің төменгі жағында орналасқан. 

Жағдай жолының сол жағында ағымды құжаттың жағдайы: ағымды 

беттің және бөлімнің нөмірлері; құжаттың басынан ағымды бетке 

дейінгі бет саны және беттердің жалпы саны; беттің жоғарғы 

шетінен меңзерге дейінгі қашықтық және жол саны сол жақ 

өрістен, меңзерге дейінгі символдар саны бейнеленеді. Сонымен 

қатар, жағдай жолында тап осы сәтте мәтіндік редактордың қай 

режімде екенін хабарлайтын индикаторлар бар. 

Жұмыс режімдері. Мәтіндік редактордың, айқын бір жұмыс 

түрін орындауға бағытталып, нақты белгіленген жағдайын – оның 

режімі деп түсініледі.   

Құжатты жасау режімі. Құжатты жасау үшін мына 

амалдарды орындау қажет: 

1. Мәтінді енгізу. 

2. Мәтінді редакциялау. 

3. Символдарды пішімдеу. 

4. Абзацтарды пішімдеу. 

5. Иллюстрацияларды енгізу. 

6. Колонтитулдарды енгізу. 

7. Беттерді пішімдеу. 

8. Сілтеме
1
 (орысш. – сноска) енгізу;  

Мәтіндік Word процессорында жаңа құжатты жасаудың мына 

әдістері қолданылады: жаңа бетті ашып құжатты теру, дайын шаблон 

бойынша жасау,  бар құжаттың негізінде жасау. 

Жаңа құжатты жасау (таза беттерді «алу») – Файл  

Создать  Новый документ  ОК. Немесе саймандар тақтасындағы 

«Создать» батырмасы шертіледі. 

Жаңа құжатты дайын үлгі (шаблон) бойынша жасау – Файл  

Создать  (На моем компьютере, На моих Web-узлах, Шаблоны 

Office Online), құжаттың типін таңдау (Письма и факсы, Записки, 

Другие документы, Web-страницы), таңдалған типтен нақты 

құжаттың атауын шерту, мысалы, Изысканное письмо немесе 

Современное резюме. Мұндай құжатта ұсынылған қасиеттер бойынша 

деректерді енгізсе болғаны. 

Бар құжатты (файлды) шақыру (ашу) – Файл  Открыть, 

дискілерде, қапшықтарда тұрған керек файлды тауып, оның атауын 

екі рет сырт еткізу. Немесе тақтадағы «Открыть» батырмасын 

                                                 
1
 Сілтеме – міне, осылай мәтіннің астында берілетін жеке мәлімет. 
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шертіп Открытие файла терезесінен  ... .керек қапшықтан файлды 

табу.  

Мәтінді енгізу. МР енгізу режімін жағдай жолы анықтайды. 

Мәтін алфавитті-цифрлық пернелер көмегімен енгізіледі. Үлкен әріпті 

енгізу үшін SHIFT пернесі қолданылады. Үлкен әріптердің ұзын 

тізбегін енгізу CAPSLOCK пернесімен пернетақтаның режімін 

ауыстыру арқылы жүзеге асады. Мәтінді енгізгенде мына ережелерді 

ұстану қажет: 

 қазіргі мәтіндік редакторлардың бәрінде, мәтінді теру 

барысында жаңа жолға өту автоматты түрде жүреді; 

 абзацтың аяғы Enter пернесін басу арқылы белгіленеді; 

 тыныс белгілерінен кейін міндетті түрде бос орын қажет; 

алдында бос орын терілмейді. Арнайы тыныс белгілері пернелердің 

мына комбинациясы арқылы жүзеге асады (12.1-кесте):  

12.1-кесте 

Белгілер Перне немесе пернелер комбинациясы  

Сызықша (дефис) <-> 

Үзіліссіз сызықша <Ctrl> + <Alt> + <дефис> 

Тире < Alt > + 0150 

Үзіліссіз бос орын <Ctrl> + <Shift> + <пробел> 

©  < Alt > + 0169 

Меңзер (сілтеуіш) ұғымы. Мәтінді енгізу жыпылықтаған меңзер 

деп аталатын, тік сызық –тұрған жерден басталады. Меңзерді 

тінтуірдің меңзерімен шатыстыруға болмайды. Оқушылардың 

назарын осыған аудару қажет. Тінтуірдің меңзері – ол, МР 

басқарудың белсенді элементі, ал меңзер құжаттың аймағынан 

шықпайтын тек маркер ғана.  

Әрекеттерді кері қайтару және күшін жою құралдары. 

Мәтіндік редакторда мәтінді енгізу, редакциялау және пішімдеу 

амалдарының бәрі хаттамаланып жатады, сондықтан соңғы 

әрекеттердің қажет санын кері қайтаруға болады. Ол үшін 

«Стандартная» тақтасындағы дөңгелек тілді «Отменить» 

батырмасы шертіледі немесе CTRL+Z пернелер комбинациясы 

қолданылады. 

Мәтінді редакциялау. Редакциялау – бар құжатқа қандайда бір 

өзгерістерді енгізу. MS Word редакторы құжаттарды редакциялау 

құралдарының  жиынын кеңінен ұсынады. 

Тікелей редакциялау құралдарына көшпес бұрын MS Word 

редакторының ортасында құжатпен жұмыс жасау режімдерін 

қарастырып кетейік. 
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Экранда құжатты ұсыну құралдары. MS Word редакторында 

құжатпен жұмыс жасау, экранда ұсынудың мына режімдердің 

біреуінде жүреді: 

 «Обычный» режімі. 

 «Разметка страницы» режімі. 

 «Структура» режімі. 

 «Схема документа» режімі. 

 «Web-документ» режімі. 

  «Во весь экран» режімі. 

 «Предварительный просмотр» режімі. 

Төменде (12.2-кесте) режімдерді бірінен-біріне ауыстыру 

құралдары келтірілген. 

12.2-кесте 

Көру режимі  «Вид» мәзірінің 

бұйрығы 

Пернелер комбина-

циясы 

Батырма 

Жәй Обычный Alt+Cttl+N  
Бетті белгілеу Разметка страницы Alt+Ctrl+P  
Құжаттың 

құрылымы 
Структура Alt+Ctrl+O  

Құжаттың 

схемасы  

Схема документа     

Web-құжат Web-документ    

Құжатты редакциялауда, негізінен бірінші үш режім 

қолданылады. 

«Обычный» режімі – құжатпен жұмыс жасаудың жылдамдығын 

қамтамасыз етеді. Әйтсе де, бұл режімде элементтердің көбіне қол 

жеткізу қиындап қалады. 

«Разметка страницы» режімі – пайдаланушыға ең ыңғайлысы, 

себебі мәтіннің терезедегі пішімі, қағазға дәл сондай пішімде 

шығарылады.  

««Структура» режімі – құжаттың құрылымын жасауға 

ыңғайлы құралдарды ұсынады.  

«Схема документа» режімі – арнайы құжатты экраннан оқуға 

арналған. Бет екіге бөлінеді: құжаттың схемасына және мәтінге. 

Үлкен құжаттың ішінен керек бөлімді іздеуге ыңғайлы. 

«Web-документ» режімі – Интернет құжаттарын дайындауға 

арналған.   

«Во весь экран» және «Предварительный просмотр» режімдері 

әдетте, құжатты редакциялауда қолданылмайды. 
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Мәтінді редакциялау кезінде – мәтінді ерекшелеу, түзеу, 

құжаттың үзінділерін көшірмелеу, орнын ауыстыру, әртүрлі 

символдарды, суреттерді, т.б. объектілерді енгізу әрекеттері 

орындалады. Осы әрекеттер мәзір жолында орналасқан: Правка, 

Вставка бұйрықтарына бағынышты опциялар арқылы жүзеге 

асырылады.  

Мысалы, мәтіндегі бір сөзді басқа сөзге ауыстыру үшін мына 

әрекеттер тізбегі орындалады: Правка  Заменить  шыққан 

диалогтық терезенің «Найти» жолында ауыстырылатын, «Заменить 

на» жолында соны ауыстыратын сөздерді теріп, (мысалы руб сөзін 

тенге сөзіне)  Найти далее  Заменить. Немесе мына жылдам 

пернелер тізбегі қолданылады: 

Ctrl + f немесе а (орысш) Табу (Найти) 

Ctrl + h или р (орысш) Ауыстыру (Заменить) 

Shift + F7 Синонимдер 

F7 Жазу ережесі (Правописание) 

Мәтінді форматтау (пішімдеу). Бұл режім мәтінді керекті 

түрде құрастыруға мүмкіндік береді. Мәтін элементтерін пішімдеуге 

арналған батырмалар, шрифтердің түрін, өлшемін таңдайтын, мәтінді 

туралау және т.б. қажет құралдар МР форматтау саймандар 

тақтасында орналасады. Мәтіндегі символдарды, абзацтарды 

пішімдеу, тізім жасау, әріптердің регистірін (кіші/үлкен), мәтінде 

бағамдар (колонки) жасау, т.б. амалдарды – «Формат» бұйрығына 

бағынышты – Шрифт, Абзац, Список, Колонки, Регистр, т.б. 

бұйрықтары арқылы жүзеге асырылады. 

Символдарды пішімдеуге – шрифттің әртүрлі параметрлерін, 

символдар арасындағы интервалдарды, жоғарғы және төменгі 

индекстерді қою жатады. Шрифттің параметрлеріне – шрифттің типі 

және өлшемі, кескіні, түсі, арнайы эффектілері жатады.  

Абзацтарды пішімдеуді қарастырғанда оқушылармен мына 

ұғымдарды талдап алу қажет:  

- шегініс (жол басындағы бос жер) – беттің сол жақ өрісінен  

абзацтың мәтініне дейінгі қашықтық, әдетте 1,25 см қойылады;  

- мәтінді туралау – жолдағы мәтінді туралау;  

- табуляция – әр абзацтың бірінші жолының басында, 

белгіленген шегініс жасау үшін қолданылады; 

- жоларалық интервал – абзац жолдарының арасындағы 

қашықтықты қоюға мүмкіндік береді; абзацтардың арасында да 

қашықтықты қоюға болады. 
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Мысалы: Форматтау тәртібі: қажет абзацтарды ерекшелеу  

Формат  Абзац  «Абзац» терезесінде мына параметрлер: 

выравнивание: по ширине, отступ-1,25, слева-0, справа -0, 

междустрочный: одинарный – қойылады.  

Анықтама алу режімі. Бұл режімге, мәзір жолындағы 

«Справка» бұйрығы арқылы ауысқанда экранда қосымша анықтама 

алу терезесі ашылады. Мысалы, MS Word 2010 мәтіндік 

процессорында ?– белгісімен бейнеленген батырманы шерткенде, 

«Справка Word» анықтама алу терезесі шығарылады. Қазіргі Word 

тектес мәтіндік редакторлары, Интернет арқылы Office.com сайтымен 

байланысу мүмкіндігі бар, қуатты анықтамалық қамтамасыз ету 

жүйесімен жабдықталады.  Көптеген танымал бағдарламаларға ұқсас 

MS Word мәтіндік редакторының мәнмәтіндік-тәуелді анықтамалық 

жүйесі бар.  

Орфографиялық тексеру режімі. Бұл режімде жұмыс жасау 

үшін сөзіндіктер қорының болуы қажет. Орфографиялық тексеру 

режімін редакциялау режімімен сәйкестіруге болады.  

Орфографиялық (лексикалық) тексеру – емле ережесін (орысш. – 

правописание) автоматты түрде тексеру. Ол үшін магниттік дискіде 

(винчестерде) орфографиялық сөзіндіктің файлы сақтаулы тұрады. 

Және де әртүрлі  тілдегі мәтіндерді тексеру үшін ондай сөзіндіктердің 

бірнешеуі болуы мүмкін, мысалы, орысша немесе ағылшын 

сөзіндіктері. Сонымен қатар, мәтіндік редактормен жұмыс жасау 

анықтамасы да магниттік дискіде тұрақты сақталып тұрады. 

Файлдармен жұмыс жасау режімі. Жедел жадының жұмыс 

аймағында қалыптасқан мәтінді сақтағанда магниттік дискіде 

(винчестерде) құжаттың файлы пайда болады. Пайдаланушыға 

дискіде файлдың сақталатын орынын (дискінің атын, каталогты) 

нұсқауға мүмкіндік беріледі.  

Файлдармен жұмыс жасау режіміне ауысу – <Файл> 

бұйрығымен орындалады. Пайдаланушы оған бағынышты мына 

бұйрықтардың бірін: <Создать>, <Сохранить>, <Открыть>, 

<Печать> – қажеттілікке байланысты таңдайды.  

Жасалған құжатты бірінші рет сақтау үшін – Файл  

Сохранить как  құжатты сақтайтын қапшықты (директорияны) 

таңдау және Имя файла жолында құжаттың атауын теріп 

«Сохранить» батырмасы басылады.  

Файлдарға атау бергенде, оқушылар міндетті түрде мына 

ережелерді  қолданулары қажет:  

 MS Word мәтіндік редакторында файл атауының ұзындығы 

255 символға дейін болуы мүмкін; 
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 латын және орыс алфавитінің үлкен және кіші әріптерін (А 

— Z, a — z, A — Я, а — я), цифрларды (0 — 9) және де арнайы 

символдарды қолдануға болады; 

 қолдануға болмайтын символдар: жұлдызша (*), қос нүкте 

(:), нүктелі үтір (;), сұрақ белгісі (?), көлбеу сызық символдары ( / 

немесе \ ), бөлу символы ( | ), үлкен ( > ) және кіші ( < ), тырнақша ("), 

және қазақ алфавитіне тән – І, Ң, Ғ, Ү, Ұ, Ө, і, ң, ғ, ү, ұ, ө, әріптерін.  

 Арнайы символдардың арасынан келесілерді қолдануға 

болады: !, @, #, $, % ,,&,(, ), _, -, { и }. Нүктені файлдың атымен оның 

кеңейтімінің арасындағы шекара ретінде ғана қолдануға болады. 

Баспа режімі. Бұл режімде мәтін қағазға басылып шығарылды. 

Оқушыларға принтермен жұмыс жасау кезінде принтердің өзінің 

кішігірім буферлік жадысы бар екенін ескерте кету керек. Құжатты 

баспаға жібергенде алдымен принтердің буфері толтырылады, одан 

соң мәтін буферден қағазға жіберіледі. МР көмегімен принтердің 

жұмысы басқарылады: – басылатын беттердің диапазоны, көшірме 

саны, қағаздың бір бетіне мәтіннің екі бетін басу, кітап немесе альбом  

бағытына бейімдеу, т.б. параметрлерді қоюға болады. 

Мәтіндік редакторлар файлға стандартты кеңейтулерді 

меншіктейді. Бұл Windows жүйесінің қосымшаларының бәріне тән. 

Мысалы, MS Word редакторында файлдар .DOC кеңейтімімен 

сақталады. Дискіде сақталған құжаттың мәтіні оның атын нұсқау 

арқылы ОТКРЫТЬ бұйрығының орындалуы бойынша қайтадан 

редактордың жұмыс аймағына шақырылады.  

Сонымен, пайдаланушы МР мен жұмыс жасағанда мына негізгі 

файлдық амалдарды орындау мүмкіндігі бар: 

- жаңа файлды жасау; 

- мәтінді файлда сақтау; 

- файлдан мәтінді жедел жадыға жүктеу; 

- файлды қағазға басып шығару. 

МР бұйрықтар жүйесін – жұмыс режімдеріне байланысты 

мына топтарға бөлуге болады: 

 интерфейс бұйрықтары – мәзірге кіру және шығу, оның 

ішінен қажет пунктті таңдау; 

 МР жағдайын өзгерту бұйрықтары – редакциялау режімінде 

шрифтті, төменгі/жоғарғы регистрді таңдауға, енгізу/ауыстыру 

режіміне ауысуға және т.б. мүмкіндік беретін бұйрықтар;   

 мәтін бойы жылжу бұйрықтары – екі топқа бөлінеді: 

қадаммен жылжу (оңға, солға, жоғары, төмен стрелкалары); мәтін 

бойы тез жылжу (жолдың басына/аяғына, мәтіннің  басына/аяғына, 

беттерді парақтау және т.б.); 
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 символдарды редакциялау бұйрықтары – символды 

енгізу/жою, кіші әріпті үлкенге ауыстыру және т.б.; 

 үлгі бойынша іздеу бұйрықтары – нұсқалған символдар 

жиынынан тұратын (әріп, сөз, фраза) мәтіндегі орынды табу үшін 

қолданылады; 

 буферге көшіру, буферден алу бұйрықтары;  

 МР режімдерінің аясында қолданылатын жалпы бұйрықтар. 

Компьютерде практикалық жұмысты ұйымдастыру 

бойынша ұсыныстар 

Мәтінді енгізу және редакциялау дағдыларын қалыптастыру, кез 

келген интерактивті режімде, қамсыздандыру бағдарламаларымен 

кәсіптік жұмыс жасаудың негізі болып табылады. Ең алдымен, 

оқушылар редакциялаудың негізгі стандарттық әдістерін игерулері 

қажет.   

Редакциялаудың негізгі стандарты – символдарды енгізудің 

барлық нұсқасына бірдей орындалатын редакциялауды операциялар 

жиыны. Оған мыналар жатады: 

1. Мәтін бойы жылжыту пернелері: [], [], [],[ ], [Home], 

[End], [PageUp], [PageDown]. 

2. Символды жою пернелері: [Backspace], [Del]. 

3. Символды ендіру/ауыстыру режімінің пернесі: [Insert].  

4. Жолдарды үзу/біріктіру үшін [Enter] пернесі; бірінші 

біріктірілетін жолдың аяғы болса – [Del], екінші жолдың басы болса – 

[Backspace] пернелері қолданылады. 

Мәтін бойы жылжу. Жылдам пернелер. Мәтінді енгізу, 

жыпылықтаған тік сызық – маркер тұрған жерден басталады. Жаңа 

жолға өту, алдыңғы жол толған кезде автоматты түрде жүреді.  

Енгізу үшін, керек символға тура жету үшін – оның алдында 

тінтуір шегеріледі немесе мәтін бойы жылжыту пернелер тобы 

пайдаланылады. Меңзерді құжаттың аймағында жылжыту үшін мына 

пернелер тіркесі қолданылады: 

Home ағымды жолдың басына 

End ағымды жолдың соңына 

Ctrl +  бір абзац алға  

Ctrl +  бір абзац артқа 

Ctrl +  бір сөз алға 

Ctrl +  бір сөз артқа 

Ctrl + Home құжаттың басына 

Ctrl + End құжаттың соңына 

Page Up экран бойы жоғары 

Page Down экран бойы төмен 
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Ақпараттық технологиялардың бағдарламалық құралдарымен 

жұмыс жасау үшін біліктілікті және дағдыларды қалыптастыру 

үрдісінде оқушылардың алдын қойылатын педагогикалық 

мақсаттардың тізбегі мұғалімге айқын болуға тиіс. 

«Мәтінмен жұмыс жасау ақпараттық технологиялары» 

тақырыбының аясында аталған мақсаттар мына оқыту тізімімен 

ұсынылуы мүмкін: 

 МР табу және жіберу; анықтама алу; 

 қазақша/орысша мәтінді теру; жоғарғы/төменгі регистрге 

ауысу (кіші, үлкен әріп); тыныс белгілері;  

 редакциялаудың қарапайым әдістері: Del, Backspace 

пернелері; енгізу және ауыстыру режімдері; 

 мәтінмен файлды ашу; мәтінді қарау, мәтін бойы жылжу 

әдістері; 

 берілген мәтінді редакциялау: қателерді іздеу және түзету; 

жолды үзу, жолдарды қосу; 

 дискіге құжатты сақтау;  

 құжаттың пішімін қою: өрістердің өлшемі, жоларалық және 

абзацаралық интервалдар, абзацтық шегініс, жолдарды туралау; 

 ұзінділермен жұмыс: абзацтарды және үзінділерді 

ерекшелеу, алмасу буфері арқылы орнын ауыстыру, көшіру; 

абзацтарды пішімдеу; 

 шрифттермен жұмыс жасау: шрифттің типін, өлшемін, 

кескінін, ерекшеленген үзіндінің шрифтін  өзгерту; 

 колонтитулды және иллюстацияларды енгізу;  

 іздеу және ауыстыру; 

 көп терезелік режімде жұмыс жасау: бірнеше құжатпен 

жұмыс жасау, әртүрлі құжаттардың арасында үзінділердің ауысуы; 

 кестелерді құру және редакциялау; 

 гиперсілтемелерді құру және қалыптастыру.   

12.2. Графикалық ақпаратпен жұмыс жасау технологиясы 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 компьютерлік графиканы қолдану аймағы; 

 қолданбалы бағдарламалық құралдар; 

 графикалық редактордың (ГР) ортасы; 

 ГР жұмыс режимдері; 

 ГР-мен жұмыс жасау бұйрықтары; 

 графикалық редактордың өндейтін деректері. 

Компьютерлік графиканы қолдану аймағы. Компьютерлік 

графиканы қолдану қосымшаларына: ғылыми, іскерлік, 
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конструкторлық, көрнекілік (иллюстрациялық), көркем және 

жарнамалық графика жатады. 

Компьютерлік графикалық технологиялар мына негізгі  

салаларда қолданылады: 

 пайдаланушының графикалық интерфейсі; 

 арнайы әсерлер (орысш. – спецэффекты), көзбен шолу 

әсерлері (орысш. – визуальные эффекты, VFX), цифрлы 

кинематография; 

 цифрлы теледидар, дүниежүзілік тор,  бейнеконференция; 

 цифрлы фотография және фотографияларды өңдеу 

мүмкіндіктерінің  өсуі; 

 цифрлы суреттер; 

 ғылыми және іскерлік деректерді гафика түрінде көрсету; 

 компьютерлік ойындар, виртуалдық шындық жүйелері 

(мысалы, ұшақты басқарудың жаттығу құрылғысы); 

 автоматтандырылған жобалау жүйелері; 

 компьютерлік томография; 

 кино және теледидар үшін компьютерлік графика; 

 лазер графикасы. 

Компьютерлік графика — бұл оқушылардың нақтылы көзбен 

көруін қажет ететін ақпараттық технологиялар аймағы. Сондықтан 

компьютерде компьютерлік графиканың әртүрлі өнімдерін: бояулы 

суреттер, схемалар, сызбалар, диаграммалар, анимациялық және үш 

өлшемді графика үлгілерін көрсету өте маңызды. 

Сонымен қатар, балалар жақсы көретін компьютерлік 

ойындарында – күрделі графикалық интерфейстер болатынына 

оқушылардың назарын аударған жөн. Компьютерде үш өлшемді 

шындық бейнені шығаруға арналған бағдарламада, математикалық 

есептеулер көп болады. Графиканы бағдарламалау – қазіргі заманғы 

бағдарламалаудың ең күрделі аймағының бірі болып табылады. 

Қолданбалы графикалық пакеттердің болуы, 

пайдаланушылардың қалың тобына компьютерлік графиканы қолдану 

мүмкіндіктерін кеңейткенін айта кету қажет. 

Базалық курстың бұл бөлімінің теориялық мазмұнына, 

компьютердің жадында бейнені ұсыну жатады. Бұл сұрақтарды оқыту 

әдістемесі осы құралдың 6.4.1-бөлімінде талқыланды. Компьютерлік 

графиканың аппараттық құралдарын оқыту 6.4.2-бөлімінде 

қарастырылды. 

Қолданбалы бағдарламалық құралдар. Графикамен жұмыс 

жасауға арналған көптеген қолданбалы бағдарламалар бар. 

Компьютерлік графиканың әр саласына арналған өз бағдарламасы 
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болады. Мысалы, ғылыми деректерді өңдеу үшін Graher бағдарламасы 

қолданылады; инженер-конструкторлар сызбаларды дайындау үшін 

AutoCad пакетін пайдаланады, т.с.с.  

Қандай болса да мамандандырылған бағыты жоқ, «ерікті сурет 

салуға» немесе сканірленген бейнелерді редакциялаға арналған 

қолданбалы бағдарламаларға «графикалық редактор» деген атау 

қолданылады. Графикалық ақпаратты ұсынудың екі – растрлық және 

векторлық принципіне сәйкес графикалық редакторлар – растрлық 

және векторлық деп бөлінеді.  

Растрлық графика – бейнені пиксельдердің (нүктелердің) 

матрицасы түрінде ұсынады. 

Растрлық графикалық редакторлар көбіне фотосуреттерді 

өңдеу, ретушь жасау үшін фотосуреттерге ұқсас иллюстрацияларды 

және графикалық планшеттің көмегімен қолмен сурет салуға 

ыңғайлы.  

Қарапайым растрлық редакторлар қатарына PaintBrush және 

Paint жатады (екіншісі біріншінің даму нәтижесінде пайда болды).  

Растрлық Adobe Photoshop редакторын кәсіби дизайнерлер 

қолданады. Оны көбінесе сканірленген бейнелерді (фотосуреттерді, 

суреттердің репродукцияларын) редакциялау, коллаж, көркемөнер 

композицияларды және т.б. жасау үшін пайдаланылады. 

Векторлық графика – геометриялық қарапайымдарды: 

сызықтарды, көпбұрыштарды, шеңберлерді және эллипстерді, Безье 

қисықтарын пайдаланады. 

Векторлық графикалық редакторлары пайдаланушыға тікелей 

компьютер экранында векторлық бейнелерді жасауға және түзетуге, 

сонымен қатар, оларды әртүрлі векторлық форматта (мысалы: CDR, 

AI, EPS, WMF немесе SVG) сақтауға мүмкіндік береді.  

Microsoft Windows операциялық жүйесіне бағыталған ең белгілі 

графикалық редакторлар: Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia 

Free Hand. 

Векторлық редакторлар беттерге белгі қоюды жасауға, 

типографиялық бейнелерді, логотиптерді, sharp-edged artistic 

иллюстацияларын (мысалы, мультипликация, clip art, күрделі 

геометриялық шаблондар), техникалық иллюстрациялар, 

диаграммаларды жасауға және блок-схемаларды құруға ыңғайлы. 

Компьютерде кәсіптік сурет салу үшін де векторлық типті 

редакторлар қолданылады. Олардың ішіндегі ең белгілісі ол 

CorelDraw редакторы. Оның кәсіптік мүмкіндіктері өте мол, сонымен 

қатар, балалардың көркемөнер шығармашылығы үшін де қолдануға 

болатын кәсіби редактор.  
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Оқу мақсатына жету үшін, информатика сабақтарында Paint 

сияқты редакторларды қолдану жеткілікті. Растрлық редактор 

оқушыларға суреттің дискреттік (пиксельдік) құрылымын көрнекі 

көрсетуге, әрбір жеке элементінің масштабтын ұлғайтып, суретті 

анығырақ етіп салуға мүмкіндік береді.  

Тағыда бір пайдалы оқыту элементі – түстерді араластыру 

тәртібін көрсету мүмкіндігі. Ол үшін Paint редакторының бас 

мәзірінде мына пункттер таңдалады: Палитра  Изменить палитру 

 Определить цвет. Шыққан «Изменение палитры» терезесі 

түстермен эксперимент жасаудың тамаша құралы болып табылады. 

Пайдаланушы түстің реңін (орысш. – оттенки), қарама-қарсылы 

(орысш. – контрастность), ашықтығын (орысш. – яркость) 

өзгертуіне, пайда болған түстің құрамын (қызыл-жасыл-көк – ҚЖК, 

орысш. – КЗС) байқауға болады. Пайдаланушы өзінің жасаған  түсін, 

редактордың палитра тақтасына енгізіп қоюына болады.  

Растрлық сурет салу принципі – суреттің әр жеке пикселін бояу. 

Растрлық редакторларға тән жағдай – онда қылқалам, қарындаш, 

өшіргіш сияқты құралдардың болуы. Бұл құралдар векторлық 

редакторларда болмайды. Онда сурет салу графикалық 

қарапайымдармен (сызықтармен, доғалармен, эллипстермен және т.б.) 

әртүрлі әрекеттер жасау арқылы жүзеге асады. Суреттің бұл 

элементтерін кез келген уақытта өзгертуге: қысуға, созуға, аударуға, 

орнын ауыстыруға, жоюға болады. Растрлық редакторларда да 

графикалық қарапайымдар қолданылады. Әйтсе де, олардың 

қолдануы, қағазда сурет салған кезде сызғышты лекаланы, циркульді 

т.б. сызба құралдарын қолданғанға ұқсайды. Ондай элементті бір 

салынған соң өзгертуге болмайды, сондықтан оны тек қана өшіру 

керек.  

Алдындағы бөлімдегі сияқты, графикалық редактормен 

таныстыруды виртуалды орындаушының әдістемелік схемасы 

бойынша өткізу қажет. 

Графикалық редактордың ортасы. Графикалық редакторлар 

көпшілігінің интерфейстері біркелкі ұйымдастырылады. Экранның 

сол жағында суреттерді редакциялау үрдісінде қолданылатын 

саймандардың кескіндері бар, пиктограммалар жиынынан тұратын 

саймандар тақтасы орналасады.  

Экранның төменгі жағында палитра тақтасы орналасады, одан 

суретші қажат түсті бояуды таңдайды. Экранның қалған бөлігі бос  

жұмыс өрісі болады. Жұмыс өрісінің үстінде ГР жұмыс режімдерін 

өзгертуге қажет бұйрықтар мәзірі болады.  
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Жұмыс режімдері. ГР режімін пайдаланушының жасайтын 

әрекеттері және оның осы режімде редакторға беретін бұйрықтары 

анықтайды. 

Суретпен жұмыс жасау режімі (сурет салу). Бұл режімде 

жұмыс өрісінде құралдың бейнесі тұрады. Пайдаланушы суретті 

кескіндейді, оны редакциялайды, оның үзінділерімен 

манипуляциялық әрекеттерді орындайды. 

Сайманды таңдау және икемдеу режімі. Нұсқаушы-меңзер 

саймандар тақтасы (саймандар мәзірі) аймағында болады. Бұдан 

басқа, мәзір көмегімен, анықталған сызықтың типіне, еніне, бояу 

әшекейіне сайманды икемдеуге болады. 

Жұмыс түстерін таңдау режімі. Меңзер палитра тақтасы 

аймағында болады. Мұнда суреттің, фонның түстерін қоюға болады. 

Кейбір ГР-лар пайдаланушыға палитраны өзгертуге мүмкіндік береді. 

Сыртқы құрылғылармен жұмыс жасау режімі. Бұл режімде 

суретті дискіге жазу, дискіден оқу, суретті баспаға шығару 

бұйрықтарын орындауға болады. Кәсіби ДК-де графикалық 

редакторлар бейнені қағаздан енгізу үшін сканермен жұмыс жасай 

алады. 

Графикалық редактордың бұйрықтар жүйесі. Жоғарыда 

аталған режімдердің әрқайсысында, пайдаланушы ГР 

бұйрықтарының анықталған жиынтығымен жұмыс жасауы мүмкін. 

