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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Диссертацияда келесі стандарттарға сілтеме жасалды:
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 20202025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы: Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысы
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері: Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 10
қаңтардағы Жолдауы
Қазақстан республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы
Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31
қазандағы №604 бұйрығына 4-қосымша) (2020.05.05. берілген өзгерістер мен
толықтырулармен)
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. Сындарлы қоғамдық диалог – қазақстанның тұрақтылығы мен
өркендеуінің негізі
"Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің,
таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013
жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы
2020-2021 оқу жылында қазақстан республикасының білім беру
ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы// Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық
білім академиясы Әдістемелік нұсқау хат Нұр-Сұлтан қ. – 2020
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КІРІСПЕ
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан Республикасының білім беруді
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында
«Бәсекеге қабілетті тұлға мен маманды қалыптастырудың негізі отбасында,
қоғамда және білім беру жүйесінде қалыптасатын құндылықтар болып
табылады» деп көрсетілген [1]. Сонымен қатар, елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
«Төртінші
өнеркәсіптік
революция
жағдайындағы
дамудың
жаңа
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Білім берудің барлық
деңгейінде математика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын
күшейту керектігі айтылған. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондайақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар
қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс» деп көрсеткен [2].
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында «Еліміздің басты
нышандарының бірі – мемлекеттік тіл. Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның
әрбір азаматының парызы, міндеті деп те айтуға болады. Біз қуатты тәуелсіз
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде сақталамыз. Ұлтымыздың ұлы
ұстыны – қастерлі Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың патриоттық рухымен
асқақтай берсін!» деп ерекше атап өткен [3].
Жоғарыда
аталғандарды
зерделей
келе,
Қазақстанда
ұлттық
ерекшеліктерді, тарихи тәжірибелерді, сан ғасырлық мәдени ұлттық
дәстүрлерді ескеріп, қазіргі білім мазмұнын жаңғыртуда, жаңа талаптар қоя
отырып ұлттық рухта болашақ ұрпақты тәрбиелеу керектігін көрсетеді.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезең этникалық сипаттағы
құбылыстардың қайта өркендеу және даму кезеңі болып табылады. Ол
мемлекеттік тілдің, ұлттық салт-дәстүрлердің, ұлттық мәдениеттің, ұлттық
сана-сезімнің өсуін, ұлттық мемлекеттіліктің мәнінің артуын, ұлттық
қозғалыстардың күрт дамуын, жалпы алғанда ұлттық ерекшеліктердегі орын
алған күрделі өзгерістерді қамтыды.
Білім берудің аймақтық аспектісінде ұлттық мәдениеттің, салт-дәстүр,
құндылық пен рухани дамудың бүкіл байлығы жатыр, мұнда оқушының рухани
мәдениетін, шығармашылығын, белсенділігін, ақыл-ойын дамыту мәселелерін
алға қоя отырып, білім берудегі адамзаттық факторлардың рөлін күшейтеді. Кез
келген оқыту оқушыға адамзаттың ғұмыр бойы жинақтаған мәдениетін беруі
керек. Атап айтқанда, қоршаған орта - табиғат, қоғам, адам, оның тарихы мен
мәдениеті туралы білімі болмаса баланы оқыту мүмкін емес. Кейінгі кездері
қоғам тарапынан ұлттық салт-дәстүрлер мен әдеп – ғұрыптарды зерттеуге
қызығушылықтардың артқаны байқалады. Бұл қызығушылық әбден заңды
құбылыс, өйткені қоғамның тарихи ұрпақтар сабақтастығына, ұлттық
мәдениеттің сақталуына, таралуына және дамуына, халықтың мәдени және
тарихи мұрасына ұқыпты қарауды тәрбиелеуге байланысты екендігінде болып
отыр.
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Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Білім берудің
барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында
Қазақстанның аймақтық ерекшеліктерін ескеретін аймақтық құрауыштары
енгізілген. Нормативті құжаттар көрсетіп отырғандай ұлттық–аймақтық
компонентті оқу жоспарына енгізу тек арнайы пәндер (география, биология)
арқылы ғана жүзеге асады және информатика пәні мүлде есепке алынбайды [4].