Олардың барлығы графикалық редактордың бұйрықтар жүйесін 

құрайды. Әртүрлі ГР-да, әртүрлі компьютерлерде бұйрықтар 

жүйесінде өзгешеліктер болуы мүмкін.  

ГР бұйрықтар жүйесіне мыналар жатады: 

  сайманды таңдау бұйрықтары; 

  сайманды икемдеу бұйрықтары (сызықтың ені, әріптердің 

шрифті); 

 түстерді таңдау бұйрықтары; 

 суретті масштабтау бұйрықтары; 

 алмасу буфермен жұмыс жасау бұйрықтары (кесіп тастау, 

көшіру, қою); 

 ерекшеленген үзінділермен манипуляциялық әрекеттер 

жасау бұйрықтары (бұру, созу, айналы аудару); 

 сыртқы құрылғыларға суретті енгізу/ шығару бұйрықтары. 

Келтірілген тізімнен шығатын қорытынды – пайдаланушының 

неше түрлі әрекетін: сайманды таңдау, түсті таңдау, сызықты 

жүргізу, өшіру және т.б. сәйкес режімде орындалатын бұйрық деп 

қарастыру қажет.  
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Бұл бұйрықтар жиынынан редактор ортасында жұмыс жасау 

алгоритмдері пайда болады. Анықталған әрекеттерді орындау 

ережелерін, мұғалім оқушыларға алгоритм түрінде хабарлауына 

болады. Paint редакторын қолдануға бағытталған осындай 

алгоритмнің мынадай мысалын келтірейік. 

Мысал. Суреттің үзіндісін жаңа орынға ауыстыру алгоритмі.  

1.  «Произвольное выделение» сайманын таңдау. 

2.  Үзіндіні ерекшелеу. 

2.1. Меңзерді үзіндінің қасына қою. 

2.2. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басу. 

2.3. Ерекшеленетін үзіндіні сызықпен қоршау. 

2.4. Тінтуірдің батырмасын босату (үзіндінің айналасында тік 

төртбұрышты пунктирлі контур пайда болады. 

3. Үзіндіні жаңа орынға апару. 

3.1.Меңзерді контурдың ішіне қойып, тінтуірдің сол 

батырмасын басу. 

3.2.Үзіндіні жаңа орынға сүйреп апару. 

3.3.Тінтуірдің батырмасын босату. 

Графикалық редакторда орындалатын кейбір әрекеттерді 

алгоритм түрінде сипаттауды, оқушылардың өздеріне тапсыру 

оқытудың тиімді әдісі болып табылады.  

Деректер. Компьютермен өңделетін ақпарат – деректер деп 

аталатынын еске түсірейік. Жасалған сурет қорытынды ақпарат 

болады. Бірақ, растрлық графиканың ұстанымымен қарастырғанда 

сурет – түрлі-түсті пиксельдердің жинағы. Демек, ГР үшін деректер – 

әртүрлі саймандардың көмегімен, палитрадан таңдалған және 

графикалық тордың элементтері бойынша тараған түстер болып 

табылады. ЭЕМ жадында олар сәйкес екілік кодтармен  ұсынылады. 

Компьютерде практикалық жұмысты ұйымдастыру 

ұсыныстары 

Оқушылардың басым көпшілігі графикалық редакторында 

сүйсіне сурет салады. Практикалық тапсырмалар орындалғанда 

балалардың сурет салу қабілеттерінің әртүрлі болатыны байқалады. 

Мұғалімнің мақсаты, сурет салу құралы ретінде графикалық 

редактордың барлық мүмкіндіктерін ашу болып табылады. Paint 

сияқты редактордың ондай мүмкіндіктері онша көп емес, сондықтан 

бұл тақырыпқа бөлінген 5-6 сабақтың аймағында олардың бәрін әбден 

ашуға болады. 

Әдетте «карандаш» немесе «кисточка» саймандардың 

көмегімен қолмен салынған суреттің сапасы нашар болатынын 

оқушыларға түсіндіру керек. Графикалық қарапайымдарды: түзулерді, 
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доғаларды, сопақшаларды және т.б. барынша пайдалану қажет. 

Қайталанатын үзінділері бар суреттерде оқушылар көшірме жасауды 

үйренуге тиіс. Растрлық редакторларда суреттің масштабын үлкейту 

арқылы («лупа» сайманын пайдаланып) бөлшектерді анығырақ етіп 

салу, суреттерді өңдеудің өте тиімді тәсілі болып табылады.    

12.3. Сандық ақпаратты өңдеу технологиясы. Электрондық 

кестелер 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 электрондық кестелерді (ЭК) қолдану аймағы; 

 кестелік процессордың (КП) ортасы; 

 ЭК құрылымдық объектілері; 

 ЭК ұяшықтарындағы деректер, оның типтері, құрылымы; 

 ЭК адрестеу тәсілдері; 

 КП жұмыс режімдері; 

 бұйрықтар жүйесі. 

Электрондық кестелерді (ЭК) қолдану аймағы. Тарихи ЭК 

пайда болуы дербес компьютерлердің өрістеу бастамасымен тура 

келді. Apple II типті компьютерлері үшін ЭК жұмыс жасауға арналған 

бірінші бағдарлама – VisiCalc деп аталған кестелік процессор 1979 

жылы жасалды. 1982 жылы IBM PC үшін әйгілі кестелік процессоры 

Lotus 1-2-3 пайда болады. Lotus өзінде ЭК-ң есептеу мүмкіндіктерін, 

іскерлік графиканы және реляциялық ДҚБЖ қызметтерін біріктірді. 

Кестелік процессорлардың даңқы тез өсті. Осы сынды жаңа 

бағдарламалық өнімдер пайда бола бастады: Multiplan, Quattro Pro, 

SuperCalc және т.б. 

Бүгінгі таңда ең кең тараған кестелік процессорлардың бірі, 

Microsoft Office пакетіне кіретін MS Excel болып табылады. 

MS Excel (XL) – электрондық процессор, кесте түрінде 

ұйымдастырылған ақпаратты енгізуге, өңдеуге, автоматтандырылып 

санауға арналған арнайы бағдарламалық жүйе. Құрылымы күрделі 

кестелерді құруға, әдемілеп өңдеуге, сонымен қатар, жеке 

ұяшықтарда, жолдарда, бағаналарда және матрицаны есептеу, іріктеу 

мүмкіндігі мол. XL – өзінің есептерін шығыратын бағдарламалау 

жүйесі.  

Электрондық кесте деген не? Бұл бүтін кешендік есептерді 

шешуге мүмкіндік беретін ақпараттық технологиялардың құралы. 

1. Есептеулерді орындау. Ежелден көптеген есептеулер кестелік 

пішінде орындалады, әсіресе іс-қағаздарын жүргізу, толып жатқан 

есептеу тізімдемелері (орысш. – ведомости), шығыс сметалары және 

т.б.  Бұдан басқа, сандық әдістермен есептелетін математикалық 
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есептердің бүтін бір қатарын кестелік пішінде орындау ыңғайлы. ЭК 

ондай есептеулерді автоматтандырудың ыңғайлы құралы болып 

табылады. Бұрын, көптеген есептеулерді ЭЕМ-де шешу үшін тек қана 

бағдарлама құру қажет болса, қазір оларды электрондық кестелерде 

жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болды. 

2. Математикалық модельдеу. ЭК-де математикалық 

формулаларды пайдалану, кейбір нақты жүйенің әртүрлі 

параметрлері арасындағы өзара байланыстарын ұсынуға мүмкіндік 

береді. ЭК негізгі қасиеті – формуладағы операндалардың мәндері 

өзгергенде оны лезде қайта есептеу мүмкіндігі. Осы қасиеттің 

арқасында, электрондық кесте сандық экспериментті: параметрлерді 

таңдап алу, модельдену жүйенің тәртібін болжау, тәуелділіктерді 

саралау, жоспарлау және т.с.с. ұйымдастырудың ыңғайлы құралы 

болып табылады.  

3. Электрондық кестелерді деректер қоры есебінде қолдану. 

Әрине, бұл аймақта ДҚБЖ салыстырғанда, электрондық кестелердің 

мүмкіндіктері әлдеқайда аз. Алайда, онда реляциялық ДҚБЖ тән, 

деректермен кейбір манипуляциялық амалдар жүзеге асырылған. 

Олар, белгіленген шарт бойынша ақпаратты іздеу және іріктеу 

амалдары. 

Сабақтарда оқушылар нақты кестелік процессорды игеруге 

тиіс. Курстың ақпараттық технологияларын қарастыратын алдындағы 

тақырыптар сияқты, ЭК оқыту тәртібі, виртуалды орындаушының 

әдістемелік схемасы бойынша орта, деректер, жұмыс режімдері, 

бұйрықтар жүйесі өтуге тиіс. 

Кестелік процессордың ортасы. Базалық курста 

қарастырылатын MS Excel электрондық процессорының стандартты 

терезесінің интерфейсі мына компоненттерден тұрады
1
: 

Тақырып жолы – «Свернуть», «Развернуть», «Закрыть» 

батырмалары бар терезенің ең жоғарғы жағындағы жол.  

Мәзір жолы. Excel-ң жұмысын ұйымдастыратын негізгі 

бұйрықтар тізімінен тұрады. Олардың әрқайсысы иерархиялық 

бұйрықтар жүйесін құрайды.  

Пайдаланушы экранға өзіне қажет саймандар тақтасын қою 

мүмкіндігі бар. Ол үшін – Вид  Панели инструментов  қажет 

саймандар тақтасының атауының қасына  шертіледі. Әдетте, 

экранда мына саймандар тақталары тұрады: 

Стандартты саймандар тақтасы – жиі кезігетін амалдарды 

орындауға арналған батырмалар орналасқан.  

Форматтау (пішімдеу) саймандар тақтасы – ұяшықтардағы 
                                                 
1
 MS Excel 2003 нұсқасы негізінде қарастырылды. 
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мәтінді және сандарды пішімдеуге арналған батырмалар орналасқан.  

Формулалар жолы – үш бөлімнен тұрады: сол жағында ағымды 

ұяшықтың адресі нұсқалады, ортасында  – дайындалған әрекетті 

қайтару (немесе Esc), жасыл  – енгізу (немесе Enter), fx – Вставка 

функции қосымшасын шақыру батырмасы орналасады. Бұл 

батырмамен көптеген әртүрлі функцияларды – қаржылық 

(финансовый), статистикалық, математикалық және басқаларды 

шақыруға болады. Егер формула жолы тақтада жоқ болса, онда: Вид 

 Строка формул бұйрықтар тізімін орындап қоюға болады. 

Электрондық кестенің жұмыс өрісі жолдардан және 

бағаналалардан тұратын матрица түрінде ұсынылады.  

Жолдар – жоғарыдан төмен қарай 1-ден бастап нөмірленеді. 

Бағаналар – солдан оңға қарай, алфавит ретімен, латын әріптерімен 

аталады: A, B, … , Z, AA, AB, …, AZ, BA, BB, …, IU, IV.  

Жолдар мен бағаналардың саны электрондық кестенің 

нұсқасына байланысты, мысалы, MS Excel 2003-ң әр парағы – 65536 

жолдан, 256 бағаннан тұрады. 

Жағдай жолы – терезенің төменгі жағында орналасқан. Амалды 

орындау барысы немесе таңдалған бұйрық туралы ақпаратты 

бейнелейді. 

Парақтардың жарлықтары – Лист1, Лист2, … 

Айналдыру жолақтары (скроллингтер) – терезенің төменгі және 

оң жағында орналасады. 

ЭК құрылымдық объектілері. Электрондық кесте – 3 өлшемді 

құрылым болып табылады. Оның негізгі объектілері: ұяшық, парақ, 

жұмыс кітабы. Мұғалімнің міндеті оқушыларды электрондық 

кестенің осы объектілерімен жұмыс жасауға үйрету, білімдерін бекіту, 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады.    

Ұяшық – кестенің жеке элементі, бағана мен жолдың 

қиылысында орналасады. Әр ұяшықтың өз адресі болады, ол бағана 

атауы мен жол нөмірі. Мысалы: A1, B7, C12, BK43, AB356 және 

т.с.с. Ағымды ұяшықтың адресі (координаталары) формулалар 

жолының сол жағындағы терезеде пайда болып отырады. Бір 

ұяшықтан екінші ұяшыққа өту үшін меңзерді басқару пернелері және 

TAB пернесі қолданылады немесе басқа ұяшықты шертсе болғаны.  

Ұяшықтың меңзері – маркері бар тік төртбұрыш рамка. 

Меңзер тұрған ұяшықты – ағымды ұяшық деп атайды.  

Ұяшықтарға деректерді енгізу үшін ұяшықты шертіп, санды 

немесе мәтінді теріп, міндетті түрде Enter-ді немесе көрсеткіш 

пернелерінің біреуін немесе формулалар жолындағы жасыл  (ввод) 

батырмасын басу қажет. 
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Ұяшықтарды пішімдеу. Ұяшықтағы деректер әртүрлі 

пішімдерге өзгертілуі мүмкін. Деректердің көрсетілуіне тапсырыс 

беруге болады: 

1) санды неше ондық белгіге дейін дөңгелектеуді;  

2) теріс сандарды экранда қалай бейнелеуді (мысалы, оларды 

жазғанда қызыл түсті немесе алдында «-» белгісін қолдану); 

3) ақшалық шамалар болғанда қандай валютаның символын 

қолдануды (мысалы, $ немесе тнг.); 

4) мерзім/уақыт мәндерімен жұмыс жасағанда, мерзім/уақыт-

тың (мысалы, день/месяц/год немесе месяц/год) бейнелену типін 

таңдау.  

Ұяшықта қажет пішімді қою мысалдарын келтірейік. 

1-мысал: сандық пішімді қою тәртібі: керек ұяшықтарды 

ерекшелеу  Формат  Ячейки  Число  Числовой  керек 

параметрлерді таңдау (теріс сандарды, ондық таңбалар санын,)  ОК. 

2-мысал: ұзын мәтінді тар ұяшықта орналастыру тәртібі: қажет 

ұяшыққа меңзерді қою  Формат  Ячейки  Выравнивание   

Переносить по словам (қанатша қою)  ОК. Осыдан кейін енгізілген 

мәтін ешқашанда ұяшықтың шекарасынан шықпайды. 

Парақ (Лист) – жұмыс кітабының немесе файлдың (Книга) 

жеке құжаты. Парақ – деректерді енгізуге арналған ұяшықтардан 

тұратын аймақ. 

Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін ұяшықтар тор 

сызықтарымен бөлінген, әйтсе де баспаға тор шықпайды, сондықтан 

шығару алдында кестені ерекшелеп шекара сызықтарын қою қажет.  

Экранда бүкіл электрондық кесте (құжат) көрінбейді, тек 

оның азғантай ғана бөлігі тұрады. Экран арқылы, пайдаланушы 

құжатты жылжыта отырып, толық қарап шығу мүмкіндігі бар. Құжат 

толық көлемде жедел жадыда сақталып тұрады. Электрондық кесте 

сақталып тұрған жадының негізгі бөлімінен басқа оның қосымша 

бөлімдері де қолданылады:  

 кестенің үзінділерінің көшірмелерін сақтайтын буфер; 

 анықтамалық ақпаратты орналастыруға арналған жады 

бөлімі. 

Пайдаланушы өз қажетіне сәйкес қанша болсын жаңа 

парақтарды қоса алады, тек жадының көлемі көтерсе болғаны. 

Парақ қосу – Вставка  Лист. Немесе ағымды парақтың 

жарлығын оң батырмамен шертіп  Добавить  Лист  ОК. Жаңа 

парақ ағымды парақтың алдына қойылады.  
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Жұмыс кітабы – бірнеше парақтардан тұрады (Лист1, Лист2, 

Лист3 …). Бір құжатты немесе файлды Книга деп атайды. Неше 

файл құрамыз десеңізде ол өз еркіңізде.  

Әдетте бір кітаптағы парақтар арасындағы ақпарат логикалық 

байланыста болады. Жұмыс кітабының мысалы ретінде бір ұжымның 

құжаттар жиынын келтіруге болады – бухгалтериялық формалар, 

налогтар, кадрлар, т.б. Басқаша айтсақ, Жұмыс кітабын – бұл 

парақтар тігілген тезтікпе (орысш. – скоросшиватель) деуге болады, 

парақтарды қосуға, жоюға, орындарын ауыстыруға, құжаттарды 

өзгертуге және т.б. әрекеттер жасауға болады. 

ЭК ұяшықтарындағы деректер. Кестелік процессор үшін 

деректер – айқындалған символдық пішінде үсынылған, кестенің 

ұяшығында тұрған ақпарат. Мұнда, тұрақты және айнымалы 

ұғымы, арифметикалық және логикалық өрнектер ұғымы, адрестеу 

ұғымы қарастырылады. Электрондық кестенің ұяшығында формула 

немесе мәтін тұруы мүмкін. Формуланың дербес жағдайы сандық 

тұрақты немесе айнымалы болады. Жалпылау жағдайы – 

арифметикалық немесе логикалық өрнек. 

Деректердің типтері. Кестелік процессор, нақты ұяшықта 

деректің қандай типі сақталып тұрғанын «білуге» тиіс. Деректердің 

типтері кестелік процессордың өңдейтін объектілері болып 

табылады. Электрондық процессорда деректер типтерінің негізгі 

жиыны мынадай:  

- сандық (яғни цифрлар, ондық бөлгіш, , #, %, +, -) – әртүрлі 

пішімдерде болуы мүмкін, атап айтқанда: денежный (ақшалық), 

процентный (пайыздық), финансовый (қаржылық), экспоненциальный 

(экспоненциалдық); 

- символдық (мәтіндік, барлық басқа символдар); 

- мерзім және/немесе уақыт;  

- логикалық. 

Деректердің құрылымы. Электрондық кестеде ұсынылған, 

деректердің минималды құрылымдық элементі – ұяшық. Негізгі 

жұмыс ұяшықтармен жүргізіледі: олар толтырылады, 

редакцияланады, тазаланады. 

Ұяшықтардан тұратын – тұтас деректердің құрылымы – 

бағана және жолдар болып бірігеді. Сондықтан кестелік процессорда 

жолдармен немесе бағандармен тұтастай – жою/кірістіру 

амалдардын жасауға болады.  

Мысалы, жаңа бағанды кірістіру тәртібі: кестеде баған 

қойылатын тұстағы бағанды ерекшелеу  Вставка  Столбцы.  
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Электрондық кестелерде базалық құрылымдық ұғым – 

ұяшықтар диапазоны (блок) ұғымы.  

Ұяшықтар диапазоны – қос нүктемен бөлініп жазылады, 

мысалы, А2:А5 жазылымы – А2, А3, А4, А5 ұяшықтар жиынын 

көрсетеді. Мысалы: A2:C3 жазылымы – жоғарғы сол жақ А2 

ұяшығынан бастап төменгі оң жақ С3 ұяшығына дейінгі ұяшықтар 

диапазонын көрсетеді, яғни: A2, B2, C2, A3, B3, C3 ұяшықтарына 

сәйкес. 

Сандық тұрақтылар бүтін және нақты деп бөлінеді. Нақты 

тұрақтыларды екі әдіспен жазуға болады: тиянақты нүктелі және 

экспоненциалды (жылжымалы нүктелі) пішінде.  

Мысалы, -6,1514 сандық тұрақтысы нүкте арқылы жазылады: -

6.1514, әйтсе де Excel-де  үтір арқылы жазыла береді. 

Сандық тұрақтыны экспоненциалды пішіне жазғанда алдымен 

мантисса, одан соң  – Е латын әрпі (үлкен немесе кіші әріп), одан 

кейін – реті жазылады. Мантисса бүтін тұрақты немесе  тиянақты 

нүктелі тұрақты түрінде, ал реті – тек қана екі орынды тұрақты 

түрінде жазылады. Экспоненциалды пішіндегі сандық тұрақты, ол 

мантиссаны, рет санына тең дәрежеге шығарылған 10-ға көбейту деп 

түсініледі. Мысалдар: а) 0,0001 саны былай жазылады: 1Е-4 немесе 

0.1Е-3; б) 1000000 саны: 1Е6 немесе 1Е+6.  

Айнымалылар. Кестенің әр ұяшығын кестелік процессордың 

жады ұяшығы деп түсінетін боламыз. Әрбір ұяшықтың – бағанның 

атауынан және жолдың нөмірінен құралған, өз атауы (адресі) бар. 

Әр ұяшықта тек қана бір типті деректер сақталады. Мұнда 

бағдарламалау тілдеріндегі айнымалы ұғымымен тікелей ұқсастық 

байқалады. 

Айнымалы – мәнді жазуға/сақтауға арналған аты аталған 

жадыдағы орын. Айнымалылар типі белгіленген әртүрлі мәндерді 

қабылдайды. Әр айнымалы символдық атаумен (идентификатормен) 

белгіленеді. Кестенің ұяшығын айнымалы деп қарастыруға болады. 

Демек, A1, B7, C3, G10 және т.с.с. ұяшықтардың адрестері  – 

айнымалылардың атаулары болады. 

Өрнектер (формулалар). Электрондық кестелерде өрнектердің 

екі түрі қолданылады: арифметикалық және логикалық. 

Арифметикалық өрнек – математикалық формула бойынша 

кейбір сандық мәнді есептеу әдісін белгілейтін формула. 

Арифметикалық өрнектерді жазудың анықталған ережелері бар. Олар 

бағдарламалау тілдерінде қолданылатын ережелерге ұқсас.  

Өрнек математикалық амалдардың белгілерімен қосылған, 

сандық тұрақтылардан, айнымалылардан, функциялардан, 
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жақшалардан құралады. Өрнектің есептелу реті, арифметикалық 

амалдардың орындалу үстемділігімен және жақшаларды қоюмен 

анықталады.  

Күрделі «көп кабатты» формула бір жолда (бір ізді) теріледі, 

сондықтан амалдардың орындалу ретін нұсқау үшін жай жақшаларды 

қою маңызды.  

Мысалы мына формуланы енгізу тзбегін жазайық: 

Шешімі:А2 ұяшығына енгізіледі: = (A1^2 + B1)^3 / (3 * (A5 –

B2) / 4,5) * (A3 – B1) → Enter 

Арифметикалық амалдардарда және өрнектерде, мәтіндік 

пішімдегі ұяшықтарға сілтеме жасауға болмайды. Осыған 

оқушылардың назарын қатал аудару қажет. 

Логикалық өрнектер (логикалық формулалар) – қатынас (<, >, 

=, <=, >=, <>) және логикалық («ЖӘНЕ», «НЕМЕСЕ», «ЕМЕС») 

амалдарының көмегімен құрылады. Логикалық өрнектің нәтижесі 

логикалық– «ақиқат»немесе «жалған» шамалары болады. 

Электрондық кестелер үшін логикалық өрнектердің ерекшелігі, 

логикалық амалдар функция сияқты қоланылады: алдымен логикалық 

амалдың атауы (орысш.– И,ИЛИ, НЕ; ағылш. – AND, OR, NOT) 

жазылады, одан соң жай жақша ішінде логикалық операндалар 

тізбектеледі. Мысалы, логикалық өрнек: И(A1>0, A1<1) мына 

математикалық теңсіздіктер жүйесіне сәйкес келеді: 0<A1<1. 

Атап айтқанда, логикалық өрнектердің көмегімен шарттық 

функцияны тексеретін шарттарға тапсырыс беріледі. Excel 

электрондық процессорда шарттық ЕСЛИ фунциясының синтаксисі 

мынадай:  

ЕСЛИ (шарт; 1-әрекет; 2-әрекет) 

Егер шарт ақиқат болса, онда 1-ші әрекет, ал жалған болса –  

2-ші әрекет орындалады. Шарттық функциясы қабаттасқан 

құрылымды болуы мүмкін. Оны қолданып қарапайым тармақталу 

алгоритмдерін құруға болады, мысалы үзілісті функцияны есептеу: 

Егер х– аргументінің мәні А1 ұяшығында сақталып тұрса, онда y(x) – 

функциясының есептелуі мына өрнек бойынша жүреді: 

=ЕСЛИ(A1>0; 0; ЕСЛИ(A1<0; -1; 0)) 
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ЭК адрестеу тәсілдері. Электрондық кестенің құрылымы мен 

ЭЕМ жедел жадысының арасындағы ұқсастыққа, оқушылардың 

назарын аударуға болады. Екі жағдайда да ақпаратты сақтау және 

іздеу үшін адрестеу принципі қолданылады. Айырмасы, жедел сақтау 

құрылғысында (ЖСҚ) ең кіші адрестелетін бірлік – байт болса, 

кестеде – клетка (ұяшық) болады. 

Айнымалылардың символдық атаулары, сонымен қатар, кестеде 

олардың адрестері болады. Электрондық процессорда 

салыстырмалы немесе абсолютті адрестеу принциптері (режімдері) 

қолданылады. 

Ұяшықтардың салыстырмалы адрестері – кестені парақтың 

басқа жеріне ауыстырғанда адрестері автоматты түрде өзгеретін 

ұяшықтар (А1,С15,.т.с.с. белгіленеді).  

Демек, адрестеудің салыстырмалы режімінде, формуланың 

орналасуының кез келген өзгерістері (блокты көшіргенде, орнын 

ауыстырғанда, бағаналарды немесе жолдарды кірістіргенде немесе 

жойғанда, т.с.с.), жылжытылған ұяшықтарда тұрған формулалардағы 

адрестер жаңа орынға сәйкес автоматты түрде өзгереді.      

Ұяшықтардың абсолюттік адрестері – беттегі ұяшықтың 

адрестері қатаң бекітілген, сондықтан парақтың басқа жеріне 

кестені апарғанда немесе формуланы таратқанда, ол ұяшықтағы 

адрестер өзгермейді. Жазылуы: $A1$, $C$15, т.с.с., яғни бекіту үшін  

$ белгісі қолданылады.  

Егер $ белгісі кірістірілмесе, онда ұяшықтың адресі 

салыстырмалы, мысалы A$5 адресінде – А бағаны бекітілмеген, ал  

5-жол нөмірі бекітілген, сондықтан формуланы таратқанда А бағаны 

өзгереді.  

Ұяшықтағы формулада адрестің абсолюттік сілтемесін тез 

қою үшін ұяшықты екі рет шертіп  F4 пернесін басу қажет . 

Кестелік процессордың негізгі жұмыс режімдері 

Әзірлік режімі. Бұл режімде ұяшықты таңдау немесе 

ұяшықтардың блогын ерекшелеу орындалады. 

Деректерді енгізу режімі. Ағымды ұяшыққа пернетақтадан 

деректерді жекеленген символдармен енгізу орындалады.   

Редакциялау режімі. Ұяшықта тұрған деректі толық 

ауыстырмай, тек редакциялау қажеттілігі болғанда ғана қолданылады. 

Бұйрық беру режімі. Бұйрықтарды мәзірдің иерархиялық 

жүйесінен таңдау және орындау режімі. Бұйрық орындалған соң, 

әзірлік режімге қайтарылады. 

Аталған негізгі режімдерден басқа кестені бейнелеу және 

есептеуді басқару  режімдері туралы айтуға болады. 
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Кестені бейнелеу режімі. Формула сақталған ұяшықтарда, 

формула бойынша есептелген нәтиже немесе формуланың өзі 

бейнеленуі мүмкін. Біріншісі мәндерді бейнелеу режімі, екіншісі 

формуланы бейнелеу режімі деп аталады. Кестенің жұмыс жағдайы 

мәндерді бейнелеу режімі болып табылады. Формуланы бейнелеу 

режімі кестені жасағанда және жөндегенде қолданылуы мүмкін. 

Есептеуді басқару режімі. Кестелік процессор формула 

бойынша есептеулерді, белгіленген ретпен кестені сканірлеу арқылы 

орындайды. Осындай сканірлеу А1 ұяшығынан басталады.  

Автоматтандырылған түрде қайта санау режімі – деректерді 

жаңадан әр енгізген сайын барлық кесте қайтадан есептеліп отырады. 

Бұйрықтар жүйесі. Кестелік процессордың бұйрықтары 

иерархиялық жүйесімен ұйымдастырылған, оның жоғарғы деңгейі бас 

мәзір болып табылады. Сонымен қатар, бұйрықтарды саймандар 

тақтасы, мәнмәтіндік мәзір, «ыстық пернелер» арқылы  орындатуға 

болады. Оқушыларды осы әдістердің бәрін қолдануына 

дағдыландыру қажет. 

Кестені редакциялау бұйрықтары – кестенің үзінділерімен 

әртүрлі – жою, көшірмелеу, орнын ауыстыру, кірістіру сияқты іс-

әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Бағаналардарды немесе 

жолдарды кірістіру және жою кестенің басқа бағаналары мен 

жолдарын жылжытады. Бұл ретте кестедегі салыстырмалы адрестеу 

автоматты түрде формулалардағы адрестерді өзертеді.  

Пішімдеу бұйрықтары – кестенің сыртқы пішінін өзгертуге 

мүмкіндік береді. Пішім элементтеріне мыналар жатады: 

▪ ұяшықтың шекараларына қарағанда деректерді туралау 

бағыттары; 

▪ жолдың биіктігі және бағананың ені; 

▪ шрифттің типі, кескіні және өлшемі; 

▪ сандарды ұсыну пішімі (әдеттегі, экспоненциалды, 

разрядтылығы); 

▪ кестені сызықтау түрі; 

▪ фонның түсі және т.б. 

Файлдармен жұмыс жасау бұйрықтарына файлды ашу, сақтау, 

жасалған құжатты баспаға шығаруды ұйымдастыру сияқты 

стандартты бұйрықтар жиыны кіреді. 

Кестемен деректер қоры ретінде жұмыс жасау бұйрықтары. 

Электрондық процессордың кестеден деректерді іздеу және таңдау 

қабілеттілігі, күрделі емес деректер қоры ретінде қолдануға мүмкіндік  

береді. Деректер қорында жұмыс жазбамен және өрістермен 

жасалады. Электрондық кестелерде деректер қоры ретінде кестенің 
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өзі: жазбалар – кестенің жолдары, өрістер – бағаналар  болады.  

Деректерді іздеуді және алуды ұйымдастыру үшін мынадай 

тапсырыстар жасау қажет:  

▪ кіру блогын – яғни деректер сақталған ұяшықтар диапазонын 

(жазбаларды және өрістерді); маңызды талап: бұл блоктағы барлық 

жолдар біртекті болуға тиіс; 

▪ өлшем блогын – шарттан тұратын ұяшықтар диапазонын; осы 

шартқа сәйкес кіру блогынан іздеу және іріктеу жүзеге асады; 

▪ шығару блогын – яғни шартқа сәйкес кіру блогынан 

шығарылған деректерді жазатын ұяшықтар диапазонын. Осы 

блоктарды тапсыру арнайы бұйрықтармен жүзеге асады. 

Кестенің жолдарын іріктеу анықталған бағананың мәндері 

бойынша жүзеге асады. Бұйрықта мәндердің іріктеу реті: өсу немесе 

кему нүсқалады. 

Деректерді графикалық өңдеу бұйрықтары – диаграммалар 

түрінде, сандық ақпаратты бейнелеуге мүмкіндік береді. Графикалық 

режімнің бұйрықтарын екі топқа бөлуге болады: 

▪ диаграммаларды сипаттау бұйрықтары (графикалық түрде 

шығарылатын деректерді тапсыру, диаграмманың типін және т.с.с.); 

▪ диаграмманы шығару бұйрықтары. 

Компьютерде практикалық жұмысты ұйымдастыру 

бойынша ұсыныстар 

Оқушылар үшін басты мақсат – осы тақырыпты оқудың 

минимальды деңгейінде электрондық кестелердің көмегімен  

есептеуді ұйымдастырудың негізгі әдістерін үйрену. Ол үшін олар 

электрондық кестенің ортасында мына практикалық жұмыс жасау 

тәсілдерін игерулері қажет: 

 кестелік меңзерді кесте бойы ауыстыру; меңзерді қажет 

ұяшыққа қою; 

 деректерді: сандарды, мәтіндерді, формулаларды енгізу; 

 ұяшықтарды әртүрлі реттелген деректермен автоматты түрде 

толтыру; 

 ұяшықтардағы деректерді редакциялау; 

 ұяшықтардағы ақпараттың көшірмесін жасау; 

 жолдарды және бағаналарды кірістіру және жою. 

Алғашқы кезеңде ең көп қиыншылық туғызатын теориялық 

сұрақтар – формулаларды жазу ережелері және салыстырмалы 

адрестеу принціпін түсіну. Сондықтан оқушылардың біліктілігін, 

дағдыларын жаттығулар мен есептерді шешуді жүзеге асыру арқылы 

қалыптастыру қажет. Формулаларды жазудың негізгі ережелері 

мынадай: 
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 формулада барлық символдар бір жолда (бір ізді) жазылады; 

 амалдардың барлық белгілері қойылады;  

 амалдардың орындалу ретіне әсер үшін жай жақшалар 

қолданылады;  

 амалдардың үстемділігі ескеріледі:  – дәрежеге шығару; *, / 

– көбейту және бөлу; +, - – қосу және алу; 

 стандартты функциялардың үстемділігі арифметикалық 

амалдардан жоғары; функцияның аргументі оның атауынан кейін жай 

жақшаның ішінде жазылады; 

 үстемділіктері бірдей тізбекпен жазылған амалдар, жазу 

ретімен, солдан оңға қарай орындалады (дәрежеге шығару – оңнан 

солға). 

Осы ережелердің барлығы бағдарламалау тілдеріндегі 

өрнектерді жазу ережелерімен бірдей. Сондықтан кейін 

бағдарламалау тілін қарастырғанда бұл сұрақтар оқушыларға таныс 

болады. Жаттықтыру үшін өрнекті тура жазу – яғни математикалық 

өрнекті электрондық кесте үшін формула түрінде жазумен қатар,  

кері жазу – яғни формула бойынша математикалық өрнекті қайта 

қалпына келтіру тапсырмаларын беру қажет. 

Салыстырмалы адрестеу принципі туралы. Бұл электрондық 

кестенің жұмыс істеуінің базалық принциптерінің бірі болып 

табылады. Формулада қолданылатын ұяшықтардың адрестері 

формуланың орналасқан орынына қатысты анықталады. Бұл 

принциптің мәнін мысалдармен түсіндіру қажет. Төменде берілген 

кестенің С1 ұяшығындағы формуланы кестелік процессор былай 

қабылдайды: сол жақтан екі тор көзде орналасқан ұяшықтардағы 

мәндерді қосу:  

 

 

 

Енді бұл формуланы кез келген басқа ұяшыққа аустырғанда 

онда ұяшықтарға сілтемелер өзгереді. Мысалы, формуланы С1 

ұяшығынан С2 ұяшығына көшіргенде формула мына: =А2+В2 түрді 

қабылдайды; F6 ұяшығына көшіргенде мына: =А6+В6 түрді 

қабылдайды. Салыстырмалы адрестеу принципін бекіту үшін бірнеше 

тапсырмаларды орындау қажет. 

Тапсырманы берудің тиімді тәсілі: алдымен есепті теориялық 

түрде шешіп алып, одан соң оны компьютерде тексеру. Бұл жағдайда 

теориялық сұрақтар бекітіледі, электрондық кестеде деректерді 

көшіруді істеу дағдысы қалыптасады. 

 А  В  С  

1  5  3  =А1+В1  
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Формуладағы ұяшықтардың адрестерін «қатыру» (абсолютті 

адрестеу) тәсілімен таныстырғанда осыған ұқсас жаттығуларды 

орындау пайдалы.  

Мысалы, алдындағы кестеде С1 ұяшығында =А$1+$В$1 

формуласы жазылсын. Егер осы формуланы C1:F1 және С2: F2 

блогтарына көшірсе, формула қандай түрді қабылдайды? 

Тапсырманың орындалу нәтижесі, формуланы бейнелеу режімінде 

және мәндерді бейнелеу режімінде келесідей болады: 

 A B C D E F 

1 5 3 =А$1+$В$1 =В$1+$В$1 =С$1+$В$1 =D$1+$В$1 
2   =А$1+$B$1 =В$1+$В$1 =С$1+$В$1 =D$1+$В$1 

 A B C D E F 

1 5 3 8 6 11 9 
2   8 6 11 9 

Оқушылар есептеуді қажет ететін есептерді, электрондық 

кестеде шығарып үйренулері қажет. Ондай есептердің негізгі  

типтерінің тізімін келтірейік: 

1) жай есеп айырысу тізімдемесін (орысш. – ведомость) жасау; 

2) сандық кестелерде статистикалық  өңдеулерді жүзеге асыру; 

3) кестелік деректер бойынша диаграммалар құру; 

4) мәндердің параметрлері бойынша кестені іріктеу 

(бағананың); 

5) функцияны кестелеу. 

Есептерді шығару кестені жобалаудан басталады. Бұл кезең 

оқушылар үшін күрделі болуы мүмкін. Сондықтан оқушылармен 

қандай шамалар бастапқы деректер, ал қайсысы формула бойынша 

есептелетін деректер екенін анықтап талдау қажет.  

Мысалы, 1квт/сағ. бағасы және электр есептегішінің 

көрсеткіші бойынша электр қуатының айлық шығынын есептеу 

кестесін құру керек болсын.  

Электр есептегішінің көрсеткіші ай сайын жазылып алынады. 

Әр айдағы электр қуатының шығынын есептеу үшін ағымдағы айдың 

электр шығынынан алдындағы айдың электр шығынын алу қажет. 

Сонда бастпақы деректер – электр есептегішінің әр айдағы 

көрсеткіші мен 1 квт/сағ. бағасы, ал  есептелетін деректер электр 

қуатының айлық шығыны мен төлеу сомасы болады.  

Тапсырма бойынша құрылған кесте мына пішімде болуы 

мүмкін:  

 А В С D 

1   Электр қуатын төлеу тізімдемесі 
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2  Ай  Есептегіш 1 квт/сағ. шығыны Төлем ақы 

(тнг.)  3  Желтоқсан 400    

4  Қаңтар  320  =В4-ВЗ  С4*8.00  

5  Ақпан  250 =В5-В4  С5*8.00  

6  Наурыз  450 =В6-В5  С6*8.00  

Кестелік процессорда жұмыс жасағанда міндетті түрде 

формулаларды көшіру әдісін қолдану қажет. Мұнда, С4, D4 

ұяшықтарындағы формула бастапқы болады. Одан төмен тұрған 

формулалар көшіру арқылы алынған.   

Бұл есепті талдау абсолюттік адрестеуді қолдану идеясына 

әкеледі. 1 квт/сағ. бағасын жеке ұяшықта сақтап (мысалы, В16 

ұяшығында), ал D4 ұяшығына =С4*$В$16 формуласы жазылса 

ыңғайлы болар еді. Онда формуланы көшіргенде абсолюттік адрес 

өзгермейді. Енді, егер 1 квт/сағ. бағасы өзгерсе, ол тек В16 ұяшығына 

ғана енгізіледі.  

Сандық кестелерде қорытынды деректерді – қосындыны, 

орташа мәндерді, ең кішісін және ең үлкенін табу сияқты есептеулер 

жиі орындалады. Осындай деректерді алу кестенің статистикалық 

өңделуі деп аталады. Ол үшін электрондық процессорлардың бәрінде 

сәйкес функциялар болады. Мысалы, Excel-де жүздеген функциялар 

(400 астам) кірістірілген, олар мына категорияларға бөлінеді: 

математикалық, тригонометриялық, статистикалық, логикалық, 

мерзім және уақыт, ақпараттық, мәтіндік, сілтемелік, қаржылық, 

инженерлік, тізімдер және деректер қорымен жұмыс жасауға 

арналған функциялар. 

Функцияны кестелеу (орысш. – табулирование) – математикада 

ең жиі шығарылатын қолданбалы есептердің бірі. Функцияны 

кестелеу дегеніміз – анықталған интервалда берілген қадаммен 

аргументтің өзгеретін мәндері үшін, функция мәндерінің кестесін 

құру.  

Мысал ретінде төменде келтірілген оқушылардың өз бетімен  

талдауына бағытталған, үлгі бойынша қадаммен орындалатын, 

зертханалық жұмыстың нұсқасын қарастыруға болады. 

Мысал. Зертханалық жұмыс 

Тапсырма: Функцияның есептелген мәндерін кесте түрінде 

шығару қажет. Есептің қойылуы: y = k*(x
2
 – 1)/(x

2
 + 1) 

функциясының мәнін [-2; 2] аралығында 0,2 қадаммен k = 10 мәні 

үшін есептеңіз.  

Мұнда, негізгі кестенің тақырыбында Y1 және Y2 аралық 

шамалар белгіленген, ал көмекші кестедегі  X0 – х-ң бастапқы мәні, 
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STEP – өзгерту қадамы, K – мәні өзгеретін коэффициент (тұрақты). 

Тапсырманы келтірілген үлгі бойынша орындаңыз. 

1. Автоматты толтыру әдісімен А2 ұяшығынан бастап  А22 

ұяшығынана дейін 1-ден 21-ге дейінгі сандармен толтырыңыз. 

2. В бағанасында х –тің мәндерін [-2; 2] аралығынан 0,2 

қадаммен енгізіңіз. Ол үшін: 1) В2 ұяшығына =$H$2 формуласын 

енгізіңіз. Неге H2 ұяшығы және неге абсолюттік адрес қолданылды 

соны талдаңыз! 2) B3 ұяшығына  =B2+$I$2 формуласын енгізіңіз. B3 

ұяшығындағы формуланы B4:B22 ұяшықтарына көшіріңіз. Бұл 

формула нені есептейді, бағана қандай мәндермен толтырылды?  

3. C бағанасын k коэффициентінің мәндерімен толтырыңыз. Ол 

үшін: 1) C2 ұяшығына =$J$2 формуласын енгізіңіз; 2) C3 ұяшығына 

=C2 формуласын енгізіңіз. Енгізілген формулаларды қараңыз. 

Неліктен олай жазылған? C3 ұяшығындағы формуланы C4:C22 

ұяшықтарына көшіріңіз. Бүкіл бағана 10 мәнімен толтырылды. 

4. D бағанасын y1=x^2-1 функциясының мәндерімен 

толтырыңыз. Ол үшін: D2 ұяшығына =B2^2-1 формуласын енгізіңіз. 

Формуланы D3:D22 ұяшықтарына көшіріңіз. Бағана y1 

функциясының оң және теріс мәндерімен толтырылды. Бастапқы 

және соңғы мәні 3-ке тең. 
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5. Сол сияқты E бағанасын y2=x^2+1 функциясының 

мәндерімен толтырыңыз. Тексеріңіз! Барлық мәндері оң, бастапқы 

және соңғы мәні 5-ке тең. 

6. F бағанасын y=k*y1/y2 функциясының мәндерімен 

толтырыңыз. F2 ұяшығына =C2*(D2/E2) формуласын енгізіңіз. 

Формуланы F2:F22 ұяшықтарына көшіріңіз. Тексеріңіз! Функция 

мәндері оң және теріс болады, бастапқы және соңғы мәндері 6-ға тең. 

Көмекші кестедегі деректерді ауыстырғанда негізгі кестенің 

өзгерістерін бақылаңыз: 

7. Көмекші кестедегі Х-тің бастапқы мәнін өзгертіңіз: H2 

ұяшығына - 

5 енгізіңіз. Қадам мәнін өзгертіңіз: I2 ұяшығына 2 енгізіңіз. 

Коэффициенттің мәнін өзгертіңіз: J2 ұяшығына 1 енгізіңіз.  

Көмекші кесте деректеріне өзгерістер енгізгенде негізгі кестеде 

есептеу қандай түрде жүргізіледі? Көмекші кестеде бұрынғы бастапқы 

мәндерді қайтарыңыз.  

8. Көмекші және негізгі кестелерді безендіріңіз: Курсорды 1-

нөмірлі жолға койыңыз. Вставка  Строки бұйрығын орындап екі 

бос жол қосыңыз. 

9. А1 ұяшығына «Таблицы», А2 ұяшығына «Основная», H2 

ұяшығына «Вспомогательная» деген атаулар енгізіңіз.  

10. A1:J1 ұяшықтарын біріктіріңіз және «Таблицы» тақырыбын 

ортаға қойыңыз.   

11. Құрылған файлды «Функция» атаумен өз бумаңызға  

сақтаңыз.  

12.4. Деректер қоры және ақпараттық жүйелер  

Қарастырылатын сұрақтар: 

 ақпараттық жүйелердің және деректер қорының (ДҚ) 

қызметі; 

 ДҚ жіктеу; 

 Реляциялық деректер қорының құрылымы; 

 ДҚ элементтері: басты кілт, өрістің аты, мәні және типі; 

 деректер қорын басқару жүйесінің (ДҚБЖ) қызметі; ДҚБЖ 

жұмыс режімі;  

 деректерді іздеуге сұраныс; 

 деректерді жоюға сұраныс; 

 деректерді іріктеуге сұраныс. 

Теориялық материалды баяндау бойынша әдістемелік 

ұсыныстар 
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Тақырыпты қарастыруды компьютерлік ақпараттық жүйелерін 

қолдану аймағын сипаттаудан және берілген компьютерлік 

техниканың қосымшасын қолдану өзектілігін және қызметін 

негіздеуден бастаған жөн. Мәселені былай қоюға болады: қандай да 

бір нақты объектілер немесе оқиғалар туралы көлемі мол деректер 

болсын. Мысалы, кітапханадағы кітаптар, кәсіпорынның 

жұмыскерлері, қоймадағы тауарлар және т.с.с. Мұндай ақпаратты 

сақтауды: оны қарауға, толтыруға, өзгертуге, керек мәліметті 

іздеуге, кез келген іріктеулерді жасауға, кез келген ретпен 

сұрыптауға ыңғайлы түрде ұйымдастыру қажет. Мұндай жұмыспен 

адамдар комьютерлер пайда болудан көп бұрын айналысқан болатын.  

Деректерді сақтаудың негізгі құралы қағаз болды.  

Қазіргі кезде бұл проблемаларды шешуге компьютерлер 

көмектеседі. Компьютерлік ақпараттық жүйелер көлемі үлкен 

деректерді сақтауға, оның ішінен жылдам іздеуге, өзгертулерді 

енгізуге, деректермен әртүрлі іс-әрекеттерді (топтауға, сұрыптауға 

және т.б.) мүмкіндік береді. Осындай ақпараттық жүйелердің 

мысалдарын келтіру қажет. Мысалы, теміржол немесе авиация 

билетін  сату жүйесі. Оқушыларға таныс басқа мысал: халықаралық 

қөлемді жарыстардан, олимпиадалық ойындардан телерепортаждар 

кезінде комментатор атаса болды, экранға кез келген спортсменнің 

құжаттамасы шығып отырады, бұл - компьютерлік ақпараттық 

жүйенің жұмысы.   

Қолдану аймағы бойынша ақпараттық жүйелерді негізгі екі 

топқа бөлуге болады: ақпараттық-іздеу жүйелері және деректерді 

өңдеу жүйелері. Кез келген ақпараттық жүйе негізгі үш қызмет 

атқаруға тиіс: деректерді енгізу, деректер бойынша сұраныс жасау, 

есеп беруді құрастыру.  

Ақпараттық жүйелердің өте маңызды құрама бөлігі  – деректер 

қоры. ДҚБЖ арқылы шығарылатын есептерді жобалау ақпараттық 

жүйелерді жасауға әкеледі.  

Деректер қоры — пайдаланушылардың ақпараттық 

қажеттіліктілігін қанағаттандыру үшін қолданылатын, қандай да 

пәндік аймақтың өзекті жағдайын сипаттайтын, анықталған 

ережелерге сәйкес ұйымдастырылған және компьютер жадында 

қолдау тапқан деректер жиынтығы [16].  

Атап айтқанда, деректер қоры – магниттік дискілерге 

жазылған деректердің ұйымдастырылған жиыны. Сондықтан үлкен 

деректер қорына қатысты жасалатын бірінші қорытынды – олар үшін 

көлемді дискілік жадының қажеттілігі.  



 335 

Деректер қорының жіктелуі. Деректер қоры әртүрлі  белгілері 

бойынша жіктеледі.  

Сақталған ақпараттың сипаты бойынша деректер қоры 

фактографиялық және құжаттық деп бөлінеді. Фактографиялық ДҚ 

қатал анықталған пішімде қысқа ақпараттар сақталады. Мысалы, 

мәліметтер тіркелген карточкалар жинағы. Ал, деректілік сипатты ДҚ 

– тұрлі құжаттар және онда мәтіндік құжаттардан басқа, графикалық, 

бейнелік дыбыстық (мультимедиа) сақталады, мысалы – мұрағат 

қоры. 

Деректердің сақталуы бойынша – ДҚ орталықтандырылған 

және бөлісілген болады. Орталықтандырылған ДҚ барлық ақпарат 

бір компьютерде сақталады. Ол дербес автономиялы ДК немесе 

пайдаланушы-клиенттің қатынасуға рұқсаты бар, желілік сервері 

болуы мүмкін. Бөлісілген ДҚ жергілікті және ғаламдық компьютерлік 

желілерде қолданылады. Бұл жағдайда қордың әртүрлі бөлігі әртүрлі 

компьютерлерде сақталып тұрады. 

Деректерді ұйымдастыру құрылымы бойынша – ДҚ кестелік 

(реляциялық), желілік және иерархиялық деп бөлінеді.  

Базалық курста тек фактографиялық реляциялық деректер қоры 

қарастырылады. Бұл реляциялық типті деректер қорының ең жиі 

қолданылуына және оның әмбебаптылығына байланысты. Теориялық 

жағынан кез келген деректер жүйесін кестелер көмегімен бейнелеуге 

болатындығы дәлелденген. Қарапайым реляциялық ДҚ бір кестеден, 

күрделісі көптеген өзара байланысқан кестелерден тұрады. 

Бір кестелік реляциялық ДҚ құрылымы. Реляциялық 

деректер қорының терминологиясында кестенің жолдары – жазба, 

бағаналары – өріс деп аталады. «Реляциялық ДҚ» атауының өзі 

ағылшын тілінің – relation сөзінен шыққан, аудармасы – «қатынас». 

Мұнда «қатынас» термині кестенің өрістерінің арасындағы өзара 

байланысы деп түсініледі. 

Реляциялық деректер қоры – қисынды байланысқан, кестелерде 

тұрған деректер жиыны (қор). Анықтамаларға ұқсаған, әр кестедегі 

ақпарат, тек қана бір объект туралы ғана болады. Ал кестелер 

арасында байланыстарды құру, кез келген кестелерден кез келген 

деректерді жеңіл шығару және қатынасу мүмкіндігін береді. 

Оқушыларға материалды нақты мысалдар негізінде түсіндіру 

қажет. Мысал ретінде мұғалім әртүрлі кестелерді: «Ауа райы», 

«Сабақ үлгерімі», «Факультативтер», «Үй кітапханасы» т.с.с. 

көрнекілеп дайындауына болады. Деректер қорында әр кестенің өз 

атауы болатынын ескерту қажет. 

1-мысал: «Кинотеатрдың апта репертуары» атты ДҚ 
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құрылымын сипаттау керек. Құрылымды сипаттау деген – кестенің 

барлық өрістерін атау және әрбір өрісті  сипаттау болады: 

өрістің 

атауы 

типі ені ондық бөлшектегі  

бөлшек бөлігінің саны 

кинотеатр символдық 15  

фильм символдық 25  

уақыт сандық 5 2 

бағасы сандық 5 2 

Осы тақырып бойынша, оқушылардың біліктілігін 

қалыптастыруға қажет негізгі түсініктер: 

 кез келген кестеде қандайда бір нақты объект (үрдіс) туралы 

ақпарат болады, сондықтан ол ақпараттық модель болып табылады; 

 кестедегі кез келген жазба – берілген жүйенің нақты 

объектісі (құбылысы) туралы ақпарат; 

 әр жазбадағы өрістің мәні – объектінің айқындалған 

сипаттамасы (қасиеті, атрибуты). 

Осы ұғымдарды бекіту үшін оқушыларға қойылатын 

сұрақтардың түрі мынадай болуы керек:  

Сұрақ: «Сабақ үлгерімі» кестесінде қандай жүйе туралы ақпарат 

бар? 

Жауап: Мектептің анықталған сыныбы туралы. 

Сұрақ: Бұл кестенің әр жазбасында қандай объект туралы 

ақпарат бар? 

Жауап: Нақты оқушы туралы ақпарат бар . 

Сұрақ: Жазбадағы өрістердің мәндері нені белгілейді? 

Жауап: Осы оқушының мектеп пәндері бойынша алған 

бағаларын белгілейді . 

ДҚ элементтері. Жазбаларға, өрістерге байланысты негізгі 

ұғымдар: 

 жазбаның басты кілті; 

 өрістің аты; 

 өрістің мәні; 

 өрістің типі. 

Басты кілт – кестедегі жазбаны бір мәнді анықтайтын, өріс 

немесе өрістер жиыны. Басқаша айтқанда, басты кілтті жазбаның 

идентификаторы деуге болады. Деректер қорында «кілт» сөзінің 

бірнеше қолданысы бар: іздеу кілті – оның мәні бойынша ДҚ 

жазбаны іздейтін өріс; іріктеу кілті – оның мәні бойынша 
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жазбаларды реттейтін өріс. Жазбалардың идентификаторын басты 

кілт деп атайтыны сондықтан.  

2-мысал: ДҚ үзіндісі берілген: Басты кілтті нұсқап, өрістерді 

сипаттау қажет. 

Рейс 

нөмірі 

Ұшу 

күні 

Ұшақтың 

типі 

Билеттің 

бағасы 

Билеттің 

болуы 

2156 28.10.13 ТУ-154 16950 иә 

Басты кілт: рейс нөмірі + ұшу күні. Өрістердің сипаттамасы: 

өрістің атауы типі ені ондық бөлшекте бөл-

шек бөлігінің саны 

рейс нөмірі сандық 4 0 

ұшу күні күн (дата)   

ұшақтың типі символдық 10  

билеттің бағасы сандық 5 2 

билеттің болуы логикалық   

«Деректер қоры» тақырыбы жалпы  информатика курсы үшін 

іргелі мәні бар, бірқатар түйінді мәселелерді қарастыратынын 

мұғалімнің түсінгені маңызды. Мұнда оқушылар тағы да 

(электрондық кестеде айнымалы ұғымымен танысқан) шама 

ұғымымен кезігеді. Бұл ұғым келешекте алгоритмдерде және 

бағдарламаларда кеңінен қолданылатын болады.  

Шама – басыбайлы атауы бар және компьютердің жадында 

орын алатын жеке ақпараттық объект. Осы жағынан қарағанда өріс 

– шамалар болып табылады. Кестеде әр өрістің атуы бар, әр 

қайсысының типі анықталған. Шаманың типі ұғымы оның үш 

қасиетімен байланысты:   

 шама көптеген мәндерді қабылдай алады; 

 шамамен көптеген амалдарды орындауға болады; 

 ЭЕМ жадында ішкі ұсыну пішінімен. 

Көптеген жағдайда деректер қорында өрістердің (шамалардың) 

төрт негізгі типі қолданылады: 

 символдық – ондай өрісте символдардың кез келген тізбегін 

сақтауға болады;  

 сандық – бүтін немесе ондық бөлшек сандардан тұрады; 

 дата  – күн/айы және/жылы; 

 логикалық – логикалық шамалардың мәндері (иә – жоқ, 

ақиқат – жалған, (true - false) 
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Оқушылардың назарын мына жағдайға аудару қажет: 

символдық өрісте цифрлар тұруы мүмкін. Осы себепті кейде 

символдық және сандық типтер арасында жаңылыстық болады.  

Ондай жағдай болмау үшін мына ережені ұстану керек: егер 

өрісте рет нөмірі немесе цифрлық код белгіленсе, онда оған 

символдық типті тағайындау керек. Ал, егер өрісте әлдененің саны 

немесе қандай да бір көлемдік шама белгіленсе, онда ол өріс сандық 

типті болуға тиіс. Мысалы: кітапханадағы кітаптардың түгендеме 

нөмірі, үй нөмірі, телефон нөмірі символдық типті өрістер болуға 

тиіс. Ал, мынадай өрістер: адамның жасы, объектінің салмағы, 

қашықтық, сыныптағы оқушылар саны сандық типті болады.  

Бұл бөлімде, информатика курсында алғашқы рет, оқушылар 

деректердің логикалық типімен, логикалық шамалармен кезігеді. 

Логикалық шама туралы ұғымды баламалы (альтернативтік) сұраққа 

жауап беру ретінде беруге болады. Мысалы, «Кітапханада аталған 

кітап бар ма?» немесе «Абитуриент университетке түсті ме?», немесе 

«Далада жауын жауып тұр ма?». «Басты кілт», «өріс аты», «өрістің 

типі» ұғымдарын есептер топтамасын орындау арқылы бекіту қажет. 

Мысалы: 1-тапсырма. Деректер қорының «Автомобилші» атты 

кестесі берілген. Кестедегі барлық өрістерді сипаттап, басты кілтті 

анықтау керек.  

Иесі Моделі Нөмірі Тіркеу мезгілі 

Халықов Ж.Қ. Тойота B 051NXM 15.08.2006 

Данияров О.П. Мицубиси S 112ABM 14.02.1997 

Ахметов Е.Р. Жигули F 510FAM 27.10.2001 

Федоров К.Р. Волга A 090TAM 20.05.2003 

2-тапсырма. Деректер қорының «Пациент» атты кестесі мына 

өрістерден тұрады: фамилиясы, аты, әкесінің аты, туған күні, учаске 

нөмірі, мекенжайы, созылмалы аурудың болуы, дәрігерге соңғы келу 

датасы. Әр өрістің типін және енін анықтау қажет. 

Бағдарламалық қамсыздандыру. Деректер қорымен жұмыс 

жасауға бағытталған бағдарламалық жасақтаманы деректер қорын 

басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп атайды. Дербес компьютерлер үшін 

реляциялық типті бір қатар ДҚБЖ бар. Оларға FoxPro, Paradox, т.б. 

жатады. Мектепте көбінесе Microsoft Office пакетіне кіретін, 

реляциялық деректер қорын басқару жүйесі MS Access оқытылады.  

Access – ағылшын тілінен аударғанда «кіруге болады», 

«рұқсат», «кедергісіз кіру» (орысш. – доступ) дегенді білдіреді.  

Нақты ДҚБЖ оқытуды, әдеттегідей стандартты методикалық 

схема: «орта — жұмыс режімі— бұйрықтар жүйесі — деректер» 
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бойынша өткізуге бағыттаған жөн.  

Мысалы, MS Access үшін мына негізгі жұмыс режімдері 

өзгешеленеді: 

 «Таблица» – кестемен жұмыс жасау режімі; 

 «Запрос» – сұраныстармен жұмыс жасау режімі; 

 «Отчет» – есептемелермен жұмыс жасау режімі; 

 «Форма» – формалармен жұмыс жасау режімі. 

Өз кезегінде аталған режімдердің әрқайсысында ішкі: 

«Просмотр», «Конструктор» және «Создать» режімдері бар. 

Мысалы, «Таблица» режімінде отырып пайдаланушы кестенің 

мазмұнын көре алады және оның кейбір өрістерін өзгертуге болады. 

«Таблица – Создать» создать режімінде жаңа кестенің құрылымы 

жасалады.  

Оқушылардың ең бірінші игеретін ұғымы: ДҚ файлда 

сақталады; онымен жұмыс жасау үшін сол файлды ашу керек. Одан 

соң кестенің жазбаларын экранда қалай қарауға болатынын мұғалім 

көрсетуі керек. Ол үшін мұғалім алдын ала демонстрациялық 

деректер қорын дайындап алуы қажет.  

Оқушыларға демонстрациялық ДҚ көрсету кезінде, 

оқушылардың назарын аударатын нәрсе: компьютердің жадында 

кестенің өзімен қатар оның құрылымының сипаттамасы сақталып 

тұрады, одан пайдаланушы өрістің параметрлерін: атын, типін, 

пішімін және басқаны біле алады. Access ДҚБЖ-де бұл «Таблица –

Конструктор» режімінде жасалады. 

Деректерді іздеуге сұраныс. Кез келген ақпараттық жүйенің 

негізгі міндеті – деректер қорында ақпаратты іздеу. Іздеу 

пайдаланушының сұранысы бойынша жасалады. ДҚБЖ тілінде, 

сұраныс бұйрығының құрылымы мынадай болады:  

.анықтама <шығарылатын өрістердің тізімі> үшін <іздеу 

шарты>  

Сұраныстардың орындалу нәтижесінде бұйрықта нұсқалған 

өрістерден тұратын кесте пайда болады. Бұл кестеге іздеу шартын 

қанағаттандырған, жазбалардан алынған ақпарат кіреді. Іздеу шарты 

логикалық өрнек болып табылады.  

Мұнда біз курстың осы тақырыбының тағы бір іргелі құрамасы 

– математикалық логика негізімен кезігеміз. Бұл тақырыптың, 

информатикада қолданбалы пайдалануынан басқа, оқушылар үшін 

жалпы білімдік үлкен мәні бар. Деректер қорына ыңғайластырып, 

логикалық өрнектің мынадай анықтамасын айтуға болады: 

Логикалық өрнек – деректер қоры өрістерінің мәндері 

жайында кейбір пікір; ол пікір әртірлі жазбаларға қатысты, ақиқат 
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немесе жалған болуы мүмкін. 

Негізгі проблема – оқушыларды іздеу шартын, логикалық өрнек 

түрінде формалды ұсынуға үйрету. Мысалы, «бесінші сөреден 

жоғары тұрған барлық кітаптарды табу» фразасынан логикалық – 

ПОЛКА > 5 өрнегіне келтіру; немесе «физикадан барлық 

үлгермеушілерді таңдау» – ФИЗИКА < 3; немесе «жауын жауған 

барлық күндерді таңдау»  –  ОСАДКИ = дождь түрінде ұсыну. 