Ұлттық және аймақтық ерекшеліктерін ескеретін аймақтық компоненттер
енгізілген. Білім беруді жеке тұлғаға бағыттау үшін адамның рухани өмірін
шынайы өмірдегі мәселелермен толықтырып, адамзаттың белгілі бір
тәжірибесін ұйымдастыруы қажет.
Бүгінгі күнде информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі
этникалық аспект және оны оқу үдерісінде ескеру мәселесі ғылыми түрде
зерттелген. Дегенмен, информатика пәнінің оқыту бағдарламасында ұлттық
ерекшеліктерге аса көңіл бөлінбейді. Сондықтан, негізгі мектептегі
информатика пәнінде алгоритмдеу және программалауды оқытуда қазақ
ұлтының өмір сүру салтын, ұлттық мәдениетті, мекендеу ортасын және тағы
басқа ерекшеліктерді ескеруді қажет етеді.
Қазақстанда информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі бойынша
Е.Ы.Бидайбеков [5], Ж.К.Нұрбекова [6], Е.Ө.Медеуов [7], А.Е.Сағымбаева [8],
Н.Т.Ошанова [9], Б.Д.Сыдықов [10], Қ.С.Әбдиев [11], Д.С.Байгожанова [12]
және т.б., Ресейде М.П.Лапчик [13], В.В.Гриншкун [14], А.И.Бочкин [15],
В.В.Малев [16] және т.б. ғалымдардың еңбектері бар.
Программалауды оқыту мәселесі көптеген зерттеушілер өз еңбектерінде
қарастырған. Олар Н.Ә.Талпаков [17], Ж.К.Нұрбекова [6], С.А.Нугманова [18],
А.Т.Байбақтина [19], К.М.Байгушаева [20], Н.К.Токжигитова [21],
Н.С.Заурбеков [22], Ш.Т.Шекербекова [23], Т.Х.Хакимова [24] және т.б.,
Ресейде Е.Г.Андросова [25], А.Г.Гейн [26], С.Г.Григорьев [27], А.П.Ершов [28],
А.А.Кузнецов [29], М.Н.Лапчик [30], Л.Л.Босова [31] және тағы басқалар.
Математикалық есептерді шешу мәселесі отандық ғалымдар Л.Т.Искакова
[32], Л.Д.Жумалиева [33], шетел зерттеушілері М.Б.Балк [34], Т.Н.Калечиц
[35], В.В.Малев [16] және т.б., ал есептер жүйесін пайдалану Е.И.Лященко [36]
және т.б. ғалымдардың жұмыстарында қарастырылады.
С.А.Бешенков, А.И.Газейкина, А.Г.Гейн, И.В.Рожина, И.Г.Семакин,
Д.А.Слинкиннің зерттеу жұмыстарында программалауды оқытуда жобалық ісәрекеттер,
коммуникативті
дағдылар
және
алгоритмдік
ойлаудың
маңыздылығы көрсетіледі.
Жоғарыда аталған зерттеулерде программалауды ұлттық ерекшеліктерді
ескере отырып оқыту қарастырылмаған. Дегенмен, оқыту үдерісінде ұлттық
ерекшеліктер, ұлттық құндылықтар туралы зерттелген жұмыстар бар.
Шет елдік ғалымдар С.К.Саттың зерттеу жұмысында Тыва
республикасының ұлттық мектептерінде информатиканың базалық курсының
негізгі ұғымдарын қалыптастырудың әдістемелік жүйесінің аймақтық
ерекшеліктерін қарастыра келіп, Тыва республикасының мектептерінде оқыту
әртүрлі ұлттық тілдерде жүргізілетіні көрсетілген [37]. Сонымен қатар,
5

А.С.Монгуштың еңбегінде математиканы оқытуда ұлттық-аймақтық мазмұны
бар қолданбалы есептерді пайдалануды оқытуды қарастырады [38].
Ұлттық ерекшеліктер негізінде оқыту бірқатар психологиялық,
педагогикалық және әдістемелік зерттеулерде көрініс тапқан. М.Т.Дьячковская
[39], С.Д.Яковлева [40], Аль Баттауй Газван [41], З.С.Бадмаева [42], Григорьева
С.Д. [43] және т.б ғалымдар ұлттық ерекшелікті климаттық, табиғаттық,
экологиялық, тарихи және экономикалық ерекшеліктер тұрғысынан түсіндіреді.