Күрделі логикалық өрнектерде логикалық амалдар болады. 

Математикалық логиканың үш негізгі амалдары: конъюнкция ЖӘНЕ 

(И), дизъюнкция НЕМЕСЕ (ИЛИ), терістеу ЕМЕС (НЕ) 

қарастырылады
1
. 

Оқушылармен күрделі іздеу шартын өңдейтін, бірнеше 

формалды тапсырмаларды орындаған пайдалы. Мысалы, тақтада 

мына кестені сызыңыз: 

Жазбалар 
Өрістер 

A B C 

R1 1 2 3 

R2 1 3 1 

R3 2 2 2 

R4 3 3 3 

R5 3 2 3 

Мына тапсырмалар сериясын ұсыныңыз: іздеу шарты 

логикалық өрнек түрінде берілген; оны қандай жазба 

қанағаттандырады. 

Шарт: Жауабы: 

1) А=1 және В = 2 R1 

2) А= 1 немесе А = 3 R1, R2, R4, R5 

3) А = 1 немесе В = 2 R1, R2, R3, R5 

4) А = 1 немесе В = 2 немесе С = 3 R1, R2, R3, R4, R5 

5) А= 1 және В = 2 және С = 3 R1 

емес А= 1 R3, R4, R5 

Осы формалды кестенің негізінде амалдардың үстемділігі және 

оларды орындау реті қарастырылады.  

Оқушыларға, логикалық амалдардың үлкендігі кему бойынша: 

ЕМЕС, ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ орналасатынын хабарлаған соң, әртүрлі 

амалдардан тұратын логикалық өрнектердің мысалдарын келтіріңіз. 

Шарт: Жауабы: 

7) А = 1 және В = 2 немесе С = 3 R1, R4, R5 

8) А = 1 немесе В = 2 және С = 3 R1, R2,  R5 

                                                 
1
 8.4-ті қараңыз. 
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9) емес А = 1 немесе В = 2 және С = 3 R1, R3,  R4, R5 

10) (А = 1 немесе В = 2) және С = 3 R1, R5 

Осындай формалды есептерді шығарған соң, мазмұнды 

есептерді шешуге көшуге болады. Мысалы, 2-сөреден 5-сөреге дейін 

орналасқан Құнанбаев Абайдың және Мұхтар Әуезовтың кітаптарын 

таңдау керек. Логикалық өрнек (орысша1) былай жазылады: 

(АВТОР = «Қунанбаев А.» или АВТОР = «Ауезов М.О.») и 

ПОЛКА >= 2 и ПОЛКА <= 5 

Access ДҚБЖ-де сұраныстарды жасау үшін «Конструктор за-

просов» қолданылады. Конструктормен жұмыс жасау жаттығулармен 

қалыптасқан белгілі бір дағдыны қажет етеді. Мұнда іздеу шартын 

ұсынудың өзіндік ерекше кестелік әдісі қолданылады. 

Конструктордың ұяшықтарында, өрістердің мәндеріне сәйкес, 

сұраныс шарттары жазылады. Бір жолда тұрған шарт, қатар 

орындалуға тиіс, яғни өзара ЖӘНЕ (И) амалымен қосылуы керек; ал 

әртүрлі жолда тұрған шарт, НЕМЕСЕ (ИЛИ) амалымен  қосылуы 

керек.  

ДҚ-нан жазбалар іріктелгенде кесте сүзгіш (фильтр) рөлін 

атқарады: алдымен бірінші жолдың шартын қанағаттандыратын 

жазбалар іріктеледі, одан соң екіші жолдың шартын 

қанағаттандыратын жазбалар қосылады және т.с.с. 

Деректерді жоюға сұраныс. Іріктеу шарты логикалық пікірлер 

түрінде кестеден жазбаларды жою бұйрықтарында  қолданылады. 

Бұйрықтың құрылымы жалпы түрде келесідей болады: 

.жою үшін  <логикалық өрнек> 

Access-те конструктордың көмегімен кестелік түрде,  

жойылатын жазбаларды таңдау шарттары және оны жоюға сұраныс 

қалыптастырылады. 

Деректерді іріктеуге сұраныс. Деректер қорында ақпаратпен 

жасалатын тағы бір маңызды айланың бірі – жазбаларды іріктеу. 

Мұнда, оқушылардың игеретін ұғымдары – «іріктеу кілті» және 

«іріктеу реті» болып табылады. 

Іріктеу кілті – өріс, соның мәні бойынша кестедегі жазбалар 

реттеледі. Іріктеу ретінің екі нұсқасы бар: кілт мәндерінің өсуі және 

мәндерінің кемуі бойынша. 

Егер кілттер бірнешеу болса, онда олардың арасында иерархия 

қойылады: бірінші кезекте жазбалар бірінші кілттің мәні бойынша 

іріктеледі; бірінші кілттің мәндері бірдей топтың ішінде екінші кілт 

бойынша іріктелу жүзеге асады және т.с.с. 

                                                 
1
 ДҚБЖ қазақ шрифттерін қолдамайды 
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Access ДҚБЖ бүкіл кестенің жазбаларын іріктеумен қатар 

сұраныстың нәтижесінде шыққан кестенің жазбаларын да іріктеуге 

мүмкіндік береді. 

Деректер қорын құру – үш кезеңнен тұрады: 

1) ДҚ жобалау. Бұл жұмыстың теориялық (компьютерсіз) 

кезеңі. Бұл кезеңде мыналар анықталады: 

- ДҚ құрамына қандай кестелердің кіретіні; 

- кестелердің құрылымы (әр кестеде қандай өрістер, қандай 

типті және өлшемі болатыны); 

- әр кестенің басты кілті ретінде, қандай өрістер таңдалады 

және т.с.с. 

2) Құрылымды жасау. Бұл кезеңде нақты ДҚБЖ-ң көмегімен 

ДҚ кіретін кестелердің құрылымы сипатталады.  

3) Жазбаларды енгізу. Бұл кезеңде деректер қорының кестелері 

нақты ақпаратпен толтырылады.   

Практикалық жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсыныстар 

Практикалық тапсырмаларды үш типке бөлуге болады: 

1) есептер: негізгі ұғымдарды бекітуге арналған теориялық 

тапсырмалар; 

2) жаттығулар: ДҚБЖ ортасында жұмыс жасау үшін, жеке 

дағдыларды қалыптастыруға арналған практикалық тапсырмалар;  

3) дербес жұмыстар, сынақ тапсырмалары: бұл 

тапсырмаларды орындауға қойылатын талап: оқушылар теориялық 

материалды игеріп және практикалық дағдылары қалыптасуы қажет.  

Жаттығулар компьютерде орындалады. Мұғалім қарастырылып 

жатқан ДҚБЖ құралдарымен, ДҚ жұмыс тәсілдерін көрсету үшін  

түсіндіру барысында жаттығу материалдарын қолдануына болады. 

Осындай түсіндіруден кейін сондай типті басқа жаттығуларды 

оқушыларға топпен орындауға ұсынылады. Жаттығулар үшін жұмыс 

материалдарын (кестелер сақталған файлдарды) мұғалім алдын ала 

дайындап алуы керек. 

Мұғалімнің міндеті – қойылған оқыту мақсатына сәйкес 

практикалық жұмыстарды ұйымдастыру үшін тапсырмалар жүйесін 

жасап алуы керек. 

12.5.  Желілілік ақпараттық технологиялар  

Компьютерлік телекоммуникациялар – ақпараттық 

технологиялардың ерекше серпінді дамушы аймағының бірі. [2-

қосымша. 5-сызбаның аяғы]. Желілік ақпараттық технологиялар 

мазмұндық сызығын оқыту үрдісінің  технологиялық компоненті, 

басқа ақпараттық технологияларға қарағанда басым болады. 
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Сондықтан бұл тақырыпты оқыту тиімділігі, компьютерлік 

желілермен оқушылардың практикалық жұмысын ұйымдастыру 

мүмкіндігіне қатты байланысты.  

Базалық курстың осы бөлімі аясында педагогикалық 

мақсаттардың мына тізімі жүзеге асырылады: 

1) жергілікті және ғаламдық желілердің қызметі және 

құрылымы жөнінде түсінік беру; 

2) желілердің негізгі ақпараттық қызметтері мен Интернеттің 

мүмкіндіктерімен оқушыларды таныстыру; 

3) компьютерлік сыныптың жергілікті желісінде файлдармен 

алмасу әдістерін оқыту; 

4) Интернетте ақпаратты іздеу әдістерімен таныстыру 

(техникалық мүмкіндік болған жағдайда). 

Бұл бөлімінің мазмұны, компьютерлік желілердің бөліну 

принципі бойынша, екі бөлікке бөлінеді: 

▪ жергілікті желілер; 

▪ ғаламдық желілер. 

Компьютерлік желілер тақырыбында ұғымдардың саны өте 

ауқымды болғандықтан, жан-жақтылы баяндалу дәрежесі де әртүрлі 

болуы мүмкін.  

Тақырыпты оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар 

Қарастырылатын сұрақтар: 

 Жергілікті желі (ЖЖ), құрылымы және қызметі. 

 Ғаламдық желілердің (ҒЖ) құрылымы және қызметі. 

 Internet деген не. 

 Деректерді маршруттау және тасу. 

 Электрондық пошта; «клиент/сервер технологиясы; 

 ҒЖ желілердің аппараттық құралдары; 

 Internet және World Wide Web ақпараттық қызметтері. 

Жергілікті желі (ЖЖ), құрылымы және қызметі. Егер 

мектептің информатика кабинетінде компьютерлер жергілікті желіге 

біріктірілген болса, онда тақырыпты оқыту қиындық туғызбайды. 

Компьютерлік желілерде ақпаратты жіберу туралы әңгіме дәл осы 

мектептің компьютерлік сыныбының жабдығы негізінде қозғалады. 

Компьютерлік желіні – ақпаратты жіберу арналармен 

байланысқан, компьютерлер жүйесі – деп анықтап алған соң, мұғалім 

компьютерлік сыныптың жабдығын көрсетеді. Осындай желіні 

жергілікті деп аталатынын хабарлайды.  

Жергілкті компьютерлік желілер – масштабы бойынша 

шағын, бір бөлме, ғимарат немесе мекеме аймағында жұмыс 

жасайды. Мектепте әр бөлмеде, оқу кабинеттерінде, директордың 
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кабинетінде, бұгалтерияда және т.б. қойылған компьютерлерді 

біріктіретін, жергілікті желі жұмыс жасап тұруы мүмкін. Дәл осы 

сияқты, әдетте, кәсіпорынның әртүрлі бөлімдері, фирмалар, 

мекемелер жергілікті желіге жиі біріктіріледі. 

Жергілікті желілерде, техникалық шешіміне және қызметіне 

байланысты, компьютерлерді біріктіру құрылымы әртүрлі болады. 

Оларды желінің архитектурасы, конфигурациясы, топологиясы деп 

атайды. 12.3-суретте ЖЖ топологиясының төрт типі: сақиналық, 

радиалды (жұлдыз), шиналық және ағаш топологиясы бейнеленген. 

Жергілікті желіні қолдану негізгі екі мақсатқа жауап береді: 

1)  желіні пайдаланушыларының арасында файлдармен 

алмасуға; 

2)   жалпыға рұқсат етілген ресурстарды: дискілік жадының  

үлкен көлемін, принтерлерді, ортақтандырылған ДҚ, бағдарламалық 

жасақтаманы  қолдануға.  

12.3-сурет 

Жалпы жергілікті желінің пайдаланушыларын – жұмыс тобы 

деп, ал олардың жұмыс жасап отырған компьютерлерін – жұмыс 

станциясы деп атайды. Егер желіде бүкіл компьютерлер тең 

құқұқты, яғни тек қана пайдаланушылардың жұмыс станцияларынан 

тұратын болса, онда оны  бір рангалық желі деп атайды.  

Бір рангалық желі, аталған мақсаттардың тек біріншісін: 

файлдармен алмасуды жүзеге асыру үшін қолданылады. Мұндай 

желіде әр компьютердің өз аты болады. Осы атаулар бойынша 

жұмыс тобының мүшелері өздерінің әріптестерінің ДК дискілік 

жадысымен хабарласуына, өз компьютерлеріне немесе өзінің файлын 

Радиалды топология (жұлдыз) Сақиналық топология 

Шиналық топология Ағаш топологиясы 
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басқа компьютерлерге көшіруіне болады. Осындай алмасу 

мүмкіндігін арнаулы желілік операциялық жүйе қамтамасыз етеді. 

Желілік ОЖ құралдарымен ақпаратты сыртқы бейтаныс қатынастан 

қорғауға болады. 

Жергілікті желіні ұйымдастырудың басқа түрі – бөлінген басты 

компьютері бар желі. Оны файл-сервер деп те атайды. Әдетте, 

мектептің компьютерлік сыныптарында дәл осындай ұйымдастыру 

қолданылады. Файл-серверге мұғалімнің ғана кіруге мүмкіндігі бар, 

сондықтан оны – мұғалімнің жұмыс орыны (МЖО), ал оқушылар 

жұмыс станцияларда жұмыс жасайтын болғандықтан – оқушылардың 

жұмыс орыны (ОЖО) деген атаулар қалыптасқан. 

Барлық жұмыс станциялары басты компьютермен «жұлдыз» 

схемасы бойынша жалғасады. Сондықтан ақпаратпен тікелей алмасу, 

сервермен және әр жұмыс станциясының арасында жүреді. Әрине, 

мұндай жүйеде де оқушылар файлдарымен алмасуына болады, әйтсе 

де ол әрекет сервер арқылы жүзеге асады.  

Әдетте, сервер – жұмыс станцияларына қарағанда, аппараттық 

жағынан қуаттырақ болады. Ол үлкен көлемді қатты дискімен, 

қосымша сыртқы құрылғыларымен (мысалы, CD-RW 1 , DVD – 

дискжетегімен, принтермен, модеммен) жабдықталады.  

Жергілікті желі осылай ұйымдастырылғанда жоғарыда аталған 

мақсаттардың екіншісі – сервердің жалпы аппараттық және 

ақпараттық ресурстарына пайдаланушының кедергісіз қатынасуы 

жүзеге асады. Атап айтқанда, сервердің дискісінде сақталған 

бағдарламаларды жұмыс станцияларының жедел жадына жүктеуге 

және орындауға болады. Пайдаланушы өзінің жұмыс орнынан 

сервердің қатты дискісінде файлды жазып, сонда сақтай алады. 

Желінің жұмысын желілік операциялық жүйе басқарады. 

Операциялық жүйе – желідегі ақпарат алмасу стандарттарын 

(протоколдарды) қолдайды, әртүрлі пайдаланушылар бір ресурсқа 

қатынасқанда, оларды кезекке қояды және т.б. басқару 

жұмыстарын жасайды.  

Желілік операциялық жүйенің негізгі қызметі – жергілікті 

желіде пайдаланыушылардың біріне бірі кедергі келтірмей, жұмыс 

жасауларына мүмкіндік беру. Бір рангалық желілердің жұмысын 

Windows XP, Windows 7, Windows 10, т.б. осы тектес операциялық 

жүйелер қолдайды. Сервері бөлектелген желілер үшін  кең тараған 

операциялық жүйелер – Novell NetWare, Windows NT. 

Оқу жоспары жергілікті желі тақырыбына ұзақ тоқтауға 

мүмкіндік бермейді. Мұғалім, ең алдымен, компьютерлік сыныптағы 

                                                 
1
 245-бетте сипатталды 
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жергілікті желі туралы түсінік беруге тиіс. Практикалық жұмыс 

ретінде бір оқушының жұмыс орнынан басқаға желі арқылы 

оқушылар арасында мәтіндік файл түрінде хабарламалар жіберуді 

ұйымдастыруға болады. 

Ғаламдық желілердің (ҒЖ) құрылымы және қызметі. 

Ғаламдық компьютерлік желілер алыста үлкен қашықтықта (аймақ, 

ел, дүниежүзі масшабында) орналасқан ЭЕМ өзара біріктіреді. Егер 

жергілікті желіні оқушылар өз көздерімен көре алатын болса, ал 

ғаламдық желілермен таныстыру көбінесе сипаттамалық түрде 

жүретін болады. 

Мұнда тағы да көмекке ұқсастық әдісі келеді. Ғаламдық желінің 

құрылу жүйесін телефондық байланыс жүйесі – телефондық желімен 

салыстыруға болады. Абоненттердің телефондары коммутаторлар 

түйіндері арқылы байланысады. Өз кезегінде барлық қалалық 

коммутаторлар өзара байланысқан, сондықтан кез келген екі абонент 

арасында байланыс орнатылады. Барлық жүйе қаланың телефондық 

желісін құрайды. Қалалық (аймақтық) желілер өзара қалааралық 

тораптар бойынша байланысады. Басқа елдердің телефондық 

желілеріне шығу халықаралық байланыс торабы бойынша жүзеге 

асады. Сөйтіп, барлық дүниежүзі телефондық желілермен 

«шырмалған». Осы желіге қосылған екі абонент, дүниенің кез келген 

бөлігінен бірімен-бірі байланыса алады. 

Осы туралы баяндаған соң оқушыларға абоненттерде 

телефонның орнында дербес компьютерлер орнатылғанын елестетуді 

ұсыныңыз. Коммутаторлардың орнында – қуатты компьютерлік 

тораптар және осындай желіде әртүрлі  ақпарат – мәтіндіктен бастап 

бейне және дыбысқа дейін айналып жүреді. Міне, қазіргі 

дүниежүзілік ғаламдық компьютерлік жүйе осы болады. 

ARPANET деп аталған алғашқы ғаламдық компьютерлік желі 

АҚШ-та 1969 жылы жұмыс жасай бастады, ол алыстатылған тек  

4 компьютерді ғана біріктірді. 1981 жылы Нью-Йорк университетімен 

Йель университін  біріктірген BITNET желісінің негізі жасалды. 

BITNET – аралық жинақтаушы электрондық коммуникациялар 

желісі болып табылады. BITNET АҚШ–та 560 астам мекеменің 

(зерттеу орталықтарын, университеттерді, колледждерді, мектептерді 

қосқанда) компьютерлерін байланыстырды.  

Қазіргі таңда BITNET желісі Европа, Азия және Америка 

құрылықтарының 52 елінінің 1500 астам мекемесін біріктіреді. 

BITNET ғылыми зерттеулерді және білім алуды қолдау үшін 

электрондық ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
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көптеген шлюздар BITNET-пен Интернет арасында электрондық 

поштаны жіберуге мүмкіндік береді. 

1990 жылы жасалған Ресейдің орасан зор желісі RELCOM 

болып табылды. RELCOM европалық желі EUNET-тің құрамына енді, 

өз кезегінде EUNET – әлемдік алып бірлестігі INTERNET-ң 

қатысушысы болып табылады. Мұндай иерархиялық құрылымдау 

ғаламдық желілерді ұйымдастыру үшін тән нәрсе.  

12.4-суретте ғаламдық желінің өзіне тән архитектурасы 

ұсынылған. Желі – торапты хост-компьютерлерден  (У1, У2,...), желі 

абоненттерінің ДК-нен (A11, ,A12, ...) байланыс жолдарынан тұрады.  

Әдетте, желінің торабында бір емес, көптеген компьютерлер болады. 

Әр алуан желілік қызмет көрсетуде серверлік қызметті әртүрлі 

компьютерлер атқаруы мүмкін. 

12.4-сурет. Ғаламдық желіге тән архитектура 

Хост-компьютерлер – үнемі ақпаратты қабылдауға/жіберуге 

дайын, әрқашанда қосылып тұрады. Ондай жағдайды, олар – on-line 

режімінде жұмыс жасап тұр дейді. Абоненттердің компьютерлері 

желімен байланысқа тек белгіленген уақытта – байланыс сеансында 

шығады. Қажет ақпаратты қабылдап жіберген соң, абонент желіден 

ажыратылып, одан әрі алынған ақпаратпен дербес (автономиялы) – 

off-line режімінде жұмыс жасайды.  

Ақпаратты жіберу маршруты, әдетте, пайдаланушыға белгісіз. 

Ол тек ақпараттың қосылу торабынан өтіп, қажетті пунктіне 

жеткеніне сенімді болуы керек. Жіберілетін деректерді 

маршруттаумен желінің жүйелік құралдары айналысады. Бір 

корреспондентпен, байланыстың әр сеансында, ақпарат әртүрлі 

маршрутпен жүруі мүмкін. 

Шлюз – берілген желіні басқа ғаламдық желілермен байланысты 

үйымдастыратын компьютер. 

Internet деген не? Әдебиетте бұл сұраққа жауаптың әртүрлі 

нұсқаларын кезіктіруге болады. Бәрінен жиі алынатын жауап ол:  

У3 

У1 

У5 

У4 У2 

А12 

А41 

А42 
А21 А22 А31 

А11 

Шлюз 
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Internet – бүкіл дүниежүзін қамтыған, көп желілердің 

жиынтығынан тұратын бірыңғай ТСР/1Р (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) протоколын қолдайтын алып желі.   

Тағы бір анықтамасы мынадай: Интернет – жергілікті, 

аймақтық және корпоративтік желілер өзара, өткізу мүмкіндігі 

жоғары, есепсіз ақпаратты жіберу арналарымен қосылған ғаламдық 

компьютерлік желі. Сондықтан Интернетті желілердің желісі дейді. 

Көптеген ақпаратты қорғауға мүдделі ұжымдар (мысалы, 

әскери, банктер және т.б.), рұқсатсыз кіруден қорғау үшін, өздерінің 

жеке корпоративтік желілерін жасайды. Корпоративтік желілер, әр 

елдерде және қалаларда орналасқан, мыңдаған және он мыңдаған 

компьютерді біріктіруі мүмкін.  

Біртұтас ақпараттық кеңістікті қалыптастыру қажеттілігі 

– жергілікті, аймақтық және корпоративтік желілерді ғаламдық 

компьютерлік Интернет желісіне бірігуіне келтірді.  

 

12.5-сурет. Интернеттің ғаламдық желісіне біріктірілген 

аймақтық компьютерлік желілер. 

Ғаламдық желінің жұмыс жасау сенімділігі, жергілікті, 

аймақтық және корпоративтік желілер арасындағы өткізу мүмкіндігі 

жоғары, есепсіз ақпаратты жіберу арналары қамтамасыз етеді. 

Мысалы, ресейлік аймақтық компьютерлік желі Рунет (RU) 

көптеген ақпаратты жіберу арналары арқылы солтүстік американдық 

(US), еуропалық (EU), жапондық (JP) аймақтық желілерімен 

қосылады (12.5-сурет).  

Интернетте адрес беру. Ақпаратпен алмасу үрдісінде, 

Интернетте компьютерлер бірін-бірі табу үшін Интернет-адресті 

қолдануға негізделген адрестеудің бірыңғай жүйесі қалыптасқан.  
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IP-адрестер деп аталатын ол жүйе Интернеттің негізі болып 

табылады. Интернетке қосылған әрбір компьютер өзінің бірегей екілік 

32-биттік Интернет-адресін алады.  

IP-адрес – нүктемен бөлінген, төрт бүтін ондық сандардың 

тізбегі. Мысалы: 213.171.37.202. Интернет желілердің желісі 

болғандықтан, бірінші сан құрамында компьютер кірген желіні 

анықтайды, мына сандар осы желідегі сол компьютердің 

координаталарын дәлдейді. Хартли формуласы
1
 бойынша, 32-биттік 

Интернет-адрестердің жалпы N – санын есептеуге болады.  

Шешімі: Интернет-адрестегі ақпараттың саны I = 32 бит, сонда 

N  әртүрлі Интернет-адрестердің жалпы саны:  

N = 2
I
 = 2

32
 = 4 294 967 296 болады.  

Қорытынды: Ұзындығы 32 биттік Интернет-адрес, Интернетке 

4 миллиардтан астам компьютерлерді қосуға мүмкіндік береді екен.  

Домендік атау жүйесі. Адамға сандық адресті ойда сақтау 

оңай емес, сондықтан Интернеттің пайдаланушыларына ыңғайлы болу 

үшін домендік атау жүйесі енгізілді. Бұл жүйеде компьютердің 

сандық Интернет-адресіне сәйкес бірегей домендік атау қойылады. 

Арнайы серверлік бағдарламаның көмегімен сандық және домендік 

адрестер арасында  байланыс орнатылады. 

Домен – нүктемен бөлінген символдық аттар. Домендік атау 

жүйесі иерархиялық құрылымды болады: жоғарғы деңгейдегі 

домендер – екінші деңгейдегі домендер – үшінші деңгейдегі домендер.  

Жоғарғы деңгейдегі домендер екі типті болады: географиялық 

және әкімшілік. Дүниежүзінің әр еліне екі әріпті кодпен белгіленген  

өзінің географиялық домені бөлінеді. Мысалы: ru — Ресей, uk — 

Ұлыбритания, fr — Франция, kz – Қазақстан. Әдетте, ол сол 

компьютер тұрған елді анықтайды (сөйтіп, компьютер ұлттық желінің 

элементі болып табылады). Мысалы, www.psu.ru. 

Әкімшілік домендер – үш немесе одан артық әріптермен 

белгіленеді. Әр типті ұжымдар, оны өздерінің екінші деңгейдегі 

домендерін тіркеу үшін қолданады (12.3-кесте).  

12.3-кесте. Жоғарғы деңгейдегі домендердің кейбір атаулары 

Әкімшілік Ұжымның типі  Географиялық Ел 

com, biz Коммерциялық са Канада 

edu Білімдік de Германия 

net Коммуникациалық jp Япония 

org, pro Коммерциялық емес ru Ресей 

name Дербес it Италия 

museum Мұражай uk Ұлыбритания 

                                                 
1
 7.3-ті  қараңыз. 

http://www.psu.ru/
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gov Өкіметтік kz Қазақстан 

Мысалы, Microsoft компаниясы жоғарғы деңгейдегі әкімшілік 

com доменінде – екінші деңгейлі Microsoft доменін, ал Мәскеулік 

ашық білім беру институты – екінші деңгейлі metodist доменін 

жоғарғы деңгейлі географиялық ru доменінде тіркеген (12.6-сурет). 

Интернеттегі сервердің домендік аты (оңнан солға қарай) –

жоғарғы деңгейдегі доменнің атынан, екінші деңгейдегі доменнің 

атынан және компьютердің өз атынан тұрады.  

Мысалы, Microsoft компаниясының негізгі серверінің аты – 

www.microsoft.com, ал институт  серверінің  аты –  iit.metodist.ru.  

12.6-сурет. Домендік атау жүйесі 

Интернетке қосылған әр компьютердің Интернет-адресі болады, 

әйтсе де оның домендік аты болмауы да мүмкін. Әдетте, Интернетке 

телефон желісімен қосылған компьютерлерде болмайды.  

Материалды бекіту үшін оқушыларға жауабы қысқа мынадай 

тапсырмалар беруге болады: 

1-тапсырма.Компьютердің екілік 32-биттік Интернет-адресін: 

00001111 00000111 00000011 00000001 ондық пішінде ұсыну қажет. 

2-тапсырма. Компьютердің домендік атын жазу керек. Ол 

жоғарғы деңгейдегі ru доменінде, екінші деңгейлі schools доменінде 

тіркелген, өзінің аты – www. 

Деректерді маршруттау және тасу. Протокол – компьютерлік 

желіде ақпаратты ұсыну, түрлендіру және жіберу стандарты.  

Бейнелеп айтқанда, протокол – анықталған желілік тіл. 

Әртүрлі ғаламдық желілер автономиялы жұмыс жасаған кезде олар 

«әртүрлі тілде сөйлесті». Оларды біріктіру үшін жалпы (өзгеше 

желілік эсперанто) тілін ойлап табу қажет болды. Сондай жалпы 

желілік тіл болып – ТСР/1Р протоколы қалыптасты. ТСР/1Р термині 

деректерді жіберудің екі портоколының атынан құралады:  

- TCP (Transmission Control Protocol) – көліктік хаттама; 

- IP (Internet Protocol – маршруттау протоколы. 

http://www.microsoft.com/
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ТСР/1Р протоколының негізінде, желінің сервис негізін 

құрайтын, Интернеттің басқа қолданбалы протоколдары жүзеге 

асырылды. Бұл протоколды желінің бағдарламалық және аппараттық 

құралдары қолдайды. Ол мына тәртіптерді стандарттайды:  

▪ жіберілетін деректерді пакеттерге (бөліктерге) бөлу; 

▪ пакеттерді адрестеу және оларды анықталған маршруттары 

бойынша тағайындалған пунктіне жеткізу;  

▪ пакеттерді деректердің бастапқы түріне келтіріп жинау. 

Бұл ретте пакетті қабылдау-жіберу дұрыстығы, қажетті орында 

жіберілген барлық пакеттердің жиналу дұрыстығы тексеріледі. 

Деректерді маршруттау. Деректерді маршруттаудың және  

тасудың бірыңғай принципі арқасында, желілердің желісінен 

тұратын, алып Интернет желісі дамып жұмыс жасауда.  

Деректерді маршруттау компьютерлік желілер арасында 

ақпаратты беруді қамтамасыз етеді. Деректерді маршруттау 

принципін жай поштадағы ақпаратты беру ұқсастығы бойынша 

қарастырайық. Хатты тағайындалған жерге жеткізу үшін конвертте 

алушының (кімге) адресі және жіберушінің (кімнен) адресі жазылады.    

Сол сияқты, желімен жіберілетін ақпарат «конвертке буылады», 

онда алушының және жіберуші компьютерлерінің Интернет-адрестері 

жазылады, мысалы: «Кімге: 198.78.213.185», «Кімнен: : 193.124.5.33». 

Компьютерлік тілде конверттің ішіндегісі Интернет-пакет деп 

аталады, ол байттар жиыны болып табылады.  

Жай хаттарды жіберу үрдісінде олар алдымен ең жақын пошта 

бөліміне жеткізіледі, одан соң аралық пошта бөлімдері арқылы 

алушыға жақын пошта бөлімшесіне жіберіледі. Аралық пошта 

бөлімдерінде хаттар сұрыпталады, яғни адресі бойынша қай хатты 

қандай пошта бөліміне жіберу қажеттігі анықталады.  

Интернет-пакеттерде, сол сияқты жіберушінің компьютеріне 

жету жолында, Интернеттегі көптеген аралық серверлер арқылы өтеді, 

оларда маршруттау амалдары орындалады. Соның нәтижесінде 

Интернет-пакеттер бір серверден екіншіге жіберіліп, бірте-бірте 

алушының компьютеріне жақындайды. Интернет-пакеттерді 

маршруттау – жіберушінің компьютерінен алушының компьютеріне 

ақпаратты жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Интернет-пакеттерді жеткізу маршруттары әртүрлі болуы 

мүмкін, сондықтан бірінші Интернет-пакет алушының компьютеріне 

ең соңғы ретте жетуі мүмкін.  



 352 

12.7-сурет. Деректерді маршруттау және тасу 

Мысалы, Кімнен серверінен Кімге серверіне файлды жіберу 

үрдісінде бірінші Интернет-пакеттің маршруты Кімнен  12 

Кімге, екіншісі – Кімнен  Кімге және үшіншісі –  Кімнен 34 5 

 Кімге болуы мүмкін (12.7-сурет).  

Ақпаратты алу жылдамдығы ақпараттың өту маршрутына 

(яғни, аралық серверлердің санына және байланыс желісінің 

өткізгіштік қабілетіне) байланысты болады.  

Деректерді тасу. Көлемі үлкен файлдарды жібергенде, 

байланыс арнасын басқа хабарларды жіберуге жол бермей, ұзақ 

уақытқа «тығындап» тастауы мүмкін. Мұндай жағдай болмас үшін 

жіберуші-компьютерде үлкен файлды кішкентай бөліктерге бөліп, 

әр-қайсысын нөмірлеп, жеке Интернет-пакеттер түрінде алушы- 

компьютерге дейін тасу қажет. 

Алушы-компьютерде жеке бөліктерден дұрыс реттілігімен 

бастапқы файлды жинау қажет. Сондықтан барлық Интернет-пакеттер 

келмейінше бастапқы файл жиналмайды.  

Деректерді тасу реті – жіберуші-компьютерде файлдарды 

Интернет-пакеттерге бөлу, әр пакетті жеке маршруттау және 

алушы-компьютерде алғашқы ретпен пакеттерден файлды қайта 

жинау  арқылы жүзеге асады.  

Деректерді маршруттау және тасу, жоғарыда аталған TCP/IP 

протоколы негізінде орындалады. Ол Интернеттің негізгі «заңы» 

болып табылады.  

Электрондық пошта. Ғаламдық желілердің тарихында 

ақпараттық қызмет ету үшін ең алғаш пайда болған технология – 

электрондық пошта (e-mail) болды. Бұл қызметтің түрі қазір 

компьютерлік телекоммуникацияларда басты және маңызды орнын 

сақтауда. 

Электрондық поштаның хабарды жеткізу жылдамдығы өте 

жоғары болғандықтан, дәстүрлі қағаз поштаны ығыстыру үрдісі 

Кімнен Кімге 

1 

2 

5 

4 
3 
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қалыптасуда. Егер жай пошта арқылы жіберілген хат күндер немесе 

апталап жүретін болса, электрондық поштамен жіберілген хаттың, 

тағайындалған жеріне жетуіне ондаған секунд немесе минуттар  ғана 

(сирек жағдайда – сағаттар) кетеді.  

Электрондық поштаның басқа артықшылығы: онда мәтіндік 

хабардан басқа, графикалық бейнелерді (image), аудио-ақпаратты, 

бейне фильмдерді, кез келген қолданбаларды орналастыруға  болады. 

Сонымен қатар, хабарды бірден бірнеше абонеттерге, хатты басқа 

адрестерге жіберуге мүмкіндік береді. 

Қазір іскерлік және жеке хат алмасудың қисапсыз көлемі e-mail 

арқылы жүреді. 

Электрондық поштаның қызметімен пайдалану үшін абонентте 

мыналар болуы қажет:  

▪ оның дербес компьютері компьютерлік желінің торабына 

(аппаратурасына) қосулы керек; 

▪ сол серверде оның өзінің пошталық жәшігі және паролі 

болуға тиіс;  

▪ жеке электрондық адресі болуы керек; 

▪ өзінің компьютерінде электрондық поштаның клиент-

бағдарламасы (мэйлері) болуы қажет.  

Компьютерлік желінің торабына қосылу көбінесе телефон 

желісі бойынша жүзеге асырылады, сондықтан абоненттің өз 

телефоны болуы қажет.  

Желілік қызмет көрсетуді ұсынатын мекемелерді – ғаламдық 

желі торобының иесін – провайдер деп атайды.  

Провайдер – (ағылш. – Internet Service Provider) сөзбе-сөз 

"Интернеттің-қызмет көрсетуін жеткізуші" – Интернетке кіруге 

рұқсат беретін және Интернетке байланысты қызметтерді көрсетуді 

ұсынатын ұжым. Мысалы: Nursat, Казтелеком (Қазахстан) немесе 

Ростелеком (Ресей). Соңғы кездері олардың саны өсіп келеді, 

қолданушы адам өзін қанағаттандыратын провайдерді тандауға 

мүмкіндігі бар. Провайдер пайдаланушы үшін пароль,  электрондық 

адрес тағайындайды, оған пошталық серверден пошталық жәшік 

ашады.  

Электрондық поштаның адресі. Жолданушыға электрондық 

хат жетуі үшін, онда хабардан басқа міндетті түрде хат алушының 

электрондық адресі болуы қажет. 

Пошталық адрестің бірінші бөлігі usename ерікті болады, оны 

пошталық жәшік тіркелгенде пайдаланушы өзі береді. Екінші бөлігі 

server.ru пайдаланушының пошталық жәшігі тіркелген, Интернеттегі 

пошталық сервердің аты болады.  



 354 

Электрондық поштаның адресі – айқындалған пішін бойынша 

жазылады; @ символымен бөлінген екі бөліктен тұрады:  

username@server.ru. Бос орынсыз тек қана латын әріптерімен 

жазылады. Мысалы, егер пошталық сервердің аты metodist.ru болса, 

онда пайдаланушылардың пошталық жәшіктерінің аттары мына түрде 

болады: username@metodist.ru. 

Клиент/сервер технологиясы. Қазіргі желілерде қабылданған 

клиент-сервер технологиясының мәнін электрондық поштаның 

мысалы  жақсы бейнелейді. 

Бұл технологияның мәні клиенттің компьютерімен сервердің 

арасындағы әрбір ақпараттық қызметтерді қамтамасыз ететін 

бағдарламалардың міндеттері бөлініп орындалады. Сондықтан 

сәйкес бағдарламалық жасақтамаларды клиент-бағдарламасы және 

сервер- бағдарламасы (қысқаша клиент және сервер ) деп атайды.  

Яғни клиент деп ресурстарды пайдаланатын бағдарламаны 

айтады. Сервер – клиенттердің сұранысы бойынша айқындалған 

түрдегі ресурсты алуға қызмет ететін бағдарлама. Windows жүйесі 

қолдайтын электрондық поштаның танымал клиент-бағдарламасы 

Outlook Express болып табылады. 

ҒЖ желілердің аппараттық құралдары. Хост-компьютерлер 

(серверлер). Хост (ағылш. – host) сөзі– «қонақтарды қарсы алушы 

қожа» деген мағынаны білдіреді. Хост-компьютерлердің өзінің 

бірегей адресі болады, желіде абоненттерге қызмет көрсететін 

торапты машинаның рөлін атқарады. Хост-компьютер ретінде 

әртүрлі  типті машиналар: қуатты ДК-ден бастап үлкен әмбебапты 

ЭЕМ (мэйнфреймдерге) дейін қолданылады. Қойылатын негізгі 

талаптар – жоғары жылдамдықты процессорлардың және үлкен 

көлемді (ондаған және мыңдаған Гбайт, Тбайт) дискілік жадының 

болуы қажет. 

Интернет желісінде хост-компьютерлерде Unix операциялық 

жүйесі қолданылады. Қолданбалы бағдарламаларға қызмет ететін 

барлық серверлік бағдарламалар, Unix операциялық жүйесінің 

басқаруымен жұмыс жасайды.  

Жоғарыда айтылғанның бәрінен жасалатын тұжырым:  «сервер» 

ұғымы – бағдарламалық-аппаратты деген мағына береді. Мысалы, 

уақыттың дәл осы сәтінде, хост-компьютерде электрондық поштаның 

сервер-бағдарламасы жұмыс жасап тұрса, онда ол пошталық 

сервердің рөлін атқарады. Егер осы машинада WWW-ң сервер-

бағдарламасы жұмыс жасай бастаса, онда ол Web-сервер болады. 

Серверлердің әртүрлі қызметтері желі торабында әртүрлі 

компьютерлердің арасында жиі бөлінеді.  

mailto:username@metodist.ru
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Байланыс желілері. Желідегі компьютерлер арасындағы 

байланыс желілерінің негізгі типтері: телефон сымдары, электр және 

оптоталшықты кабельдері және радиобайланыс.  

12.4-кесте. Байланыс желілерінің сипаттамасы 

 

 

 

Байланыс желілерінің негізгі параметрлері – өткізу мүмкіндігі 

(ақпаратты берудің барынша көп жылдамдығы), кедергіге қарсы тұру 

тұрақтылығы (орысш. – помехоустойчивость) және бағасы. Бағасы 

бойынша, ең қыматы оптоталшықты, ең арзаны телефон сымдары 

болып табылады. 12.4-кестеде жылдамдығы және кедергіге қарсы 

тұру тұрақтылығы параметрлері бойынша желілердің салыстырмалы 

сипаттамалары берілген. 

Оптоталшықты байланыс желілері жергілікті желілерді қосу 

үшін бәрінен жиі пайдаланылады. Әйтсе де, кабельді төсеу мүмкін 

болмай, компьютерлік желілер алыста немесе ыңғайсыз орналасқан 

жағдайда сымсыз байланыс желілері қолданылады. Егер хабарлағыш 

және қабылдағыш антенна тура көрінетін шекте болса, онда 

радиоарналар, әйтпеген жағдайда арнайы антенналарды қолданып, 

ақпарат алмау спутник арқылы жүреді (12.8-сурет).   

Байланыс типі  Жылдамдық  

(Мбит/с) 

Кедергіге қарсы 

тұрақтылығы 

Айналмалы қос сым  10-100  Төмен  

Коаксиальді кабель  10 дейін Жоғары  

Телефон желісі  1-2  Төмен 

Оптоталшықты кабель  10-200  Абсолютті  
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12.8-сурет. Ғаламдық компьютерлік Интернет желісіне 

қосылудың әртүрлі нұсқалары   

Пайдаланушылардың жүздеген миллион компьютерлері, 

Интернет-провайдерлердің көмегімен коммутацияланған телефон 

арналары бойынша дамыл-дамыл Интернетке қосылу мүмкіндігі бар. 

Интернет-провайдерлердің өздерінің серверлері Интернетке жоғарғы 

жылдамдықпен қосылады, сондықтан бір шақта жүздеген және 

мыңдаған пайдаланушыларға телефон арналарына шығуға мүмкіндік 

бере алады. 

Ақпаратты байланыс арналары арқылы жіберу үшін оны 

компьютерде тұрған пішіннен сигналдар түріне түрлендіру қажет. 

Ондай түрлендірулерді, арнайы құрылғылар – желілік адаптерлер 

жүзеге асырады.  

Пайдаланушының компьютерін телефон арнасы бойынша 

Интернет-провайдердің серверімен қосу үшін екі компьютерде 

модемге қосылып тұруы керек. Модемнің қызметі: екілік кодпен 

берілген компьютерлік ақпаратты телефон сигналына және кері 

түрлендіру. Модемдер аналогты телефон арнасы бойынша 56 Кбит/с. 

жылдамдығымен сандық компьютерлік деректерді беруді қамтамасыз 

етеді.  

Қазіргі ADSL-технологиялары дағдылы телефон арнасын 

Интернетке жоғарғы жылдамдықпен (1 Мбит/с және одан жоғары) 

қосуға мүмкіндік береді. Бұл ретте телефон нөмірі бос тұрады, сол 

маңызды. Жәй және ADSL модемдер компьютердің USB-портына 

және телефон розеткасының ажыратқышына қосылады. 

Спутник ақылы  

қосылу 

Радиоарнасы 

бойынша қосылу 

Телефон желісі 

арқылы қосылу 

Оптоталшықты арнасы 

арқылы  қосылу 

Сымсыз қосылу 
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Ықшамды компьютерлерді қолданатындар Интернетке сымсыз 

Wi-Fi технологиясын қолданып қосыла алады. Вокзалда, әуежайда, 

оқу мекемелерінде және басқа қоғамдық жерлерде, Интернетке 

қосылған сымыз байланысқа шығу орындары қойылады. Сымсыз 

байланыспен жабдықталған ықшамды компьютер, радиусы 100 м. 

шеңберінде, жылдамдығы 11 Мбит/с. дейін Интернетке шығуға 

мүмкіндік алады. 

Internet және World Wide Web ақпараттық қызметтері. 

Ғаламдық желілерде электрондық поштамен қатар пайдаланушылар  

үшін басқада қызмет көрсету формалары бар. 

Telnet. Бұл қызмет пайдаланушыға компьютерде алыстатылған 

терминал режімінде жұмыс жасауға мүмкіндік береді; яғни 

терминалда қойылған бағдарламаларды өз компьютеріңде тұрған 

бағдарлама сияқты қолдануға болады. 

FTP (File Transfer Protocol) – файлдарды тасымалдау 

протоколы, яғни кез келген пішімді және көлемді файлдарды 

қабылдау және жіберу үшін желі бойымен ақпаратты беру 

технологиясы. FTP – протоколы клиентке басқа серверлерде сақтаулы 

тұрған, көлемі үлкен ақпаратқа тез қатынасу (сервердің каталогтарын 

қарап шығу, файлдарды көшіру)  мүмкіндігін береді.  

Archie. FTP-серверлер жүйесінде іздеуші бағдарлама рөлін 

атқаратын – арнайы серверлер. Олар бізге керек файлдарды тез 

табуға көмектеседі.  

Gopher. Дамыған, яғни көп деңгейлі мәзір құралдары, анықтама 

кітаптары, индекстік сілтемелері бар желіден – ақпаратты іздеу 

және шығару  жүйесі.  

WAIS. Кітапханалар мен бөлісілген деректер қорында 

негізделген, желілік ақпаратты-іздеу жүйесі. 

Usenet. Телеконференциялар жүйесі. Басқаша аты – жаңалықтар 

тобы. Белгіленген тақырыптық телеконференцияларға жазылғандарға  

қызмет көрсетеді, яғни электрондық почта арқылы оларға 

материалдарды жіберіп отырады. 

World Wide Web. Осы ағылшын сөз тіркесінің еркін аудармасы – 

Дүниежүзілік тор, WWW немесе Web деп жиі белгіленеді. Бұл- 

Интернеттің гипермәтіндік ақпараттық жүйесі. Интернет 

желілерінің қарқындап дамуына, 90-жылдар бойы жаңа WWW 

технологиясының пайда болуына байланысты.  

WWW технологиясы – сілтемелерді жасауға мүмкіндік береді, 

оны гиперсілтеме деп атайды. Бұл технология, құжаттың ішінде басқа 

жерге ауысуға, осы компьютердегі басқа құжатқа өтуге, басқа 

компьютердегі кез келген құжатқа өтуге мүмкіндік береді.  
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Қазір WWW және оның бағдарламалық жабдықтамасы 

Интернетте қызмет көрсететін әмбебап құрал болып табылады, 

өйткені ол пайдаланушыға жоғарыда аталған ресурстарға (FTP, e-mail, 

WAIS, Gopher және б.) іс жүзінде кіруге мүмкіндік береді. 

Гиперсілтеме – бір-бірімен байланысқан сөздер, яғни бір 

құжаттың ішінен басқа құжатқа сілтеме. Құжаттың мәтінінде асты 

сызылған түйінді сөз, фраза, белгі, сурет кезіксе, оны «саусақпен» 

шертіп екінші құжатқа, одан үшінші құжатқа кіріп, қайта қайтуға 

болады. Өз кезегінде екінші құжаттан үшіншіге, т.с.с. ауысып, одан 

қайта қайтуға болады.  

WWW байланысты негізгі ұғымдар: 

Веб-бет – (ағылш. – Web page) – өзінің адресі бар, WWW негізгі 

ақпараттық бірлігі. 

Web-сервер – Веб-беттер және олармен жұмыс жасау үшін 

сәйкес бағдарламалық  жасақтама сақталған компьютер. 

Web–броузер (ағылш. – Web browser) – Веб-беттерді қарауға 

және оны шығарып алуға мүмкіндік жасайтын клиент-бағдарлама. 

Web-сайт – қандайда бір мекеменің немесе тұлғаның 

меншігіндегі Web-серверде тұрған деректер бөлімі. Бұл бөлімде, оның 

иесі, өзінің ақпаратын көптеген өзара байланысқан Веб-беттер түрінде 

орналастырады. Әдетте, сайттың өзінің титулы – басты беті болады, 

онда гиперсілтемелер арқылы немесе «алға-кері» белгілерімен  

сайттың беттерінде жылжуға болады.  

Танымал браузерлердің қатарына Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari, Google Chrome жатады. Браузердің негізгі 

міндеті – ізделіп отырған бетті алу үшін Web-сервермен қатынасып 

бетті экранға шығару.   

Ресурстарға әмбебап сілтегіш. Интернетте ақпаратты сақтау 

және іздеу үшін – URL – Uniform Resource Locator – (ресурстарға 

әмбебап сілтегіш) – деп аталатын әмбебап адрестеу  қолданылады.  

URL-адресіне – құжатқа қол жеткізу протоколы, құжат 

тұрған сервердің домендік аты немесе IP-адресі, файлға баратын 

жол және файлдың өз аты кіреді: 

protocol://domain_name/path/file_name 

Құжатқа қол жеткізу протоколы ақпаратты беру әдісін 

анықтайды. Веб-беттерге қол жеткізу үшін: HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol) – гипермәтінді беру протоколы  қолданылады. Протоколды 

жазғанда оның атынан соң қос нүкте және тура слэш жазу керек: 

http://. FTP-серверлеріне тілдесу үшін ftp:// – файлдарды тасымалдау 

протоколы жазылады. 
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1-мысал. «Ақпарат және ақпараттық технологиялар» Web-

сайтының титулды бетінің URL-адресін жазайық. Бет 

schools.keldysh.ru серверінде, info2000 каталогында, index.htm 

файлында орналасқан. Демек, ресурстарға әмбебап сілтегіш мына 

түрді қабылдайды: http://schools.keldysh.ru/info2000/index.htm. 

Ол үш бөліктен тұрады: 

http:// –– гипермәтінмен жұмыс жасау протоколы. Бұл 

протоколды кез келген WWW - серверімен тілдескенде пайдалануға 

болады. 

schools.keldysh.ru – сервердің домендік аты;  

/info2000/index.htm – Web-бетте файлға баратын жол және 

файлдың аты. 

2-мысал. Қашықтықтан неміс тілін оқу кусын файлының адресі 

мынадай: http://www.scholar.urc.ac.ru/Teaher/German/main.html. 

Адрестің құрамын сипаттайық: 

http:// – қол жеткізу протоколы (гипермәтінмендік); 

www.scholar.urc.ac.ru –  сервердің домендік аты; 

Teaher/German/main.html – файлдың маршруты және аты. 

Тапсырма: «Ақпарат және ақпараттық технологиялар» Web-

сайтының басты бетінің URL-адресін сервердің мына: 194.226.57.46 

IP-адресін қолданып жазу керек. Басты default.asp беті iit каталогында 

орналасқан. 

Интернетте ақпаратты іздеу. Интернет желісі шапшаң  

өсуде, сондықтан жүздеген миллиард Веб-беттердің арасынан  керек 

ақпаратты табу барған сайын қиындап барады.  

Ақпаратты іздеу үшін арнайы бірқатар іздеу бағдарламалары 

жұмыс жасауда. Оларды іздеу жүйелері, іздеу серверлері, іздеу 

машиналары деп те атайды. Бұл іздеу жүйелері Web-беттердің және 

жүздеген миллион серверлердегі файлдардың тұрған жері туралы 

ақпаратты үнемі жаңғыртып отырады.  

Іздеу жүйелерінде Дүниежүзілік тордың ресурстары туралы, 

деректер қорында тақырыппен топталған ақпарат сақталады. 

Арнайы бағдарлама-роботтар дамыл-дамыл Web-серверлерді 

«аралайды», кезіккен барлық құжаттарды оқиды, олардың ішінен 

түйінді сөздерді ерекшелейді және деректер қорына құжаттардың  

Интернет-адрестерін енгізеді.  

Осындай аралаудың нәтижесінде, айқындалған түйінді 

сөздерімен құжаттары нұсқалған индекстік тізімдер және 

анықтамалар ұйымдастрылады. Кейін бұл тізімдер бойынша 

пайдаланушының ақпарат іздеу сұраныстарына қызмет көрсетіледі. 

http://schools.keldysh.ru/info2000/index.htm
http://www.scholar.urc.ac.ru/Teaher/German/main.html
http://www.scholar.urc.ac.ru/
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Іздеу жүйесі пайдаланушыға оның нұсқаған түйінді сөздерімен қоса 

құжаттардың адрестерінің тізімін шығарып береді. 

Қазіргі уақытта Интернеттің орыс тілді бөлігінде мына іздеу 

серверлері танымал: Яндекс (yandex.ru), Google (google.ru).  

Басқа да іздеу жүйелері бар. Мысалы, тиімді іздеу mail.ru 

жүйесі,  пошталық қызмет серверінде жүзеге асырылған.  

Түйінді сөздер бойынша іздеу. Ақпаратты түйінді сөздер 

бойынша іздеу пайдаланушыдан белгілі дағдыны талап етеді. Желіде 

іздеу алгоритмі, деректер қорында ақпаратты іздеуге ұқсас, логикаға 

негізделген.  

1. Бос орындармен (пробел) бөлінген бірнеше түйінді сөздер, 

логикалық қосу ЖӘНЕ (OR.) амалына сәйкес келеді. Мысалы, 

<Мектеп информатикасы> түйінді сөзін нұсқағанда, біз «Мектеп» 

немесе «информатика» сөзі кезігетін құжаттардың барлық тізімін 

аламыз. 

2. Тырнақшаға алынған бірнеше сөз тұтас қабылданады. 

Сұранысты «Мектеп информатикасы» деп тырнақшаға алып 

нұсқағанда біз ішінде осындай тұтас жолдары бар құжаттар тізімін 

аламыз. 

3. Сөздердің арасына қойылған «+» белгісі, логикалық көбейту 

НЕМЕСЕ (AND) амалына ұқсас болады. Сұраныста түйінді сөз 

<Мектеп + информатикасы> түрінде берілсе, онда осы екі сөз 

қатарынан кезігетін барлық құжаттар шығады. Әйтсе де, олар кез 

келген ретпен және шашылып орналасуы мүмкін. 

Интернетте іздеудің үш тәсілі  

1. Веб-беттің адресін нұсқау. Бұл іздеудің ең тез тәсілі, бірақ 

ол тек құжаттың адресі дәл белгілі болғанда ғана қолданылады. 

2. Гиперсілтемелер бойынша ауысу. Бұл ең ыңғайсыз тәсіл, 

үйткені оның көмегімен тек мәні бойынша ағымды құжатқа жақын 

құжаттарды ғана іздеуге болады. Егер ағымды құжат, мысалы, 

музыкаға арналса, онда бұл құжаттың гиперсілтемесін қолданып, 

спортқа арналған сайтқа түсу екіталай. 

3. Іздеу серверіне (іздеу жүйесіне) қатынасу. Іздеу серверлерін 

пайдалану – ақпаратты іздеудің ең ыңғайлы әдісі.  

Іздеу серверлерінде әртүрлі құжаттардың сілтемелері 

тақырыпты каталогтарға жүйеленеді. Мысалы: спорт, кино, 

автомобильдер, ойындар, ғылым және т.б. Сервер бұл сілтемелерді 

Дүниежүзілік торда пайда болған Web-беттерді үнемі қарау арқылы 

автоматты режімде өз бетімен қояды. Сонымен қатар, іздеу серверлері 

пайдаланушыға түйінді сөздер бойынша ақпаратты іздеуге мүмкіндік 

береді.  
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Іздеуден жақсы нәтиже алу үшін мына қарпайым ережелерді 

есте сақтаған жөн: 

1. Ақпаратты тек бір ғана түйінді сөзі бойынша іздемеу керек.  

2. Түйінді сөздерді бас әріппен енгізбеген абзал, үйткені онда 

кіші әріппен жазылған сондай сөз табылмай қалуы мүмкін. 

3. Егер ізденіс аяғында сіз ешқандай нәтиже алмасаңыз, онда 

түйінді сөздерде орфографиялық қателер жоқ па екен, соны тексеріңіз. 

Қазіргі іздеу жүйелері, құрылған сұранысқа семантикалық 

талдағышты (орысш. – анализатор) қосуға мүмкіндік береді. Оның 

көмегімен қандай да бір сөзді енгізіп, осы сөздің әртүрлі  туындылары 

кезігетін құжаттарды таңдауға болады. 

Машықтану тапсырмасы. Әртүрлі іздеу жүйелерін 

пайдаланып, түйінді сөз бойынша құжатты іздеу нәтижелерін 

салыстырыңыз (Goоgle біріктірілген іздеу жүйесін пайдаланыз). 

Практикалық жұмысты ұйымдастыру бойынша ұсыныстар 

Интернетке шығу мүмкіндігі болған жағдайда оқушылармен 

практикалық жұмысты мына бағыттар бойынша ұйымдастыруға 

болады: 

▪ электрондық поштаны дайындау, жіберу және қабылдау; 

▪ Web-броузермен жұмыс жасау, Web-беттерді қарау; 

▪ FTP – серверлермен қатынасу, файлдарды шығарып алу; 

▪ WWW жүйесінде іздеу бағдарламаларының көмегімен 

ақпаратты іздеу. 

Интернетте ақпараттық қызмет етуші әрбір қолданбалы 

бағдарламамен (пошталық, Web-броузерлер, іздеу жүйелері)  

таныстыруды, стандартты әдістемелік схема: ортасы, жұмыс 

режімдері, бұйрықтар жүйесі – бойынша өткізу керек. 

12.6. Семинар  «Ақпараттық технологиялар» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Мектеп информатикасы курсында берілген мазмұндық 

сызықтың мақсаты мен міндеттері. 

2. Мектеп информатика курсында «Ақпараттық  технология-

лар» мазмұндық сызығының алатын орнының уақытқа байланысты 

өзгеруі ? 

3. Негізгі курста ақпараттық технологияларды оқытудың 

қандай әдістемелік тәсілдері бар? 

4. Ақпараттық технологияларды оқытуда ұсынылатын жалпы 

әдістемелік схеманы түсіндіріңіз. 

5. Қазақстандық білім беру стандартында информатиканың осы 

мазмұндық сызық бойынша қандай тақырыптар енгізілген? Берілген 
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бағдарламада осы бөлімдерді оқыту тәртібін көрсетіңіз. Оларды 

оқыту үшін  қанша сағат бөлінген? 

6. Информатика мен басқа пәндерді кіріктіріліп оқытуды 

ұйымдастыруда ақпараттық технологиялар бойынша оқу 

материалының дидактикалық мүмкіндіктерін сипаттаңыз. 

7. Ақпараттық технологияларды оқып үйренуде оқушыларға 

қандай кәсіптік бағдар беруге болады (мысал келтіріңіз). 

12.7. Зертханалық жұмыстар мен өзіндік жұмысқа берілетін 

тапсырмалар кешені 

1-зертханалық жұмыс «Мәтіндік ақпаратты өңдеу» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 мәтіндік редактор; 

 мәтіндік процессор; 

 мәтіндік құжат, оның құрылымдық  элементтері; 

 редакциялау; 

 пішімдеу; 

 шрифт, оның параметрлері; 

 колонтитул; 

 сілтеме (сноска); 

 гипермәтін, гиперсілтеме. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Редакциялаудың негізгі стандарты деген не? Оның  

элементтерімен оқушыларды қай кезде таныстыруға болады? 

2. Мәтіндік редакторды оқып үйренгенде оқушылар қандай 

негізгі технологиялық дағды алады? 

3. Гиперсілтемені құру алгоритмін түсіндіріңіз. Гипермәтін 

құру үшін тапсырма ойластырыңыз. 

4. Төмендегі мәтінді қолдануға болатын сабақ тақырыбын 

көрсетіп, тапсырма дайындаңыз: 

«Түстің адамға әсері. Қызыл сары түс нәзік сезімді қоздырады, 

қан айналымын жылдамдатады, тамақ қорытуды жақсартады. 

Сары түс ой еңбегін жақсартады. Жасыл түс өте нәзік, тынық, 

байсалдылықты білдіреді. Көгілдір түс қан қысымын төмендетеді, 

тынышталдырады. Көк түс адам мінезіндегі байсалдылық пен 

қатаңдықты білдіреді. Күлгін түс жүрек пен өкпенің қызметін 

қоздырады, организмнің тұмауға қарсылығын арттырады». 

5. Ақпараттық технологиялар бағытына қатысты дайындалатын 

реферат тақырыптарын дайындаңыз. 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Мәтіндік құжаттарды өңдеу жөнінде тарихи деректер 
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келтіріңіз. 

2. Мәтінмен жұмыс істейтін ақпараттық технологияларға 

қандай құралдар жатады? 

3. Мәтіндік құжатты даярлау кезеңдерін атаңыз. 

4. Мәтінді енгізу ережесін айтып беріңіз. 

5. Мәтіндік файлдардың форматтарын атаңыз. 

6. Word-та мәтін фрагменттерін ерекшелеу ережелерін ай-

тыңыз. 

7. Шрифтердің әртүрлі жіктеуін атаңыз. 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. «Символ – ... – жол – абзац – мәтіннің фрагменті» қатарында 

не жіберілген: а) сөз; б) абзац; в) бет; г) мәтін; д)  кітап. 

2. Мәтіндік ақпарат кодталғанда, әр символдың екілік кодының 

компьютердің жадында алатын орны тең: а) 4 бит; б) 1 бит; в) 2 байт; 

г) 1 байт; д) 3 байт. 

3. Microsoft Eequation формулар редакторын қолданып мына 

формуланы теріңіз: 

4. Әртүрлі (кітап, журнал, газет) баспа беттерінен үш бетті 

қарастырыңыз Әрбір беттегі мәтіннің (өлшемін, таңбалар саны), 

абзацтардың (шегініс, жолдар  арасының қашықтығы, түзулеу, беттегі 

орны), парақтың (парақ өлшшемі, өрістер өлшемі) параметрлерін 

өлшеп жазып алыңыз. 

V. Оқу материалындағы өзіңізге ұнаған ең жақсы күнделікті 

жоспардың мысалын келтіріңіз (өзіңіз дайындаңыз немес оқу 

бағдарламасын таңдаңыз). 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін даярлаңыз. 

VII. Мәтіндік редакторды игеру бойынша қорытынды 

практикалық жұмыстың мысалын  көрсетіңіз. 

2-зертханалық жұмыс. «Графикалық ақпаратты өңдеу» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 графикалық редактор; 

 пиксел(ь), оның  параметрі; 

 растр; 

 графикалық қарапайымдар; 

 палитра; 

 бейнені цифрлеу. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 
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12.9-сурет 

1. Компьютерлік графиканы оқып үйретуде оқушылардың 

қызығушылығын қалай арттыруға болады? 

2. Информатиканың базалық курсында оқылатын қай 

тақырыптар компьютерлік графиканың теориялық негізіне жатады? 

3. Оқушылар базалық курста компьютерлік графикамен 

танысқанда, ЭЕМ-нің архитектурасы жайлы қандай жаңа 

мағлұматтарды біледі? 