Педагогикалық зерттеулерде әрбір халықтың өзіндік ерекшеліктері мен
ақыл-ой ерекшеліктеріне назар аударылған және осы факторлардың жас
ұрпақтарды тәрбиелеу үдерісіне тигізер әсері қарастырылған. Педагогтардың
пікірінше ұлт ұғымына әрбір халықтың ұлттық сипаттамасын, өзге ұлттардан
айырмашылығын анықтайтын халықтың психологиялық ақыл ой ерекшеліктері
жатады [44].
Отандық ғалым Қ.А.Утеева зерттеуінде «ұлттық ерекшелік - әр ұлтты өзге
ұлттардан өзгешелендіріп тұратын өзіне тән ерекшеліктер. Олар көбінесе
халықтың психологиясында, әлеуметтік – экономикалық өмірінде және тіл
ерекшеліктерінде байқалады» деген пікір айтады [45].
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Білім берудің
барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында
оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білім беру мазмұнына қойылатын
талаптардың бірі – қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік
деп көрсетілген [4].
Егеменді елімізді дүние жүзі елдерімен терезесі тең болатын дәрежеде
өркендететін, негізгі тұтқасын ұстайтын, дүние әлемін шарлайтын біздің
дарынды да қабілетті жастарымыз. Олардың бойындағы дарынын, біліктілігін,
қабілетін дамыту, патриоттық сезімін оятып, азаматтық жауапкершілікке
тәрбиелеу – ұстаз, ата-ана және қоғам қауымының міндеті.
Жеке тұлғаны білім алуға баулу – тұлғаны ғылым мен мәдениетке үйрету,
білім, қарым-қатынас ережелерін, әлеуметтік тәжірибені меңгерту. Оны іске
асыру үшін жеке тұлғаға ұлттық ерекшелікті түсіндіре отырып қалыптастыру
маңызды. Жеке тұлғаның бойында ұлттық ерекшелік туралы ой-өрісін
қалыптастыру мемлекеттік деңгейдегі мәселе деп айтуға болады. Жеке
тұлғаның ұлттық ерекшелік туралы түсінігі ұлттық сана, отансүйгіштік
қасиеттерінсіз іске аспайды. Ұлттық ерекшелік – жеке тұлғаның белгілі бір
әлеуметтік құндылықтарды мақсат етіп ұстауы, адамның қоршаған ортаға,
ұлттық құндылықтар тобына деген карым–қатынасы. Жеке тұлғаның
таңдаулары ұлттық ерекшелікке бірігеді.
Сонымен ғалымдардың көзқарастарын топтай келе, ұлттық ерекшелік заман сұранысына сай ұлттың сипаттамалары мен адамзаттың мәдени
мұраларының сабақтастығы екені шығады.
Ұлттық ерекшеліктерді оқыту мазмұнында ескеру қазақ халқының мәдени
– ұлттық құндылықтарын бейнелеу, республиканың және оның әрбір
аймақтарының әлеуметтік–экономикалық даму факторларын білу, оқушыларға
ана тілі мен өзге де тілдерді меңгерте отырып, рухани құндылықтарды
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құрметтеу болып табылады. Ал, бұл өз кезегінде осы заманға сай білімді, әрі
білікті оқушыларды даярлау мақсатында алгоритмдеу мен программалауды
ұлттық ерекшелік негізінде есептер жүйесін шешу арқылы оқытудың
қажеттілігіне әкеледі.
Қазіргі кезде Информатика курсының алгоритмдеу және программалау
бөлімшесін оқытуда тек қана математика, физикаға байланысты пәнаралық
мазмұндағы есептер қарастырылып, ал осы есептерді үйрету барысында ұлттық
ерекшіліктер негізінде оқытуға аса мән берілмейтінін атап айтуға болады.
Жоғарыда келтірілген еңбектерді талдай келе, жалпы орта білім беру
жүйесіндегі информатика курсындағы алгоритмдеу мен программалау
бөлімшесін ұлттық ерекшеліктер негізінде оқыту жеткілікті жүзеге аспағанын,
сонымен қатар алгоритмдер мен программалауды жоспарлы түрде оқытуды
жүзеге асыруға ықпал ететін мұғалімдер мен оқушыларға арналған ұлттық
ерекшеліктер негізінде есептер жүйесінің болмауы және оны қазіргі оқыту
мазмұнына ендіру жеткіліксіз екенін айта кеткен жөн.