4. Базалық курстың графикалық бөлімінде оқушылар қандай 

практикалық дағды алады? 

5.  Информатика мен басқа пәндерді кіріктіріліп оқыту 

сабақтарын ұйымдастыру барысында графикалық ақпаратты өңдеу 

технологиясы бойынша оқу материалының дидактикалық 

мүмкіндіктерін талдаңыз (сурет салу, сызу).  

6. Компьютерлік анимация құру технологиясын түсіндіріңіз  

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Векторлық графикалық редактордағы редакциялау процесі 

..... өтеді. 

2. Кескін фрагменттері бойынша іс-әрекеттер: .... Графикалық  

редакторлар қалай жіктеледі? 

3. Векторлық және растрлық кескіндердің айырмашылығы 

неде? Қайсысы ең  тиімді? 

IV. Келесі есептерді шығарыңыз: 

1. Қызыл түстің кодын екілік, 16-лық және ондық санау 

жүйелерінде жазыңыз. 

2. Әртүсті растрлық графикалық кескін (256 түстік 

палитрасымен)  өлшемі 10*10 нүктеден тұрады. Бұл кескін жадыдан 

қанша орын алады? 

3. Мына: а) визиттік картішкесі және үлкен плакаттарда 

кескінделетін ұйымның эмблемасын жасау;  б) сандық кескіндерді 

редакциялау жұмыстарды жасау үшін қай (векторлық немесе 

растрлық)  графикалық  редакторды қолданар едіңіз? 

4.  Екі және үш бөлікке бөлінген шеңберді сала отырып, (12.9-

сурет), және оларды әртүрлі түспен бояп бөлменің интерьерінде, 

киімде т.б. қолдануға болатын гармониялық үйлесімді  болатын екі 

немес үш түсті таңдаңыз.  

5. Paint-та сегізбұрышты жұлдызшаны салыңыз. Оны салу 

алгоритмін баяндаңыз. 
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V. Тақырып бойынша күнделікті сабақ жоспарының мысалын 

келтіріңіз. 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың  конспектісін жасаңыз. 

VII. Графикалық редакторлардың мүмкіндігі мен компьютерлік 

графиканың түрлерін  демонстрациялайтын презентация даярлаңыз. 

3-зертханалық жұмыс. «Сандық ақпаратты өңдеу» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 кестелік процессор; 

 электрондық кесте (ЭК); 

 ұяшықтың  адресі; 

 салыстырмалы сілтеме; 

 абсолюттік сілтеме; 

 сұрыптау кілті. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Электрондық кестелер мен бағларламалау тілдерінің 

ұқсастығы неде? 

2. Салыстырмалы адрестеу принципі ұғымын оқушыларға 

қалай түсіндіруге болады? Оны иллюстрациялайтын мысал келтіріңіз. 

3. ЭК-нің формула бейнеленген режімдегі фрагменті берілген  

(12.10-сурет): 

Оның қолданылған сабақ тақырыбын көрсетіп, тапсырма 

дайындаңыз. 

4. Базалық курста оқушыларға электрондық кестелер үшін 

қандай есептер  түрін беруге болады? 

5. Электрондық кестені мектепте информатика сабағынан басқа 

қай жерлерде қолдануға  болады? 

6. Үй тапсырмаларына мысал келтіріңіз (компьютерлік және 

компьютерсіз). 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1.  Excel -де ақпараттың көшірмесін алудың барлық тәсілдерін 

атап шығыңыз. 

2. Электрондық кестелерде формулаларды жазу тәсілдерін атап 

шығыңыз. 

3. Қазіргі кезеңдегі кестелік процессорлар пайдаланушыларға 

қандай мүмкіндіктер береді? 

4. Диаграмманы салу алгоритмін айтып беріңіз. 

12.10-Сурет 
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5. Кестелік процессордегі негізгі диаграммалар түрлерін 

атаңыз. Нақты диаграмма типі қандай жағдайларда қолданылады. 

Мысал келтіріңіз. 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Электр есептегішінің көрсеткіші және 1 квт/сағ. төлем ақысы 

бойынша электр қуатының айлық шығынын есептеу кестесін 

құрыңыз.  

(Есептегіштегі көрсеткіш әр айдың соңында алынады. Бір 

айдағы жұмсалынған электроэнергия алдыңғы аймен ағындағы 

айдағы көрсеткіштердің айырымына тең. Төлем ақы жұмсалынған 

энергияның 1 кВт/с шаққандағы көбейтіндісіне тең. 1кВт/сағ. ақысы  

8,00 теңгені құрайды) 

Электроэнергияның төлем ақы тізбесі 

Айлар  Есептегіш Шығыны  кВт/сағ. Төлем ақысы (тг). 

желтоқсан    

қаңтар =B4-B3 =C4*8,00  

ақпан    

наурыз    

2. Электроэнергияға төлеу кестесіне жыл бойы төленген төлем 

ақысын табу керек. Ай сайынғы жұмсалынған энергияны қажетінше 

алыңыз. 

3. Алдыңғы есептегі электроэнергияға төлеу ақысын өзгертіңіз: 

алғашқы 100 кВт/сағ. 8,50 тг төлеу керек, ал одан жоғары болса әрбір 

1 кВт/с –қа  8,80 теңге төлеу керек. 

4. Берілген  40+36+32+…+(-8) сан қатарының қосындысын табу 

керек, егер қосылғыштар арифметикалық прогрессияның тізбектес 

мүшелері болса. 

5. 
1


x

x
y  функциясын [0;2] кесіндісінде 0,2 қадамы бойынша 

кестелеңіз. 

V. Тақырып бойынша күнделікті сабақ жоспарының мысалын 

келтіріңіз. 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың  конспектісін жасаңыз. 

VII. Сандық ақпаратты өңдеу теориясы бойынша қорытынды 

жұмыстың мысалын келтіріңіз. 

4-зертханалық жұмыс. «Ақпаратты сақтау» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 Мәліметтер қоры; 

 Ақпараттық жүйе; 

 Геоақпараттық жүйе; 
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 МҚБЖ (СУБД); 

 жазу; 

 өріс; 

 негізгі  (алғашқы) кілт; 

 сұраныс; 

 форма; 

 есеп беру. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Мәліметтер қорын қолдану аумағын оқушыларға қандай 

мысалдар арқылы түсіндіруге  болады? 

2. «Мәліметтер қоры» мен «ақпараттық жүйе» ұғымдарының 

айырмашылығы неде? 

3. Оқушылар информатиканың базалық курсында мәліметтер 

қоры теориясының қандай элементтерімен танысады? 

4. Информатиканың базалық курсында мәліметтер қорын 

оқытқанда қандай білімділік мақсаты қойылады?  

5. «Өріс типі» ұғымы қалай түсіндіріледі? 

6. Осы бөлім бойынша мысалдар арқылы үй тапсырмаларын 

көрсетіңіз (компьютерлік және компьютерсіз). 

7. Оқушыларда мәліметтер қорымен жұмыс істегенде қандай 

практикалық дағды қалыптасуы керек? 

8. «Мәліметтер қоры» ұғымын түсіндіру үшін  көрнекілік мате-

риал дайындаңыз (дайын МҚ, картішкелер, плакаттар т.с.с.). 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Реляциялық типті МҚБЖ-нің бәріне ортақ қандай жалпы 

мүмкіндіктері бар? 

2. Мәліметтер қорының құрылымын құру дегеніміз: … 

3. МҚБЖ-де сұраныс жасау үшін логикалық өрнектерді жазу 

тәсілдерін дайындаңыз. Мысалмен көрсетіңіз. 

4. Мәліметтер қорында ақпаратты іздеу қалай іске асырылады? 

5. Сүзгілеу мен іріктеудің айырмашылығы неде? 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Мына ақпаратты: +18, Алматы, солтүстіктен, Астана, 

жаңбыр, жаңбыр, оңтүстіктен, +20, +15, Павлодар, оңтүстіктен,  

жауын-шашынсыз, жауын-шашынсыз, Семей, +17, шығыстан – 

кестенің атын, әрбір өріс пен алғашқы кілтті анықтап кестелік түрге 

келтіріңіз.  

2. МҚ-да «Телехабарлардың апталық бағдарламасы» атты жоба 

жасап, оның көмегімен төмендегі сұрақтарға жауап алу керек: 

 бейсенбі күні қандай фильмдер көрсетілетіні; 

 жексенбі күні сағат 12.00-ден 16.00 –ға дейін қандай 
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хабарлар болатыны туралы; 

 КТК каналында сенбі күні қандай шоу-бағдарламалары 

болатыны? 

3. Төмендегі өрістер бойынша «Спортсмендер» атты МҚ 

құрыңыз: спортсменнің аты-жөні, тұратын елі, тұратын қаласы, 

спортсменнің туған күні,айы, жылы, спорттың түрі, 

жаттықтырушының аты-жөні, жарыстың аты, жарысты өткізу уақыты, 

алған орны. 

4. 10 оқушының, бес түрлі пәннен алған бағасы көрсетілген 

және оқушының орташа балын  есептейтін мәліметтер қорын 

құрыңыз. Орташа балдары  4,2 мен 4,7 диапазон аралығына түсетін 

оқушыларды іріктеңіз.   

V. Оқу материалындағы өзіңізге ұнаған ең жақсы күнделікті 

жоспардың мысалын келтіріңіз (өзіңіз дайындаңыз немес оқу 

бағдарламасын таңдаңыз). 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін даярлаңыз. 

VII. МҚ құру және онымен жұмыс істеудің кешенді 

тапсырмасын даярлаңыз. 

5-зертханалық жұмыс. «Мультимедиалық технологиялар» [27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 мультимедиа; 

 компьютерлік презентация; 

 слайд. 

II.  Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Презентацияны құру технологиясын айтып беріңіз. 

2. Анимация, дыбыстық сүйемелдеу, басқарушы батырмалар, 

гиперсілтемелер т.б. пайдалана отырып презентация құруға 

қорытынды тапсырма даярлаңыз. 

3. Білім стандартына сәйкес берілген тақырыпты оқыту үшін 

қандай программалық жабдықтар  қажет? 

4. Берілген тақырыпты оқыту үшін оқушыларды қандай 

аппараттық жабдықтармен таныстыру  қажет? 

5. Осы мазмұндық-құрылымдық компонентті (МҚК) оқытқанда 

жоба әдістемесін іске асыру нұсқаларын құрыңыз.  

III. Келесі  мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Ақпараттық объектілерге мысал келтіріңіз. 

2. Әртекті ақпараттық объектілер арасындағы байланыс 

электрондық түрде ..... көмегімен ұйымдастырылады  

3. «Презентация» терминінің шығуын түсіндіріңіз. 

4. Слайдтың құрылымдық  элементтерін атаңыз. 
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5. «Мультимедиа», «Гипермедиа», «Гипермәтін» ұғымдарының 

қайсысы кең ауқымды? Жауабыңызды негіздеп түсіндіріңіз. 

6. Презентацияға қойылатын талаптар қандай ? 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Төмендегі хабарламаның гипермәтіндік моделін құрыңыз 

және оны өзара байланысқан графикалық схемалар арқылы көрсетіңіз. 

«“Мультимедиа” ұғымы технолгияға, бағдарламаға және 

аппараттық жабдыққа жатады. Мультимедиа технологиясы деп 

мәтінмен, сандармен, кескіндермен, дыбыспен, анимациямен бір 

жоба аумағында істелінген  жұмыстың әдістері мен тәсілдерінің 

жиынтығын айтады. Мультимедиялық программалар әртекті 

ақпараттық объектілерді өңдеуге және біртұтас ақпараттық өнім 

даярлауға мүмкіндік береді. Мультимедиялық компьютер құрамына  

мультимедиалық ақпараттық өнімді енгізетін, өңдейтін және 

баспаға шығаратын құралдар кіреді». 

Тапсырманы орындауға нұсқаулар: мәтін фрагменттерін 

ерекшелеп, оларды графикалық схемада гипермәтіндік объектілер 

түрінде қолдануға болатындай етіп нөмірлеңіз; объектілер 

арасындағы байланысты тілсызық (стрелка) арқылы көрсетіңіз. 

2. Өздеріңіздің презентацияңыздың жеке шаблонын құрып, оны 

дәптерге салыңыз. 

3. Дыбыстық файл құрыңыз. Оны құру технологиясын айтыңыз. 

V. Мысал арқылы оқу материалының ең жақсы шыққан 

күнделікті жоспарын көрсетіңіз (өзіңіз құрастырыңыз немесе оқу 

бағдарламасынан дайынын алыңыз) 
 
 

VI. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін дайындаңыз. 

VII. Компьютерлік презентацияны қолдану мүмкіндігін 

демонстрациялайтын презентация даярлаңыз. 

5-зертханалық жұмыс. «Коммуникациялық  технологиялар» 

[27] 

I. Тезаурус құру үшін қажетті ұғымдар: 

 жергілікті компьютерлік желі; 

 аумақтық компьютерлік желі; 

 электрондық  пошта; 

 телеконференция; 

 файлдық архив; 

 модем; 

 сайт; 

 браузер; 

 хаттама; 
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  HTTP хаттамасы; 

 TCP хаттамасы; 

 IP хаттамасы; 

 IP- компьютердің  адресі; 

 URL- web-құжаттың адресі; 

 Интернет; 

 Іздеуші жүйе. 

II. Төмендегі әдістемелік сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Информатиканың базалық курсында желілік ақпараттық 

технологияларды оқытудың қажеттілігін негіздеп беріңіз. 

2. Оқушылар жергілікті желінің құрылғылары мен жұмысы 

туралы нені білуі керек? 

3. Ауқымды желі құрылғылары мен жұмысын түсіндіргенде 

қандай  аналогияны пайдалануға болады? 

4. Оқушылармен сабақ кезінде кіруге болатын бірнеше 

қызықты сайттардың адрестерін көрсетіңіз. 

5. Оқушылардың өздері пошта жәшігін аша алатын ақысыз 

пошталық серверлерді көрсетіңіз. 

6. Оқушыларға «клиент-сервер» технологиясының мағынасын 

қалай түсіндіруге болады? 

7. Интернетте жұмыс істеу үшін оқушыларға қандай 

практикалық тапсырмалар ұсынуға болады? 

8.  «Электрондық пошта» тақырыбы бойынша зертханалық 

жұмыс даярлаңыз. 

9. Оқушыларды компьютерлік телекоммуникация әлеміне 

қызықтырып  тәрбиелеу және дамытудың аяғы неге әкеліп соғады? 

Осы туралы сіздің ойыңыз қандай? 

III. Келесі мазмұндық сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Іздеуші жүйелердің іздеу жолдарында қолданылатын 

төмендегі берілген символдар қандай логикалық амалдарға сәйкес 

келеді? 

Символ Мәні 
пробел немесе &  

&&  

|  

( )  

~  
~~  
« »  
+  
–  

2. Ақпараттық жүйелердегі «клиент-сервер» технологиясының  
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Интернеттегі «клиент-сервер» технологиясынан айырмашылығы 

неде?  

3. Желілердің базалық протоколдарының қолданбалы  

протоколдардан қандай айырмашылығы бар? 

4. Электрондық поштаның жай поштадан артықшылығы 

қандай? 

5. Интернет желісінің ақпараттық- ұйымдастырушылық моделі 

дегеніміз ...... 

IV. Келесі есептерді шешіңіз: 

1. Интернет желісінде келесі электрондық поштаның адресі 

берілген: user_name@vspu.ac.ru. Жоғарғы деңгейдегі доменнің аты 

қандай? 

2. Web-беттегі: http://www. vspu.ac.ru /pk.htm URL-адресі бар 

ақпараттық  ресурсқа апаратын  протокол аты қандай? 

3. Дұрыс жауабын таңдаңыз. Домен – дегеніміз: 

а) желідегі қолданушының  компьютерінің адресін анықтайтын 

адрес бөлігі; 

б) компьютерлер арасын байланыстыратын программаның аты; 

в) компьютерлер арасын байланыстыратын құрылғының аты; 

г) ақпараттың өлшем бірлігі. 

4. Жылдамдығы 14400 бит/с. модем арқылы 5 секунд ішінде 

мәтіннің қанша символын жіберуге болады? 

5. Егер көлемі 50х40 пиксельден тұратын және бір пиксельге 

түсетін 6 биттік түсі бар бастапқы растрлық кескін 10 секундтың 

ішінде жіберілген болса, онда модем қандай жылдамдықпен жұмыс  

істейді?  

6. Төменде (12.11-сурет) көрсетілген желілер топологиясының 

аттарын атап беріңіз. 

 

12.11-сурет. Желілер топологиясы 

V. Тақырып бойынша бір сабақтың конспектісін даярлаңыз. 

VI. «Компьютерлік желілер» тақырыбы бойынша бақылау 

жұмысының мысалын  келтіріңіз. 

VII. Мына тақырыпқа материал дайындаңыз: «Интернет 

mailto:user_name@vspu.ac.ru
http://www/
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қызметінің» шығу тарихы». 

 



 373 

13-тарау. Информатиканың пропедевтикалық курсын 

оқыту әдістемесі 

13.1. Информатиканы бастауыш сыныптан бастап енгізудің 

алғы шарттары  

Қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылықты жылдам 

дамыта отырып, педагогикалык-психологиялык әдістемелік бастапкы 

дайындықты қалыптастырмайынша, балалар өз білім деңгейлерін 

көтере алмайды. Сол себепті информатика пәнін бастауыш сыныптан 

бастап енгізу қажеттілігі туындайды. Бастауыш сынып оқушыларына 

информатика мен жаңа акпараттық технология элементтерін енгізудің 

қажеттігі зерттеу жұмыстары арқылы толық жүргізіліп, оқыту 

әдістемелері жан-жақты қарастырылды.  

Оқушылар информатика пәнін жеңіл және тез меңгеруде, 

олардың қазіргі өмір ағымына деген көзқарастарының жан-жақты 

жоғары дәрежеде дамуына байланысты, енді информатика пәнін тіпті 

1-сыныптан бастап енгізуге болады деген пікірлер ұсынылуда. 

Информатиқалық қоғамда балаларды жұмыс істеуге дайындау үшін 

алдымен логиқалык ойлауға, талдау жасай білуге, өзара қарым-

қатынасқа үйрету керек. Информатиканы бастауыш мектепте оқыту 

әдісі отандық дидактиканың жаңа бағыты болып табылады.  

Бастауыш сынып оқушыларын бағдарламалауға оқытуды 

академик А.П. Ершов белсенді түрде жүзеге асырды. 1979 жылы ол 

информатиканы балалар 2-сыныптан бастап оқу керектігін: «...бұл 

дағдыларды негізгі математикалық түсініктермен және ұғымдармен 

бір уақытта, яғни жалпы білім беру мектептерінің төменгі 

сыныптарында қалыптастыру қажет. Осы жағдайда ғана 

бағдарламалық ойлау стилі мектепте қалыптасатын ғылыми білім, 

дағды және ептілік жүйесіне үйлесімді ене алады. Бұдан кеш жас 

шамасында мұндай стильді қалыптастыруға кездейсоқ қалыптасқан 

әдеттер мен ұғымдар қиындық тудырып, бұл үрдісті тежеуі 

ықтимал» – деп айтқан болатын.  

Тіпті өткен ғасырдың 60-жылдарының аяғында С.Пейперт
1
 

ЛОГО бағдарламасының тілін әзірлеген болатын, бұл тіл жасы кіші 

балаларды оқытуға арнайы жасалған бағдарламалаудың алғашқы тілі 

болып қалды. Осы бағдарламалық құралмен компьютерде жұмыс 

жасау барысында балалар орындаушы – «Тасбақаның» көмегімен 

экранда алуан түрлі суреттер салды. Сурет салу арқылы олар 

алгоритмдеу негіздерін үйреніп, «Тасбақа» типті көрнекі құралдар 

                                                 
1 Сеймур Пейперт  – көрнеклі математик, программалаушы, психолог және педагог. Logo (1968) 

тілін құрған, жасанды интелект теориясының негізін қалаушылардың бірі. 



 374 

мектепке дейінгі балаларды да үйретуге мүмкіндік берді. Бұл 

эксперимент жасы кіші балалардың компьютермен табысты жұмыс 

жасай алу мүмкіндіктерін дамытты. Сол кезде бұл эксперимент үлкен 

«төңкеріспен» тең болды  

1990 жылдардың басында бастауыш сынып оқушыларына 

информатика пәнін оқыту кеңінен таралған құбылыс бола бастады. 

Сол уақытта «Роботландия» бағдарламалар топтамасы өте табысты 

әзірленген болатын. Ол MS DOS негізінде әзірленгенімен, оның 

жетістіктері кейін 1990 жылдары Windows нұсқасының әзірленуіне 

жол ашты. Бағдарламалар топтамаларының көп бөлігі ақпараттық 

технологиялардың негізгі түсініктерін қалыптастыру, компьютер 

пернетақтасын игеру, оқушылардың логикалық және алгоритмдік 

ойлау мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді.  

1990 жылдардан бастап бастауыш мектепте информатиканы 

оқыту өзекті мәселеге айналды. Оны түрлі жолмен оқыту ұсынылды – 

біреулер информатиканы басқа пәндерге кіргізу арқылы оқыту қажет 

десе, екіншілері жеке пән ретінде оқытуды жөн деп санады. Бастауыш 

мектепте информатиканы оқытпау керек деген пікірлер де болды. 

Соңында, бастауыш мектепте информатика курсы пропедевтикалық 

болу керек деген тұжырымға келді. Демек, негізгі мектептегі базалық 

курсқа дайындық ретінде оқытылатын болды.  

Қазіргі уақытта академик А.П.Ершовтың оқушысы және 

әріптесі Ю.А. Первин басшылық ететін ғалымдар мен әдіскерлер 

тобы бастауыш сынып оқушыларына информатика пәнін оқыту 

мәселелерін шешуді белсенді түрде қолға алды. А.П. Ершов пен және  

Ю.А. Первиннің ойынша: қазіргі қоғамды ақпараттандыру мектептің 

әлеуметтік тапсырысы ретінде, өскелең ұрпақтың шұғыл ойлай білу 

стилін қалыптастырады деді. Ойлауды қалыптастырумен қатар, 

информатиканың мектеп курсында танымдық және технологиялық 

аспектілерге үлкен мән беріледі. Сол себепті, бастауыш сыныптарда 

шұғыл ойлау стиліне қажетті ұғымдар мен білімдерді 

қалыптастыруды бастау керек. Сондай-ақ, адамзат қызметінің әртүрлі 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын 

дамытқан жөн.  

Бастауыш сыныптарға информатиканы енгізудің мақсаты бүкіл 

орта мектептерде оқытуды үздіксіз етіп, жастардың жалпы 

компьютерлік сауаттылығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Психологтардың айтуынша, логикалық ойлау құрылымдарының 

дамуы 11 жасқа дейін тиімді іске асады, оны қалыптастыруға кешіксе, 

баланың ойлау қабілеті соңына дейін жеткізілмей, бұдан кейінгі оқуда 

қиындық туындауы ықтимал. Информатиканы математика және ана 
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тілі пәндерімен қатар оқыта бастау нәтижесінде баланың ойлау 

қабілеті дами түседі. Балалардың ойлау қабілетін қалыптастыруда 

информатиканың маңызы зор,  бұны мұғалім сабақты жоспарлау және 

өткізу кезінде ұмытпағаны жөн. Сондықтан, информатиканы оқыту 

барысында ойлау қабілетін, компьютермен жұмыс жасауды меңгеру 

ісін басты назарға алу керек.  

Информатика пәнінің пропедевтиқалық курсын бастауыш 

сыныптан бастап оқытуға болатындығы және оның тиімділігі 

дүниежүзілік тәжірибе негізінде дәделденіп отыр. 

Ғалымдардың, практик–мұғалімдердің пікірінше, бұл курсты 

бастауыш сыныптарда оқытуға негіз болатын факторлар мыналар: 

- бастауыш мектеп оқушысын ақпараттық қоғамға бейімдеу; 

- ерте жастан балалардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту; 

- бастауыш мектеп оқушыларының ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыра отырып, әлемдік ақпараттық білім кеңістігіне даярлау. 

13.2. Пропедевтиқалық курстың негіздемелері  

Ресей ғылымдарының соңғы зерттеулеріне сүйенсек, бастауыш 

сыныптағы информатиканың пропедевтиқалык курсының негізгі 

бағыттары төмендегідей: 

1. Қолданушылық. Бұнда оқушылар компьютермен алғаш 

танысып, оқу, ойындық және бастауыштағы пәндер мазмұнына 

құралған жаттықтырушы бағдарламалар негізінде компьютерлік 

сауаттылықтары қалыптасады. Бұл бағытты қолданушылардың 

пікірінше, баланың компьютерлік сауаттылықты меңгеруі – бұл 

сабақта және сабақтан тыс кезде компьютерді өз қажетіне қарай еркін 

пайдалана білуі, сондай - ақ техникаға сауатты, ұқыпты қарауы. 

Қолданушылық бағыттағы пропедевтикалык информатиканы 

меңгеру нәтижесінде оқушыларда төмендегідей білім мен іскерліктер 

қалыптасуы тиіс: 

- оқу, ойын багдарламаларымен жұмыс істей білу; 

- бағдарламалармен жұмыс істеу кезінде бағдарламалык, 

құжаттарды пайдалану; 

- бағдарламамен жұмыс істеуге машықтану:  

- бағдарламаны енгізу, керектісін табу, өз бетімен жұмыс 

істеу. 

2. Ақпаратты-логикалық. Бұл бағыт бойынша оқыту 

біріншіден, оқушылардың коршаған ортаның элементтерін танып, 

оларды ажырата білу қабілеттерін дамытса, екіншіден, ойлау, есте 

сақтау қабілеттерімен қатар байқағыштығын, зейінін, берілген 

тапсырманы орындаудың оңтайлы, тиімді жолын таба білу қабілетінің 
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дамуына әсері мол. Психологтардың зерттеуінше, ойлаудың 

логикалық құрылымының негіздері 5-11 жас аралығында 

қалыптасады. Сондықтан да алгоритмдік ойлау қабілеттерін 

барынша ерте жастан қалыптастыру қажеттігі өзінен өзі 

туындайды. 

3. Шығармашылық. Бұл бағыт бойынша оқытудың жаңаша 

әдіс - тәсілдерін қолдану арқылы баланың кішкентай кезінен дүниеге 

өзіндік көзқарасының қалыптасуына жол ашу, үздіксіз білім алуға 

дайындаудың тиімді жолдарын іздестіру. Басты мақсаты – оқушы 

зерттеуші есебінде ұжымдық жобаны жасақтауға және оны 

жүзеге асыруға қатысады. 

4. Дәстүрлі курсқа информатика элементтерін қосу. 

Ғалымдардың зерттеулері бойынша, оқу үрдісінің тиімділігін 

арттыруда ақпараттық технологиялардың рөлі зор. Бүгінгі күні 

психологтар мен педагогтар оқу үрдісінің тиімділігін арттырудың 

негізгі тәсілі ретінде төмендегі шарттарды ұсынады: 

1) проблемалық оқытуды қолдану; 

2) алгоритмдік оқыту; 

3) оқытуды ақпараттандыру; 

4) пәнаралық кіріктіру. 

Информатика пәні баланың техника кұлағында ойнап отырған 

өз замандастарынан кем болмауы үшін қажет. Кез келген пәнді 

үйретудің әдістемелік негізі 5 компоненттен тұрады. Олар: мақсат, 

мазмұн, әдістер, қажетті құрал-жабдықпен оқыту формасы. 

Информатика үшін қазір оқыту әдістерінің жолдары жаңаруда. 

13.2.1. 12 жылдық жалпы орта білім беру жүйесінің 

бағыттары 

12 жылдық білім беру жүйесіне көшу [17,20] – қоғамдағы елеулі 

өзгерістер мен адамдар арасындағы қарым-қатынас құралдарының 

қарыштап дамуына байланысты жаңа адамды қалыптастыруды 

көздеген заман талабы. Әлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық 

технологияларын қамтитын жанды білім мазмұны шынайы жарыс, 

адал бәсекеге қабілетті адам тәрбиелеуді қамтамасыз етуі тиіс. 

12 жылдық оқытудағы басты мақсат – қарқынды дамып келе 

жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін 

айта білуге, өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге 

бейім, жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. 

Білім берудің күтілетін нәтижелері белгіленген мақсатқа сәйкес 

мектеп түлегінің негізгі құзырлылығы төмендегіше анықталды: 
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1.  Құндылықты-бағдарлы құзыреттілік – оқушының 

қоршаған ортаны бірдей қабылдайтын қабілеті, жоғары әдептілік 

кұндылықтар негізінде жасампаз қоғам өмірінде өзінің рөлін таба білу 

біліктілігі, азаматтылығы мен елжандылығы. Бұл құзыреттілік 

өмірдегі түрлі жағдайларда шешім қабылдай білу білігін қамтамасыз 

етеді. Ең бастысы, өзінің Отаны-Қазақстан патриоты болу, азаматтық 

белсенділігін көрсету, саяси жүйені түсіну, болып жатқан әлеуметтік 

жағдайларға баға бере білу. 

2.  Мәдениеттанымдық құзыреттілік – жалпы адамзаттық 

мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және 

қоғамдағы дәстүрлер мен жеке, отбасылық және әлеуметтік өмірдің 

мәдениет негіздерін, этномәдениеттік құбылыстарды игеруге 

мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани білу. Адам мен 

қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін түсіну. Өз халқының 

мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлілігін түсінуге және бағалауға 

мүмкіндік беретін мәдени-демалыс қызметін тиімді ұйымдастыру 

тәсілдерін игеру; рухани келісім мен толеранттылық идеяларына 

бейім болу. 

3.  Оқу-танымдық құзыреттілік – оқушының зерттеу әрекеті 

мен өзіндік оқу-танымдық үрдісін қамтамасыз ететін кешенді 

кұзырлылық. Бұл кұзырет өзінің білімділік қызметін ұйымдастыра 

білуді, тиімді жоспарлай білуді, сәйкес функционалдық сауаттылық 

талаптары негізіндегі білімді игеруде әлемнің ғылыми бағытын 

түсінуге ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеруге 

мүмкіндік беретін өзінің әрекетіне талдау және қорытынды жасау 

тәсілдерін қарастырады. 

4.  Коммуникативті құзыреттілік – адамдармен өзара әрекет 

пен қарым-қатынас тәсілдерін білуді, түрлі әлеуметтік топтарда 

жұмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы түрлі әлеуметтік рөльдерді 

орындауды, өмірдегі нақты жағдайларда шешім қабылдау үшін 

байланыстың түрлі объектілерін қолдана алу білігін, мемлекеттік тіл 

ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас 

дағдылары болуын қарастырады. 

5.  Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік – бағдарлай 

білу, өз бетінше іздей білу, талдай, таңдай білу, өзгерте білу, сақтай 

білу, білім мен ақпаратты ақпараттық технологиялар мен техникалық 

объектілердің көмегімен жеткізуді жүзеге асыра білу және 

интерпретациялау білігі. 

6.  Әлеуметтік-еңбек құзыреттілік – отбасылық, еңбек, 

экономикалық, саяси, қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді 

азаматтық-қоғамдық тәжірибе мен білімге ие болуды білдіреді. Бұл 
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құзырет әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасай білуді, 

шешім қабыдлай білуді, түрлі өмірлік жағдайларда жеке басына және 

қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білуді қарастырады. 

7. Тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілік. Бұл құзырет 

отбасылык, еңбек, экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар 

саласындағы белсенді азаматтық-қоғамдық қызмет білімі мен 

тәжірибесінің болуын білдіреді. Құзырет нақты әлеуметтік-қоғамдық 

жағдайларға талдау жасай білуді, түрлі өмірлік жағдайларда (өзінің 

мүмкіндігін нақты перспективалық жоспарлаумен салыстыра білу 

және қызметін өзіндік қадір-қасиет сезімімен ұйымдастыра білу, 

өзінің өмірі мен ісіне жауапты қарау) жене және қоғам пайдасына 

сәйкес шешім қабылдауды және ықпал етуді қарастырады. 

13.3. Бастауыш мектепте информатиканың 

пропедевтикалық курсын  оқытудың мақсаты мен міндеттері  

Білім берудің тиімділігін қамтамасыз ететін бірден-бір фактор 

оқытудағы үздіксіздік пен бірізділік болып табылады. Мұндағы 

үздіксіздікті жалпы білім беру барысындағы бірінен-біріне жалғасып 

отыратын, әрбір уақыт үзігінде оқушылардың тұрақты, объективті 

және субъективті алға басуын қамтамасыз ететін мақсаттар жүйесі 

деп түсінген жөн. Бірізділік деп білім берудің әртүрлі кезеңдері мен 

үлгілері арасындағы үздіксіздікті атайды.  

Бастауыш мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен 

міндеттерін өзара үйлестіре отырып, информатиканы оқытудың екі 

аспектісін бөліп айтуға болады, олар: технологиялық және жалпы 

білім беру аспектілері. 

Технологиялық жағдайда информатика білім беру әлеуетін 

қалыптастыру құралы ретінде қаралады. Оның міндеті –оқушылардың 

заманауи ақпараттық технологияларды қолдану ептіліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру. Осы міндетті жүзеге асыру үшін 

мектептерді компьютерлермен және бағдарламалармен қамтамасыз 

ету қажет. Бұған жоғары сыныптарда оқытқан жөн. 

Жалпы білім беру жағдайында информатика логикалық ойлауды 

дамыту, талдай білу, негізгісі мен қатыстысын айыра білу, әрекет 

жоспарын сипаттай алу және логикалық қорытынды шығару құралы 

ретінде қаралады. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін мектепте 

компьютердің болуы міндетті емес, сондықтан мұндай оқыту курсын 

кез келген мектепте, кез келген шалғай жатқан қалашықта, кез келген 

ауылда өткізуге болады.  

Дамыған логикалық және жүйелі ойлай білумен қатар, тапқыр 

әрі нәтижелі ойлай білуді талап ететін саналы шығармашылық қызмет 
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ретінде, компьютерде жұмыс жасау туралы қазіргі заман көзқарасы 

бастауыш сыныпта информатиканы логикалық ойлау қабілетін және 

шығармашылық қиялды бір мезгілде дамытуға бағытталған.  

Сондықтан бастауыш мектепте информатиканың про-

педевтикалық курсын оқытудың негізгі  мақсаттары мен 

міндеттерін былай тұжырымдауға болады:  

 компьютерлік сауттылықтың бастамаларын қалыптастыру; 

 логикалық ойлау қабілеттерін дамыту; 

 алгоритмдік дағдыларын және есептерді жүйелі бірізді шешу 

әдеттерін дамыту;  

 қарапайым компьютерлік дағдыларын (компьютермен, 

ақпараттық технологиялардың қарапайым ұғымдарымен танысу) 

қалыптастыру. 

Информатиканы үйренуді бастаған кезде алгоритмдеу негіздерін 

жоғары сыныптарда бердік. Бүгінде тәжірибе көрсеткендей, бұл 

мөселені бастауыш сыныптардан бастаған жөн. Бастауыш сынып 

оқушысының алгоритмдік ойлау стилі өз жасына сай информатиканы 

үйренуге өте қолайлы. Олардың психологиялық өзгерістері, іске іштей 

жоспар құра білуі қалыптасып, оқытуға жақсы жағдай туғызады. 

Пропедевтикалық курста жоғарыда аталған мақсаттар мен 

міндеттерді бүтіндей іске асырылса, онда осы курсты меңгерген 

төменгі сынып оқушылары келесі дағдылар мен ептіліктерге ие 

болады: салыстыра білу, сараптау, жалпылау, абстракциялау, 

құрылымдық, иерархиялық және себеп-салдарлық байланыстарды 

көру.  

Басқа тұрғыдан қарағанда, бұл ептіліктер «логикалық ойлау» 

тобына жатады. Психологтар логикалық ойлау қабілетінің дамуында 

белгілі бір жас ерекшелік шегі бар екендігін айтады, олар бастауыш 

мектептегі оқу мерзімімен шамалас. Логикалық ойлаудың дамуы 

кешіксе, ол өмір бойына созылуы мүмкін. 

Білім берудің жалпы мақсаты мемлекетпен алдын ала беріліп 

тұрады, ол үкім шығарушы база негізінде өзінің жалпы педагогикалық 

принциптерін қалыптастырады. Бірінші орында тұрған принцип: білім 

берудің ізгіліктілігі, жалпы адами құндылықтардың маңыздысы, 

адамның өмірі мен денсаулығы, тұлғаның дамуы, азаматтылық пен 

Отанға деген махаббатын тәрбиелеу.  

Қазақстан Республикасындағы білім беру салалары мынадай: 

мәдениетті, жеке дами алатын, қоғам алдындағы міндетін білетін, 

құқығын, өзге адамдардың бостандығын қадірлейтін тұлғаны 

қалыптастыру мақсатын қояды. Осы қағидалар аясында жалпы білім 

беру мектебінің басты міндеттері туындайды: 
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- қоғамдық және өндірістік қажеттілік пен анықталатын 

оқушылардың білім жүйесін меңгеруді қамтамасыз ету; 

- политикалық және құқықтық мәдениеттің, адамгершілік 

құндылықты және мақсатты, шығармашылық ойлауды, білімді 

өздігінен толықтыруды қалыптастыру; 

- халықты ұлттық-мәдени қажеттілікпен қанағаттандыру, 

физикалық және өнегелі ұрпақты тәрбиелеу; 

- жастарда азаматтық ұстамды, азаматтық абыройды, 

демократиялық басқаруға қатысуға талаптануды, өз қылықтарына 

жауапты болуды тәрбиелеу.  

Жоғарыда аталған информатиканы оқытудың негізгі мақсаттары 

бір-бірінен бөлек бір нәтижеге жете алмайды. Информатика 

аймағында оқушылардың жалпы білім беру негіздерін меңгермей, 

тәжрибелік нәтижені алуға мүмкін емес және керісінше, тәжірибелік 

нәтижені меңгергенде міндетті түрде білім беру негіздерін білу керек. 

Осылайша информатиканы оқытудың әрбір мақсаты берік байланыста 

болып келеді.  

Жалпы орта білім беру мектебінде информатиканы оқыту 

курсының негізгі мақсаттарын ескере отырып, бастауыш сыныпта 

информатика пәні бойынша мақсат пен міндеттерін нақтылайық. 

Информатиканы бастауыш сыныпта оқыту курсының негізгі 

мақсаттарын мына түрде тұжырымдауға болады:  

▪ оқушының санасында әлемнің бірыңғай ақпараттық сипатын 

қалыптастыру;  

▪ компьютерлік сезгіштікті қалыптастыру: іс-әрекет үшін 

арналған ЭЕТ құрал ретінде қолданудың мүмкіндігін және 

шектеуліктерін білу;  

▪ оның ішінде операциялық өрнегін қалыптастыру: 

тапсырманы қалыптастыра білу; оның ішінде логикалық бөліктерді 

айра білу; осы бөліктердің байланысын анықтау; нәтижені жобалау; 

▪ компьютер қамтамасыз ететін жаңа технологияларды 

қолданып, белсенді шығармашылықтың зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру;  

▪ компьютерлік сауаттылықтың бастамаларын қалыптастыру;  

▪ логикалық ойлауды дамыту; тіпті шешу кезінде алгоритмдік 

дағдыларды және жүйелік әдістемені дамыту;  

▪ қарапайым компьютерлік дағдыларды (компьютермен, 

ақпараттық технология аймағындағы қарапайым ұғымдармен танысу) 

қалыптастыру.  

Информатиканы бастауыш сыныпта оқыту курсының 

міндеттерін келесі түрде тұжырымдауға болады: оқушыларды 
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ақпараттың негізгі қасиеттерімен таныстыру, қойылған есепті шығару 

кезінде ақпаратты ұйымдастыруды және іс-әрекетті жобалауды 

үйрету, компьютер туралы, қазіргі ақпараттық қоғам туралы алғашқы 

түсінік беру.  

13.4. Бастауыш мектепте информатиканың мазмұндық 

құрамдас бөліктерінің қалыптасу үрдісі 

Ал бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқыту 

мазмұны бойынша әлі де бірыңғай амал табылмай отыр. Кей 

әдіскерлер балалардың жас ерекшелігі мен даму деңгейін ескеріп 

информатика негіздерін оқыту қажет дейді. 

Енді біреулері компьютерді және компьютерлік технологияны 

оқыту жеткілікті дейді, сол арқылы оқушылар компьютерді басқа 

пәндерді оқу құралы ретінде, адамзатпен қарым-қатынас жасау және 

ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құралы ретінде пайдалана алады. 

А.В. Горячевтің [7] пікірінше, қай саласына болмасын ақпараттық 

технологиялардың қарқынды енуіне көз жеткізгендіктен, екінші 

амалды тиімді деп санайды. Біріншісінің пайдалы тұсын айтар болсақ, 

оқушылар сабақ кезінде 15 минуттан асырмай компьютерде жұмыс 

жасап, қалған уақытын информатика негіздерін оқуға арнайды.  

Бірақ оқыту мақсаттары мен мазмұны бойынша пікірталас 

жалғасуда, мысалға кейбір мұғалімдер мен әдіскерлердің айтқан 

пікірлерін келтірейік:  

Н.В. Софронова [45] информатиканы оқытудың стратегиялық 

мақсаты - баланың ойлау қабілетін дамыту және ол келесі міндеттерді 

орындайды дейді: 

 баланы әлемді саналы көре білуге және ондағы өз орнын 

табуға үйрету; 

 мектеп оқу бағдарламасындағы пәндерді оқуында көмек 

беру; 

 толыққанды және тиімді қарым-қатынас жасауға 

(адамдармен және техникамен), шешім қабылдауға үйрету.  

О.Ф. Брыскина 1  бірінші сынаптан-ақ  ақпараттық мәдениет 

сабақтарында ақпараттық минуттарды өткізуді ұсынады. Ол минуттар 

балаларға дербес компьютерлердің құрылғылары, магниттік дискілер, 

компьютерлік вирустар, компьютерді күнделікті өмірде пайдалану 

туралы кеңінен түсінік беруге арналады.    

                                                 
1
 О.Ф.Брыскина – п.ғ.к., «Бастауыш мектептегі информатика және АКТ», т.б. мамандықты 

жоғарылату курстарының авторлық бағдарламаларын іске асырады. 
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Л.И. Чепёлкина 1  бастауыш сынып оқушылары үшін 

пропедевтикалық курс үйрену ғана емес, дүниетанымдық мәнге ие, 

бірақ сабақ үстінде оқушылар компьютерде жұмыс жасаудың 

бастапқы дағдыларын меңгереді деп санайды. Курстың өзі келесілерге 

бағытталуы тиіс: 

 бала мен қоршаған орта арасындағы байланысты түйіндеуге, 

осы байланыстың ақпараттық табиғатын түсінуге көмек беру керек; 

 әлемнің ақпараттық келбеті туралы,  алуан түрлі жүйеде 

ақпараттық үрдістер заңдылығының жиынтығы туралы түсінікті 

дамытуға; 

 өзгермелі ақпараттық ортаға жылдам бейімделу қабілетін 

дамытуға; 

 ақпараттық технологиялардың рөлі мен орны туралы 

түсінікті қалыптастырып, олардың табысты игерілуіне дайындауға.  

Н.Н. Ускова 2  информатика курсы дамытушы болып, ал оның 

құрылуының негізгі қағидасы педагогикалық үрдістің жүйелі амалын 

жүзеге асырумен бекітілуі керек дейді. Онда жаңа ойлау сапасын 

дамытуға арналған тапсырмалар қамтылуы қажет, атап айтқанда, 

құрылымдық, операциялық, эксперимент жасауға дайындық, 

бағыттық икемділік, проблемалық  жағдайдың негізін түсіну, дәлелді 

болып көрінетін деректерді жанама қабылдау, шешу жолдарын 

сауатты табу, кірмелі және шықпалы ақпараттар арасындағы 

қалыпсыз байланыстарды меңгеру. Бұны неғұрлым табысты жүзеге 

асыру үшін ақпараттық моделдеуді пайдалану ұтымды.   

Қысқаша зерттеуден көргеніміздей, бастауыш сынып 

оқушыларына арналған информатика курсының мазмұны бойынша 

пікірталас мұғалімдер осы бағытта тәжірибе жиналғанша 

жалғасатыны анық. Әдіскерлердің көпшілігі курстың маңызды 

міндеті балалардың логикалық, алгоритмдік және жүйелі ойлауын 

дамыту және соның негізінде ақпараттық мәдениетті 

қалыптастыру деп есептейді.  

Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың мазмұны 

барлық тақырыптарды қамтитын төрт негізгі бағыт аумағында 

қалыптасуда: 

1) Дүниетанымдық (кілтті сөз – ақпарат). Мұнда ақпарат және 

ақпарат үрдістері ұғымдары қарастырылады (өңдеу, сақтау және 

ақпаратты беру). Нәтижесінде оқушыларда өмірдің ақпараттық мәні 

қалыптасу керек, ақпараттық үрдісін танып және талдай білу керек.  

                                                 
1
 Л.И.Чепёлкина – бастауыш мектеп информатикасын  зерттеуші. 

2
 Н.Н.Ускова – «Информатика мұғалiмi үшiн сабақтардың конспекттерi: бастауыш мектеп» 

әдістемелік құралының авторы. 
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2) Тәжірибелік (кілтті сөз – компьютер). Мұнда компьютер 

туралы ұғым дербес компьютерлік машина ретінде қалыптасады, ЭЕТ 

әртүрлі қолдануды қарастырылады, балалар машинамен жұмыс 

істеуге дағдыланады.  

3) Алгоритмдік (кілттік сөз – алгоритм, орындалу, бағдарлама). 

Мұнда алгоритм ұғымы, алгоритмді және алгоритмдік есептерді 

сабаққа қолдану қарастырылады. Нәтижесінде алгоритм, оны жазу 

және орындау түрлері туралы түсінік қалыптасады.  

4) Зерттеу (кілттік сөз – шығармашылық). Мазмұны мен 

әдістемесі шығармашылық, зерттеу сапаларының қалыптасуына 

бағытталған.  

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті 

бастауыш білім беру стандартының жобысында «Информатика» 

бойынша оқытылу мазмұны былай айқындалған: 

Ақпарат және ақпараттық моделдеу. Ақпараттық 

технологиялар. Қоршаған орта мен адам өміріндегі ақпарат. Ақпарат 

көздері. 

Ақпаратпен жұмыс: ақпаратты беру, іздеу, өзгерту, сақтау. 

Қарапайым логикалық формулалар құру. Команда, команданы 

орындаушы, алгоритм. Қарапайым алгоритмдік мысалдар. 

Компьютермен жұмыс. Компьютер - негізгі құрал-жабдық. 

Техника қауіпсіздігінің ережесі. Тышқан мен клавиатураны қолданып, 

ақпараттық нысандармен жұмыс жасау іскерлігі. Оқу іс-әрекетінде 

сандық фото және бейнекөрініс. Мәтін теру, көрініс құрау. 

13.5. Бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы 

оқытуды  ұйымдастыру әдістері  

Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілетінің 

ерекшеліктері. Бастауыш сынып оқушыларын оқыту әдістемесін 

қарау үшін алдымен олардың ойлау қабілеті ерекшеліктерімен 

танысқан абзал.  

Мектепке алғаш келген оқушылардың ойы әлі өресіз болады. 

Олардың ой-санасында қоршаған орта туралы әртүрлі ақылға 

сыймайтын түсініктер байланысып жатады. Мектептегі оқудың ең 

маңызды міндеті баланың ойлау қабілетін дамыту болып табылады.  

Л.В. Выготский 1  айтқандай, бала мектеп жасына түйсігі мен 

жадысы неғұрлым жақсы дамып, бірақ интеллект қызметі әлдеқайда 

нашар дамыған күйінде келеді. Бірінші сынып оқушылары ашық 

түсті, көңіл-күйді көтеретін материалды жеңіл әрі жылдам 

                                                 
1 Выготский Лев Семенович  (1896 -1934) – Кеңес психологы, психологияның тарихи-мәдени 

теориясын жасаған. 
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қабылдайды. Дегенмен, олар материалды сол қалпында есте сақтауға 

бейім. Біртіндеп олардың еркін әрі саналы еске сақтау 

қабылдағыштары қалыптаса бастайды. Бастауыш сынып 

оқушыларының ойлау қабілеті бейнелі-эмоциялы. Олар формамен, 

дыбыспен, түйсікпен ойлайды. Мұндай ойлау қабілетінің ерекшілігін 

информатика бойынша оқу жұмысының мазмұнында ескерген жөн.  

Аталған ерекшеліктерге сәйкес бастауыш мектептегі оқытудың 

негізгі міндеті орташа сыныпта жалғасып, жоғарғы сыныпта 

аяқталатын абстрактілі-логикалық ойлауға бағытталған бейнелі-

эмоциялы ойлауды біртіндеп дамыту болып табылады. Алғашқы 

кезеңде баланың ойлау қызметін жаңа сапалы сатыға, демек ойлау 

қабілетін себеп-салдар байланысын түсіну деңгейіне дейін жеткізу 

қажет. Бастауыш мектепте интеллект қарқынды түрде дамиды, 

сондықтан мұғалім оқуды ұйымдастыру кезінде баланың ойлау 

қабілетін дамытуға неғұрлым септігін тигізетін бағдарламаларды 

қамтуы тиіс. Ойлау қабілетіндегі мұндай өзгеріс түйсік, жады сияқты 

басқа да психикалық үрдістердің өзгеруіне әкеледі.     

Ойлау үрдістерінің жаңа сапалы сатыға ауысуы бастауыш 

сынып оқушыларының ойлау қабілеті бойынша мұғалімдердің негізгі 

жұмыс мазмұнын құрау керек. Бұл мәселені математика, физика және 

классикалық тілдермен қатар, баланың ойлау қабілетін 

қалыптастыруға әсер ететін информатика сабақтарында шешу керек.  

Бастауыш сынып оқушыларының көз қарашығының көлемі 

кішкентай, сондықтан олар бір қарағанда компьютер экранындағы 

ақпаратты бірден көре алмайды, әсіресе ондаған командалар мен 

бірнеше ондық түймелерден тұратын мәтіндік редактор 

бағдарламасының ашық терезесімен жұмыс жасаған кезде аса қиын. 

Бұл түйсік ерекшелігін қолданбалы бағдарламаларды оқыту кезінде 

ескеріп, оқу материалын балалар компьютер экранындағы суреттердің 

маңызды элементтерін қажетті көлемде көретіндей етіп үлестірген 

жөн.  

Бастауыш сыныптарда бала үшін оқудың негізгі  саласы ойын 

болып табылады.  Ойын және ойын жағдайлары баланың жан-жақты 

ой-өрісінің дамуына да, тәрбиесіне де әсер етеді. Сонымен бірге әр 

түрлі педагогикалык мәселелерді шешуге көмектеседі. 

Информатиканы ойын әдістемелері негізінде өткізу өте пайдалы. 

Себебі бұл өзіне барлық жұмыс түрлерін қосып баланың 

шығармашылықпен  жұмыс істей білуіне, ой-өрісінің дамуына кең 

мүмкіндік береді. 

Адамның тұлғалық қалыптасуы – үздіксіз және күрделі үрдіс. 

Ол білім алудың белгілі бірі сатысымен шектелмейді. Бүгінгі таңда, 
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демек болашақта да білім қажеттілігі адамның белсенді өмірін 

қамтиды. Сондықтан жастардың бүгінгі білімі - болашақта өз білімін 

жетілдірудің және өз бетімен білім алуларының тек қана негізі. Мұнан 

шығатын қорытынды – оқушыларды үздіксіз білім алуға 

дайындаудың тиімді жолдарын іздестіру. 

Информатика пәнінде сабақты ұйымдастырудың басты 

тәсілі ойын болып табылады. «Ойын» сөзі курстың атауына 

кездейсоқ енгізілген жоқ. Психологтардың дәлелі бойынша, 6-10 жас 

шамасындағы балалардың қызметінде ойын бастапқы орында тұрады.  

Оқыту – өте күрделі және жан-жақты үрдіс. Оқыту мұғалімнің 

де, оқушылардың да белсенді қызмет етуін талап етеді. «Ұстаздық 

еткен жалықпас» деген қанатты сөз бар. Бұған дейін мұғалімнің басты 

міндеті білім беру болса, қазіргі талап – оқушыны оқу үрдісіне тарту, 

өздігінен еңбек ету дағдысын қалыптастыру.  

Бастауыш мектепте бірінші орында сабақ беру техникасы, оқу 

әрекетін ұйымдастыру үлгілерін табысты ұйымдастыру үшін: 

- сабақ эмоцияға толы, оқуға деген қызығушылықты оятып, 

білімге деген тұтынушылықты тәрбиелеу қажет;  

- сабақ қарқыны мен ырғағы оңтайлы, мұғалім мен 

оқушылардың әрекеттері аяқталған болуы қажет;  

- мұғалім мен оқушылардың қарым-қатынасында толық 

байланыс болып, сабақта педагогикалық ырғақ пен педагогикалық 

оптимизм сақталуы тиіс;  

- сабақта жайлы жағдай мен белсенді шығармашылық еңбек 

ету басымдылық етуі керек; 

- мүмкіндігінше оқушылардың әрекет түрлерін ауыстырып 

отыру керек, оқытудың алуан түрлі әдістері мен тәсілдерін оңтайлы 

пайдаланған жөн; 

- сабақ барысында шаршағандық пен қысымды басатын 

ойындар оқушыларға әрекет ету үлгілерін ауыстыруға мүмкіндік 

береді; 

- әр ойынның басты мақсаты – сабақта берілген мағлұматты 

түсінуге және оны бекітуге көмек беруі қажет 

 Бастауыш мектептегі информатика сабағында қолданылатын 

сынып- сабақ жүйе шартында мұғалімдер оқытудың келесі әдіс және 

формаларын табысты қолданылады, олар оқушының өзіндік 

спецификалық ерекшеліктерін ескере отырып, нәтижелі оқу үрдісін 

құруға мүмкіндік береді: 

- диалог; 

- ойын әдістемелері; 

- ақпараттық минуттар; 
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- эвристикалық әдістер.  

Халықтық әлеуметтік құрамын және сәйкесінше әлеуметтік 

аймақтық ақпараттану деңгейін ескере отырып нәтижелі оқытудың 

құрылу қажеттілігі ақпараттық минутка сияқты оқыту формасын 

тудырады. Психикалық қатынастың даму қажеттілігі сабаққа диалог 

сияқты оқыту формасын енгізеді: «оқушы-оқушы», «оқушы-

оқытушы».  

Әр білім жемісті қалыптасу, ең біріншіден, оқушылардың бұл 

білімді алу ынтасына байланысты. Оқу үрдісінің қалыптасуы оқу 

формасымен тікелей байланысты.  

Психологияда оқыту мотиві екі жолда дамитындығы 

дәлелденген: 

- оқушылардың оқудың қоғамдық мәнін меңгеру арқылы; 

- оқушының оқу іс-әрекеті арқылы.  

Жұмыстың топтық формасын қолдану өтіліп жатқан пәнге 

қызығушылықты арттыратыны психологиялық әдебиеттерде 

көрсетілген. Бастауыш сынып оқушыларында жұмысты кіші топтарда 

ұйымдастыру лайықты, демек, топтың қалыптасуы дәлелдік үрдісте 

құрылу керек: егер пәнге бейтарап қарайтын балаларды пәнді жақсы 

көретін балалармен біріктірсе, біріккен жұмыс нәтижесінде 

біріншілер пәнге деген қызығушылығын арттырады.  

Бастауыш сынып оқушыларын оқытудың негізгі әдістері болып 

табылатын дидактикалық ойындарды қысқаша қарастырайық.  

Дидактикалық ойын – бұл оқытылатын объектіні, құбылысты 

және үрдісті моделдеуші оқу әрекетінің түрі. Дидактикалық 

ойындардың мақсаты – оқушылардың танымдық қызығушылығы мен 

белсенділігін ынталандыру болып табылады. Әдетте ойынның 

объектісі адамның іс әрекеті болып табылады. Дидактикалық 

ойындарға деген қызығушылық 1980 жылы кезекті мектеп реформасы 

басталып, педагогикалық ынтымақтастық пайда болып, мектептерге 

дербес компьютерлер әкелінген кезде арта түсті.  

К.Д. Ушинский 1  өз кезінде атап өткендей, ойынды бала өзі 

құрастырып отырған шынайы өмір, болмыс ретінде қабылдайды.  

Сондықтан ол үшін қоршаған болмысқа қарағанда ойын анағұрлым 

түсінікті. Ойын оны алдағы еңбекке де, оқуға да тәрбиелейді. Ойын- 

шағын оқу және кішігірім еңбек. Балаларды ойынның нәтижесі емес, 

ойынның барысы, үрдісі қызықтырады. Оларды ойында берілген 

тапсырма, төтеп берілуі міндетті қиындықтар, алынған нәтиже 

қуанышы және т.б. қызықтырады. Ойын барысында психологиялық 

жағынан босаңсып, шаршағандық басылады, сондай-ақ ойын 

                                                 
1
 К.Д.Ушинский – орыс ұстазы. 
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балаларға адамдардың күрделі әлеміне енуіне көмек береді. 

Дидактикалық ойындардың осы ерекшеліктерін әсіресе төменгі 

сыныптарда ескерген жөн, дидактикалық ойындарды сабақ барысына 

енгізуді тиімді ұйымдастыра білу қажет. Маңыздысы ойынмен 

мұғалім де, оқушылар да қызығуы керек, ойынды шартты ойнау 

мүмкін емес.  

Дамытушы ойындар – бұл шығармашылық ойындар. Ол 

үлкенге де, балаға да қуаныш әкелуі керек, ол - табыс қуанышы, 

таным қуанышы, компьютер мен жаңа ақпараттық технологияларды 

игеруде алға жылжудан туындаған қуаныш. Заманауи компьютерді 

табысты игерген, ақылды машинаға билік жүргізіп отырған баланың 

еңсесі өзінің, қоршаған адамдар мен ата-ананың алдында биіктей 

түседі, бұл оның оқуын қызықты, қарқынды және жеңіл ете түседі. 

Ұлы ұстаз В.Ф. Шаталов 1  айтқан «Оқу жеңіспен тең!» деген сөзі 

компьютердің көмегімен ақиқатқа айналды.    

Айтып кететін жайт, төменгі сынып оқушылары компьютермен 

атқарылатын жұмыстың қай-қайсысын ерекше досына айналған 

компьютермен ойналатын қызықты ойын ретінде қабылдайды. Бұл 

ерекшелікті кез келген ойынның негізін құрайтын жарысқа үйрету 

кезінде ескеріп пайдаланған жөн. Оқытушы және дамытушы 

сипаттағы алуан түрлі ойындарды да тиімді пайдалануға болады, 

компьютермен не компьютерсіз ойнатылатын ойындар информатика 

мұғалімінің қоржынында баршылық.  

Бастауыш сыныптарға информатиканы оқыту кезінде екі 

құрамдас бөлікті атауға болады, олар: компьютерлік және 

компьютерсіз. Бұлай ажырату бастауыш сынып оқушыларын 

компьютерде жұмыс жасауға үйрету уақытының шектелуіне 

байланысты. Сол себепті мұғалім осы ерекшелікті ескеріп, 

компьютерлік және компьютерсіз бөліктері арасында тепе-теңдік 

орната отырып сабақты ұйымдастыруы шарт.  

Информатика курсының мазмұнын информатиканың жеке 

сабақтарында және басқа оқу сабақтарының жеке блоктарында жүзеге 

асыруы. 

Компьютерсіз нұсқадағы жеке топтарға бөлінбеген жеке 

сабақтарды бастауыш сынып мұғалімі де, информатика пәнінің 

мұғалімі де өткізе алады.  

Компьютерсіз бөлігі келесі жұмыстан құралуы мүмкін: 

- дәптерлерінде; 

- сөзіндіктермен, энциклопедиялармен; 

- құрастырмалық материалдармен, аспаптармен; 

                                                 
1
 В.Ф. Шаталов - жаңашыл ұстаз 
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- компьютерге қосулы құрылғылармен.  

Компьютерлік бөлігі мәтінмен, графикамен және дыбыспен, 

оқытушы бағдарламалармен, ойындармен және жаттықтырғыштармен 

атқарылатын жұмыстан тұруы мүмкін.  

Әдіскерлер оқытуды дәл осылай ұйымдастыру арқылы оқушы-

ларды ақпараттық технологиялар мен ресурстарды өздігінен пайдала-

нуына септігін тигізіп, АКТ (ақпараттық-компьютерлік технология-

лар) саласында ой өрісін кеңейтуге болады деп санайды. Практикалық 

тапсырмалар мен жобаларды орындау тәжірибесі басқа пәндерді оқу 

барысында ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалануға 

дайындап, ақпараттық оқу кеңістігіне кіруге мүмкіндік береді.  

13.5.1. Бастауыш сынып информатикасын оқытудағы 

ақпараттық технологиялардың рөлі 

Адам тұлға болып тумайды, ол өмір сүру барысында тәрбие 

арқылы қалыптасады. Білімді, шығармашыл, бәсекелік қабілеті мол 

тұлға тәрбиелеу негізінде жасалған 12 жылдық мектептегі білім беру 

үрдісінің моделі, түрлі деңгейлі вариативті білім беру мазмұны 

негізінде және оқытудың репродуктивтілігі мен шығармашылык 

технологиялары үйлесімді қабысқан мұғалім мен оқушының 

ынтымақтастығы негізінде қалыптастырылуы тиіс. Демек, 12 жылдық 

мектепте оқытуды ұйымдастыру жалпы дидактикалық ұстанымдармен 

бірге шешуші мәні бар мынадай принциптерге ие болады: 

- жеке тұлғаның жас және психофизиологиялық даму 

ерекшелігінің ескерілуі; 

- күтілген нәтижеге жетуге бағдарлығы; 

- ашықтығы; 

- интерактивтігі. 

Осы принциптер негізінде бағдарланған білім беру моделінде 

оқыту, оқушы (үйрену) мен мұғалімнің (оқыту) өзара байланыс 

әрекетінде әр оқу процесі компоненттерінің мақсаттарын үйлестіре  

ұйымдастыру болып табылады.  Сабақты құрылымдауда оқушының 

өзін-өзі таныту мақсаттарына, оқу материалдарын модельдеуіне, 

оқушының өнімді әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік туғызатын 

оқытудың формалары мен әдістеріне кезек беріледі. 

Қазіргі кезде әлемде білім беру мәселесі дамуын үрдісінің 

негізгі ерекшеліктерінің бірі-ол білімнің тез өзгеруі, өмір сүру үшін 

қажетті мәліметтер ағыны жоғарғы қарқынмен көбеюі (кейбір дерек 

көздері бойынша адамға қажетті білім мөлшері екі жылда, ал кейбір 

деректерге сүйенсек он сегіз айда екі еселенуде). Сондықтан да 

бұрынғыдай жеткіншек ұрпақты энциклопедиялық біліммен 
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қаруландыратын уақыт кетті, оған мүмкіндік жоқ, оны заман ағымы 

көтермейді. 

Қазіргі заманғы ұрпақ таңдауында шексіз мүмкіндік туған 

заманда өмір сүріп жатыр. Оқушыны болашағына таңдау жасай 

алатын, ұтымды шешім қабылдай алатын, сондай-ақ өзінің өміріндегі 

өзгерістер ағымына икемделе білетін, қабілетіне байланысты өмір 

сүру тәртібі күтіп тұр. Сондықтан бүгінгі күні білім жүйесінде оқыту 

үрдісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен қамтамасыз ету 

әрбір мұғалімнің міндеті болып отыр. 

12 жылдық білім берудің ерекшелігі ерте жастан информатика 

пәнінің оқу бағдарламасына енгізілуі. Онда жалпы орта білім беру 

педагогикалық үрдістің әрбір қатысушысының шығармашылық 

потенциалы мен психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 

олардың дамуына жағдай жасауға, сондай-ақ негізгі мектеп 

оқушыларына кәсіби бағдар беруге, жоғары сатыдағы оқушыларды 

бейіндеп оқытуға бағытталған біртұтас жүйе құруды қарастырады.  

Мұндай білім беру жүйесі келешек ұрпақтың білімінің 

толығуына, жан-жақты болуына, шынайы әлем жағдайында 

тәрбиленуіне көп септігін тигізеді. Сонымен қатар, 12 жылдық мектеп 

жоғары мәдениетті, терең адамгершілігі қалыптасқан жүйедегі 

құндылықтарымен, сенімдерімен өз оқушыларының шығармашылық 

потенциалын дамытудағы инновациялық қызмет қабілеттілігін 

өздігінен жетілдіруге білікті маманды талап етеді. Ақпараттық 

технологияның қаулап өсуі мен ақпараттық қоғамның қалыптасуы, 

өркениетті елдердегі сияқты біздің республикамызда да ақпараттық 

мәдениетті қалыптастыру талабын туындатты.  

Ақпараттық технологияны ерте жастан оқыту үшін 

пропедевтикалық кезең ұсынылады.  Оның негізгі міндеті – 

оқушыларды компьютермен алғашқы таныстыру, оқулық ойындық 

бағдарламаларды,  қарапайым компьютерлік тренажерды пайдалану 

үрдісінде ақпараттық мәдениеттің алғашқы элементтерін 

қалыптастыру. Бұл міндеттерді шешу оқушыларға алдағы уақытта 

компьютерді қолдану деңгейін тереңдете, келесі табыстарға қол 

жеткізудің алғашқы әзірлік-дайындықтарын жасауға мүмкіндік 

береді, оларды жаңа ақпараттық қоғам өміріне дайындайды. 

Бастауыш сынып оқушыларына информатика пәнінің 

элементтерін оқыту барысында жаңа ақпараттық технологияның 

керемет мүмкіндіктерін кез келген пәнге қолдануға болатындығына 

көз жеткізу керек.  

Информатика пәніне стандарт бойынша бастауыштың әрбір 

сыныбында аптасына 1 рет, жыл бойына 34 сағат арналған. Қазіргі 
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кезде информатика пәні бастауыш сыныптан жүретін кейбір 

мектептерде Білім және ғылым министрі ұсынған – «Ақпараттық 

мәдениет негіздері» оқу әдістемелік кешені бойынша жүргізіліп 

келеді. Оқу әдістемелік кешен төрт бөлімді жұмыс дәптерінен және 

мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдан тұрады.  

Әйтседе, Қазақстанның болашақ білімді азаматтарын даярлауда 

бұл оқулықтармен ғана білім беру жеткіліксіз. Сондықтан 12 жылдық 

білім беру жүйесіне көшу, ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу 

қарқыны, оқытудың жаңаша әдістерін дамытуды қажет етеді. 

Жаңадан білім беру жүйесі сапалы және терең білім үрдісінде 

жаңа педагогикалық, ақпараттық, инновациялық технологиярға 

бағытталуы тиіс. Жаңа технологиялық әдіс-тәсілдердің пайда болуы 

ақпараттардың мазмұнын адамның түрлі сезім мүшелері арқылы және 

аудиториямен интерактивті өзара әрекетке түсу арқылы қабылдауды, 

түрлі техникалық құралдардың көмегімен іске асыруды қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. Міне осыған байланысты оқулық, дәптермен 

салыстырғанда электрондық құралмен оқыту дара тұлғаны бағыттап 

оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің 

барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатады. 

Әртүрлі зерттеулерге қарағанда дәстүрлі оқыту кезінде кез 

келген жақсы оқитын оқушы информатика  заңдылықтарын 

тұжырымдайды, мысалдар келтіреді. Оқушылардың көпшілігі алған 

білімдерін практикада қолдана алады. Бұл оқушылардың оқу 

материалын формалды жағынан да жақсы білетінін көрсетеді. Кез 

келген сабақта электронды оқулықты пайдалану оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 

жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуге жағдай 

жасайды.  

Оқытудың ақпараттық технологиялары – бұл білім беру 

саласында қолданылатын электрондық құралдар, компьютерлік 

желілер, компьютерлік телекоммуникациялар және басқа да 

құралдардың жиынтығы. 

Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: оқыту 

үрдісін үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар 

ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту.  

Электронды бағдарламалармен оқыту жылдам оқи және жаза 

алмайтын оқушылар үшін суреттеме, бейнелер арқылы көрсетіліп 

түсіндіріледі,  сабақты қызықты жүргізуге және оларды сабақтан 

жалықтырып алмауға мүмкіндік алады. Осы мақсатта, сонымен қатар, 

сабақ ортасында сергіту сәттерін қоса оқыту әдістері өте тиімді 

ұйымдастырылуы тиіс. Бастауыш сыныптарға арналған 
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бағдарламаларда оқушылар компьютермен танысып, өзара қатынаста 

болады, компьютер көмегімен әріп, буын, сөздер мен шағын 

әңгімелерді баспалап, қарапайым арифметикалық есептерді 

шығарады, сурет салады. Сонымен қатар, өз бетімен өлең, әңгіме 

құрастыруды, өз бетінше жұмыс жасауды, жылдам ойлауды, 

шығармашылықпен айналысуды үйренеді. 

Осындай оқыту әдістерін пайдаланғанда информатика пәнінің 

басқа пәндермен пәнаралық байланысының тығыздығы көрінеді. 

Сонымен қатар, бастауыш мектеп кезеңіне тән физиологиялық, 

психологиялық ерекшеліктерін, әрі ойлау қабілеттерін  дамыту 

компьютердің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.  

Электрондық оқулықтарды пайдаланғанда оқушылар мынадай 

тапсырмаларды орындай алады: 

- математика сабағында қарапайым арифметикалық 

амалдарды, геометриялық ұғымдарға қатысты амалдарды; 

- ана тілі сабағында мәтіндік редактордың көмегімен 

тақпақтар, құттықтаулар, өлеңдер, т.б. жазу арқылы өздерінің тіл 

байлығын, сауаттылығын, шығармашылық қабілетін арттырып, ойын 

тиянақты жеткізе алуға, еркін сөйлей білуге үйренеді; 

- бейнелеу өнері, дүниетану сабағында тышқан 

манипуляторымен жұмыс істеуді ғана үйреніп қоймай, бейнелеу 

өнерінде пайдаланылатын саймандармен (қарындаш, қылқалам, 

өшіргіш, бояғыш, фигуралар, т.б) жұмыс істеуге дағдыланады. 

Заман ағымына қарай сабақты жаңа педагогикалық 

технологиялар негізінде ақпараттық техникалық құралдармен 

үйлестіре ұйымдастыру, оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, 

шығармашылықпен еңбек етуіне белсенді жағдай жасайды. 

13.5.2. Компьютерлік оқыту бағдарламаларын қолдану 

әдістемесі 

Мектептерге компьютерлер жаппай әкеліне басталған кезде 

мұндай бағдарламаларды информатика мұғалімдері, программистер, 

әдіскерлер, тіпті оқушылар да кең көлемде құрастыра бастады. Қазір 

біршама мектеп пәндері бойынша алуан түрлі компьютерлік оқытушы 

бағдарламалар бар. Олардың үздіктері тарамдалған сызба бойынша 

құрастырылып, оқу материалын игеру кезінде түрлі қиындық деңгейі 

(әдетте үш) ұсынылған осы бағдарламалар оқушының оқу деңгейіне 

лайықталған.  

Оқыту бағдарламаларын пайдаланудың әдістемелік 

ерекшеліктері  
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Оқушылардың компьютерді меңгеруі барысында және 

компьютердің операциялық жүйесін толық түсінуі үшін, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларын пайдаланғандары жөн. 

Компьютерлік оқыту бағдарламалары балалардың ойлау әрекеттеріне 

үйлесе жасалған, ерекше оқыту алгоритмі. Құрастырылған 

алгоритмнің сапасын оқыту бағдарламаның тиімділігі анықтайды. 

Оқыту бағдарламаларын құрастыру біліктілігі жоғары ұстаздар, 

әдіскерлер мен программистердің қыруар еңбегін қажет етеді. Оларды 

құрастыру кезінде шығармашылық интеллекті мен білім 

инженериясының әдістері пайдаланылады.  

Оқыту бағдарламалары сызықты, тарамдалған немесе аралас 

сызба бойынша құралады.  

13.1- суретте көрсетілген сызба, оқу материалын біртіндеп 

оқытатын  ұсақ бөлшектерге бөлу қажеттілігін көрсетеді.  

13.1 - сурет. Сызықты оқытушы бағдарламаның сызбасы  

Әр бөлшектен кейін оқушының сабақты игеруіне байланысты, 

бақылау жүргізіліп, оқу материалының келесі бөлшегіне көшеді. 

Оқыту бағдарламаларының сызықтық үрдісі еңбек пен уақыттың 

үлкен шығынын талап етеді. Оның есесіне, оқу материалының 95 %-ға 

дейін меңгерілуін қамтамасыз етеді.  

Оқыту бағдарламасы ұсынған жауаптың біреуін таңдаған кезде, 

бағдарлама тарамдалады, ал оқушы материалдың келесі бөлшегіне 

көшіріледі немесе қайта толық игерілмеген бөлшекке оралады. 

Бағдарламаның тарамдарында қателіктерге қосымша түсініктер мен 

түсініктемелер берілуі мүмкін. Нәтижесінде, әрбір оқушы 

тарамдалған бағдарламамен жұмыс жасау кезінде өзінің жеке 

қабілеттеріне байланысты түрлі жолмен оқу мақсатына жылжиды. 

Жақсы даярланған оқушылар бағдарламаның негізгі бағанасымен алға 

жылжыса, нашар даярланғандары бүйір тарамдарға кете береді. 

Тарамдалған материалдың артықшылығы, ол теориялық материалды 

неғұрлым жылдам өтіп, оқытудың жекешелендіруін қамтамасыз етеді. 

Әдетте, бұл бағдарламалар оқу материалын өтудің үш қиындық 

деңгейін ұсынады.  

Аралас бағдарламалар сызықты және тарамдалған алуан түрлі 

комбинациялардан тұрады. Ол оқушыға қиындық деңгейі бойынша 

бағдарламаның түрлі бөлшектеріне ауысуына мүмкіндік береді.  
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13.2 - сурет. Тарамдалған оқытушы бағдарламаның сызбасы 

Компьютерде оқыту бағдарламалармен жұмыс жасауды 

жоспарлаған мұғалім, оқушыларға оқу материалын жеткізуге қажетті 

уақыт көлемін анықтап алуы тиіс. Бұл жағдайда үлгерімі орташадан 

төмен оқушыларды ескеру қажет. Сондай-ақ мұғалім оқу материалын 

жылдам игерген оқушыларға неғұрлым күрделі тапсырма беруді 

немесе олармен дидактикалық ойын ойнаудың қажеттігін, алдын ала 

дайындап қоюы керек.  

Оқыту бағдарламаларының мазмұнын игергеннен соң,  

материалды тексеруге арналған тестілер болуы шарт. Аталмыш 

тестілерді пайдаланудың өзіндік ерекшеліктері бар. Мұғалім 

оқушылардың дәптерлері мен жазбаша тестілік тапсырмаларын 

тексеруден қолы босайды, ал оқушылар: компьютер олардың 

жетістіктерін тексеруде әділ болатындығын біледі. Егер компьютер 

екілік бағасын қойса, бағдарламаны тағы бір мәрте қосып, жағдайын 

түзетуге болады.  

13.6. Бастауыш мектепте компьютерді қолданудың 

санитариялық-гигиеналық талаптары 

Бастауыш мектепте компьютерді пайдаланған кезде 

санитариялық-гигиеналық талаптарға зор мән беріп, компьютерлік 

сынып ережелерін қатаң сақтаған жөн.  

Мысалы, сыныптан кіріп-шығуға мүғалім рұқсат береді. Әрбір 

оқушы өз тобына тағайындалып берілген жұмыс орнынан ауыспауы 

керек, яғни сынып белсенділерін сайлау, компьютерді және оған 

қосылған басқа құрылғыларды да іске қосуға, өшіруге рұқсат 

етілмейді, оны мұғалім атқарады және де компьютерге компакт-

дискілерді салуды, алуды мұғалім жүргізеді. 

Сабақ жүргізу барысында қазіргі кездегі санитариялық 

талаптарға сәйкес балалардың жұмыс ісіне олардың денсаулығына 

қауіпсіздігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы 

бар компьютерлік техниканы ғана пайдалануға болады. 
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Компьютерлер қолданылатын бөлмелер барлық санитариялық-

гигиеналық талаптарға сай болуы тиіс. 

Компьютерлік сыньпта оқушылардың өздері және көздері 

шамадан тыс шаршамас үшін 1-4-сынып оқушыларының 

компьютерде үздіксіз жұмыс істеу уақыты 10-15 минуттан
1
 аспауы 

тиіс. Балалардың көздері талмас үшін компьютерде жұмыс істеп 

болған соң, олармен көзге арналған арнайы жаттығулар жасауы керек, 

жаттығуларды балалар экранға қарамай тұрғанда, қалыпты күйде дем 

алдырып, көз қозғалыстарын барынша үлкен етіп орындауға тырысуы 

керек. Балаларға қызықты болуы үшін жаттығулар ойын түрінде 

орындалады. 

Пернетақтада жұмыс жасау. Әдіскерлер мен мұғалімдер 

кейде бастауыш мектеп оқушыларының нәзік қолының қимылдарын 

дамытуды назардан тыс қалдырып кетеді. Бұл аспектіге көбіне еңбек 

мұғалімі назар аударады,  себебі қолды дамыту - бұл пәннің басты 

міндеттерінің бірі. 

Информатика сабағында компьютермен жұмыс жасау кезінде 

алдымен пернетақтада және тышқанмен жұмыс істеу әдістерін 

меңгеру керек. Бұл - өте күрделі үрдіс, себебі оқушы нәзік қолы мен 

саусақтарының қимылынан басқа, компьютер экранына да назар 

аударып отыруы тиіс.  

Отандық мектептердің кабинеттерінде жасы үлкен 

пайдаланушыларға арналған компьютерлер орнатылғандықтан, 

оқытуда қиындық туғызады. Олардың пернетақталары мен 

тышқандары үлкендерге сәйкестеніп жасалған, балаларға ыңғайсыз.  

Балалардың пернетақтамен және тышқанмен жұмыс жасауды меңгеру 

үрдісінде нәзік қолдары мен саусақтардың дамуына кедергі жасайды, 

ал қол қимылдары бала миының дамуын ынталандыратынын бәріміз 

білеміз.  

Осыған орай, оқыту үрдісінде ноутбуктерді пайдалану ыңғайлы, 

олардың пернетақталарының көлемі кішірек, балалардың қолына 

икемді. Олар үстелде аз орынды алып, кәдімгі сынып бөлмелерінде 

пайдалануға болады. Айтып кететін жайт, ноутбуктердің қазіргі құны 

үстелдік дербес компьютерлердің бағасына пара-пар. Соңғы кезде 

нарықта көлемі алуан түрлі тышқандар да шығарыла бастады, оларды 

пайдаланушылардың қолына сәйкестендіріп сатып алуға болады, 

информатика сабағында әртүрлі жас шамасындағы оқушыларға 

пайдалануға ыңғайлы.   

Санитарлық нормалар мен ережелер төменгі сынып 

оқушыларының компьютердегі жұмысын келесідей шектейді:  

                                                 
1
I-бөлім 5.1.4.- қараңыз  
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1 сыныпқа – 15 минут, 2-3-сыныптарға – 20 минут, 4-5-сыныптарға – 

25 минут, компьютерді пайдалану сабақтары аптасына 1 рет қана 

болуы тиіс. Бұлардың барлығы оқу үрдісін ұйымдастыруды барынша 

шектейді. Балаларға компьютерде жұмыс жасау уақытының шектеулі 

екендігін түсіндіру қиын, олар үйде шектеусіз теледидардың және 

компьютердің алдында ойын қосымшаларын қалауынша ойнауға 

дағдыланып қалған. Мұндай жағдайда мұғалім оқушыларды 

компьютерден дене шынықтыру минуттарымен тоқтата алады.   

13.7. Семинар/зертханалық сабақтарын өткізуге әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар 

1-семинар  «Информатиканың пропедевтикалық  курсы» [27] 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатиканың  пропедевтикалық  курсының мақсаты мен 

міндетері. 

2. Пропедевтикалық курстың қолданыстағы, авторлық және 

экспериментальдық бағдарламаларды, оларды оқу-әдістемелік 

қолдауы. 

3. Төменгі сынып оқушыларына информатиканы оқытуды 

ұйымдастырудың  формалары мен тәсілдері (ойындар, сюрприздік  

сәттер, белсендіру). 

4. Мектепке дейінгі білімді ақпараттандыру. Психологиялық  

салдары. 

5. Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық, 

физиологиялық ерекшеліктері. 

6. Оқушыны оқытуға және дамытуға арналған программалық 

құралдарды қолдану әдістері . 

7. Оқушының алгоритмдік және логикалық ойлау қабілетін 

дамытуға арналған атқарушылар. 

2-семинар «Информатканың пропедевтикалық курсын 

оқытудың жалпы әдістемесі» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Информатиканың пропедевтикалық курсын (ИПК) оқыту 

әдістемесінің қалыптасуы (ПКИ). 

2. Информатиканың пропедевтикалық  курсының мақсаты мен 

мазмұны. 

3. Информатиканың пропедевтикалық  курсын оқытуға қажетті 

нормативті құжаттар. 

4. Мектепке дейінгі білімді ақпараттандыру. Психологиялық  

салдары. 
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5.  Бастауыш мектептегі оқушылардың психологиялық, 

физиологиялық ерекшеліктері 

6. Информатика кабинетінде бастауыш сынып оқушыларымен 

жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері. 

3-семинар «Информатиканың пропедевтикалық курсын 

дербес оқыту әдістемесі» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Бастауыш мектепте оқытудың әдістемелік жүйесі. 

2. Пропедевтикалық  курстың  қолданыстағы, авторлық және 

экспериментальдық бағдарламалары, оларды оқу-әдістемелік 

қолдауы. 

3. Информатиканың пропедевтикалық курсын оқыту әдістемесі 

мен бағдарламаларына шолу. 

4. Дамыта оқытуды ұйымдастыру әдістемесі: логикалық және 

алгоритмдік ойлау қабілеттерін қалыптастыру; шығармашылық 

қызмет; елестету, ойды дамыту т.с.с. (Горячев, Матвеева, Первин 

және т.б.). 

5. Компьютерде жұмыс істеудегі алғашқы дағдыны 

қалыптастыру әдістемесі (Первин, Макарова және т.б.). 

6. Пәндік оқытуды ұйымдастыру әдістемесі: пәндік білімді 

қабылдау және бекіту; тереңдетіп оқыту (Тур, Бокучава, Босова және 

т.б.). 

Зертханалық жұмыс «Бастауыш мектептегі информатика 

сабағы» 

Қарастырылатын сұрақтар: 

1. Бастауыш сыныптардағы информатика сабағының 

құрылымы. 

2. Бастауыш мектептегі әдістемелік тәсілдер («пластилин», 

«қатесін тап» т.с.с.) 

3. Дәптермен жұмыс баспа әріптері бойынша. 

4. Сергіту сәттерін өткізу. 

5. ДК –ді қолданып сабақ өткізуге нұсқаулар . 

6. Сабақтаға ойын  компоненттері (нақты мысал келтіру). 

Таңдаған оқулық бойынша сабақ жоспарын құрыңыз 

Әдебиеттер: 

1. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-6 классах: Методиче-

ское пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

зна-ний, 2004. – 256 с. 

2. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д.и др. Новые информационные 

тех-нологии в дошкольном образовании. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 
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3. Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-

информационная концепция). – СПб.: Питер, 2007. 

4. Первин Ю.А. Информатика дома и в школе. Книга для учите-

ля. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

5. Тур С. Н. Первые шаги в мир информатики: Методическое 

пособие / С. Н. Тур, Т. П. Бокучава. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

6. Челак Е.Н. Развивающая информатика: Методическое посо-

бие / Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2001. – 208 с. 
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1-қосымша 

1- кесте. Сабақтың тиімділігін сандық бағалау  

Бағалау көрсеткіштері Балл 

1. Сабақ мақсаты:  

• дәл әрі қысқа құрастырылған;  

• бағдарлама талаптарына, оқыту түріне (тереңдетілген, кәсіптік), 

тақырып бойынша сабақ орнына сәйкес келеді   

 

2. Сабақтың түрі:  Танымдық әрекет кезеңдеріне сәйкес келеді   

З. Оқу материалының мазмұны  

• сабақтың дидактикалық мақсатына, бағдарлама талаптарына, лицейлік 

білім беруді жоғары деңгейіне сәйкес келеді,  

• ғылым мен қоғамның қазіргі даму деңгейімен, оқыту бағытымен сәйкес 

келеді;  

• құбылыстардың, мәселелер мен деректердің затына тереңнен ену 

қамтамасыз етіледі;  

• пәнаралық және пәнішілік байланыстырға мысалдар келтіріледі;  

• Интернет ресурстары қолданылады; 

• іс жүзіндегі қателіктер мен олқылықтар болмайды  

 

4. Оқыту әдістері:  

• оқу материалының мазмұнына және сабақ мақсатына сәйкес келеді;  

• оқушылардың өзіндік танымдылығы мен қызығушылығын қамтамасыз 

етеді;  

• материалдың тиімді игерілуіне септігін тигізеді; 

• жіктелген амалды қолдануға, тапсырмалардың типін, түрін және 

формаларын таңдап алуға мүмкіндік береді;  

• репродуктипті, конструктивті және шығармашылық әрекеттердің 

оңтайлы үйлесуін қамтамасыз етеді.  

 

5. Танымдық әрекетті ұйымдастыру формалары: 

• жаппай, топтық, жұптық, жекеше; 

• сабақтың мазмұнына, әдістеріне және мақсаттарына сәйкес келеді;  

• оқушылардың танымдық әрекетпен айналысуын қамтамасыз етеді.  

 

6. Оқыту жабдықтары  

• сынып тақтасы ұтымды пайдаланылады;  

• аудиовизуалды құралдыр, басқа да дидактикалық материалдар.   

 

7. Кері байланыс  

• білімді игеру үрдісі үздіксіз бақыланады, білімге баға беріледі,  

• тексеру және бағалау формалары әртүрлі , сұралғандардың саны 

біршама.  

 

8. Сабақ уақыты 

• ұтымды және тиімді қолданылды;  

• сабақ екпіні оңтайлы  
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9. Сабақтың психологиялық жағдайы  

• мазмұнды, қызықты жұмыс ұйымдастырылады;  

• әдепке үйрету, сыни ескертулер жоқ;  

• оқушының өзін-өзі жоғары бағалауы қалыптасады;  

• мұғалімнің оптимистік, мажорлы көңіл-күйі  

 

10. Сабақтың оқытушылық тапсырмаларын жүзеге асыру  

• жетекші идеялар мен түсініктер меңгерілді; 

• алған білімдерін бекіту және бақылау кезінде оқушылардың сенімді 

және дұрыс жауап беруі;  

• танымдық қызығушылықтың, пәнге деген қызығушылығының болуы  

 

 

11. Сабақтың дамытушылық әсері  

• күрделіліктің неғұрлым жоғары деңгейінде оқыту;  

• проблемалы оқыту элементтері қолданылады;  

• теориялық ойлау элементтері қалыптасады;  

• талдау, синтез жасау, салыстыру, жалпылау, жүйелеу сияқты ойлау 

компоненттері қалыптасады;  

• сөйлеу белсенділігінің жоғары деңгейі қамтамасыз етіледі  

 

12. Сабақтың тәрбиелік міндеттерін жүзеге асыру  

• мұғалім сабақтың тәрбиелік әлеуетін жүзеге асырады;  

• оқушылардың белсенді танымдық әрекетке енуін қамтамасыз етеді;  

• білімді бағалау тәрбиелік фактор болып табылады;  

• жағымды көңіл-күй басымдылық танытады;  

• білімге деген жеке қатынас қалыптасады;  

• эстетикалық мәдениетті дамытуға септігін тигізеді 

 

Жалпы балл саны  

Сабақ тиімділігінің коэффициенті (орташа арифметикалық)  

Талдау жасаған кім  

 

Балдар: 2 – жоғары деңгей; 1 – орташа деңгей; 0 – төменгі 

деңгей.  
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2- кесте. Жүйелі талдау әдістемесі және сабақтың тиімділігін  

бағалау  

№  Не бағаланады Балл 

1. 

 

Мұғалімнің сабақтағы негізгі тұлғалық қасиеттеріне баға беру   

1.1 Мұғалімнің пәнді білуі және жалпы эрудициясы   

1.2 

 

Педагогикалық және әдістемелік шеберлік деңгейі   

1.3 

 

Сөйлеу мәдениеті, екпіні, мақамы, қарқындылығы, кейіпке енуі, 

эмоциясын білдіруі, жалпы және кәсіптік сауаттылығы  

 

1.4 

 

Оқушылармен қарым-қатынас әдептілігі мен демократиялық деңгейі   

1.5 

 

Мұғалімнің сыртқы түр келбеті, ым-ишарасы, дене қимылы, өзін-өзі 

ұстау мәдениеті  

 

2 

 

Оқушылардың сабақта негізгі сипаттамаларын бағалау   

2.1 

 

Танымдық, шығармашылық және өзіндік белсенділігінің деңгейі  

2.2 

 

Жалпыоқушылық және арнайы ептіліктер мен дағдылар деңгейі   

2.3 

 

Ұжымдық (топтық) жұмыс түрлерінің болуы және тиімділігі   

2.4 

 

Тәртіптілік, ұйымшылдық және қызығушылық деңгейі   

3 

 

Мұғалім мен оқушылардың сабақтағы әрекетінің мазмұнын 

бағалау  

 

3.1 

 

Оқытылатын материалдың (қалыптасатын ептіліктер мен 

дағдылардың) ғылымилығы, қолжетімділігі және қолдан келушілігі  

 

3.2 

 

Өзектілігі мен өмірмен байланысы (теория мен практиканың)   

3.3 

 

Оқу материалының (оқушылар игеретін материалдың) жаңалық, 

проблемалық және тартымдылық деңгейі  

 

3.4 

 

Игеруге ұсынылған материал көлемінің оңтайлылығы   

4 

 

Мұғалім мен оқушылардың сабақ барысындағы әрекет 

тәсілдерінің тиімділігін бағалау   

 

 

4.1 

Сабақ уақытын ұтымды және тиімді пайдалану, оның екпінінің 

оңтайлылығы, сондай-ақ әрекет формаларының алмасуы мен ауысуы  

 

4.2 

 

Көрнекіліктерді сабақта нысаналы және тиімді пайдалану деңгейі   

4.3 

 

Қолданылатын әдістер мен ұйымдастырушылық жұмыс жасау 

формаларының ұтымдылығы мен тиімділігінің деңгейі  

 

4.4 

 

Сабақ барысында барлық оқушылармен кері байланыс орнату 

деңгейі  
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4.5 

 

Оқушылардың жұмысын бақылау тиімділігі, білімдерін, ептіліктері 

мен дағдыларын бағалау жүргізілген талаптар деңгейі  

 

4.6 

 

Оқушылардың сабаққа эстетикалық әсер ету деңгейі   

4.7 

 

Мұғалім мен оқушылардың сабақта еңбек қорғау және техниикалық 

қауіпсіздік ережелерін сақтау дәрежесі  

 

5 

 

Өткізілген сабақ мақсатын және нәтижелерін бағалау   

5.1 

 

Сабақ мақсатын құрастыру нақтылығының, дәлдігінің және 

қысқалығының дәрежесі  

 

5.2 

 

Іс жүзіндегі, нысаналы, күрделі және қолжетімді мақсаттар бір 

уақытта  

 

5.3 

 

Оқушыларға сабақта оқытушылық әсер ету деңгейі (нені және 

қандай деңгейде үйренді)  

 

5.4 

 

Тәрбиелік әсер ету деңгейі (олардың тәрбиесіне не және қалай әсер 

етті)  

 

5.5 

 

Сабақтың оқушылардың дамуына әсер ету деңгейі (олардың 

дамуына не және қалай әсер етті)  
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2-қосымша 

1-схема [24]. Ақпарат және ақпараттық үрдістер бағыты 
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2-схема [24]. Компьютер бағыты  
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3-схема [24]. Формальдау және модельдеу бағыты  
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4-схема [24]. Алгоритмдеу және бағдарламалау бағыты  
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5-схема [24]. Ақпараттық технологиялар бағыты  
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5.1-схема. 5-схеманың жалғасы 
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5.2-схема. 5-схеманың аяғы 
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