Сонымен, алгоритмдеу және программалауды ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы оқытудың қажеттілігі мен оны жүзеге
асырудың жеткіліксіздігінің арасында қарама-қайшылық анықталды.
Аталған қарама-қайшылықты шешу үшін ұлттық ерекшеліктер негізінде
есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі алгоритмдеу және программалауды
оқытудың ғылыми-теориялық негіздері қандай және оқытуды қалай іске жүзеге
асыруға болады деген зерттеу мәселесі туындайды.
Көтерілген мәселе зерттеу тақырыбын
«Ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі алгоритмдеу және
программалауды оқыту» деп тандауға негіз болды.
Зерттеу мақсаты: жалпы білім беретін орта мектепте ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және
программалауды оқытудың әдістемесін жасау.
Зерттеу нысаны: жалпы білім беретін орта мектепте информатиканы
оқыту үдерісі.
Зерттеу пәні: ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
арқылы мектептегі алгоритмдеу мен программалауды оқытудың әдістемесі.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі
есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды оқытудың
әдістемесі жасалса, сонымен қатар, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі мазмұнмен
есептер жүйесі құрылса, онда алгоритмдеу мен программалауды оқыту арқылы
ұлттық ерекшеліктер туралы түсініктерін меңгерту мүмкіндігінің артуына негіз
болып, алгоритм мен программа құруда білімдері жоғарылайды.
Зерттеудің жетекші идеясы: мектеп информатика пәнінде ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және
программалауды оқытудың тиімділігін жоғарылатуға ықпал жасайды.
Зерттеу мәселесіне, мақсатына және болжамына сәйкес төмендегідей
міндеттерді шешу қажеттілігі туындайды:
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- мектептегі алгоритмдеу және программалауды оқыту мәселесі бойынша
психологиялық-педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге талдау жасау;
- «ұлттық ерекшеліктер» ұғымының мәнін анықтау;
- ұлттық ерекшеліктер негізінде есептер жүйесін
шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың қажеттілігін айқындау;
- алгоритмдеу және программалау бөлімі бойынша ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін құрастырып, құралын нақтылау;
- алгоритмдеу мен программалауды оқытуда ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесінің мазмұнын анықтап, әдістемесін жасау;
- ұлттық ерекшеліктер негізінде есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың әдістемесінің тиімділігін
тәжірибелі эксперимент жүзінде тексеру.
Зерттеу әдістері:
Мемлекеттiк арнайы деректiк құжаттарды, заңдарды зерделеу; зерттеу
мәселесі бойынша философиялық, психологиялық, педагогикалық және
әдiстемелiк әдебиеттерге, сонымен қатар білім стандарттарына, оқу
бағдарламаларына, оқу-әдістемелік құралдарға теориялық талдау жасау;
оқушыларды бақылау, олармен әңгiмелесу, сауалнама алу, сабақтарға талдау
жасау, озық тәжірибелерді зерттеу, оқушылардың жазбаша жұмыстарын
тексеру; зерттеуде алынған нәтижелердің тиiмдiлiгiн тексеру мақсатында
тәжiрибелiк-эксперимент жұмыстарын жүргізу және оның қорытынды
мәліметтерін өңдеу.
Зерттеудің әдіснамалық негіздеріне салалар бойынша төмендегі
ғалымдарың зерттеулері алынды.
- алгоритмдеу мен программалауды зерттеу мәселелері Н.Ә.Талпаков [17],
Ж.К.Нурбекова [18], Н.С.Зәуірбеков [22], Б.Д.Сыдықов [10], С.А.Нугманова
[18], А.Т.Байбақтина [19], К.М.Байгушаева [20], Н.К.Токжигитова [21],
Ш.Т.Шекербекова [23], Т.Хакимова [24], Е.Г.Андросова [25], А.Г.Гейн [26],
С.Г.Григорьев [27], А.П.Ершов [28], А.А.Кузнецов [29], М.Н.Лапчик [30],
Л.Л.Босова [31] және тағы басқалар.
- есептер жүйесін құру мәселелері отандық ғалымдар Л.Т.Искакова [32],
Л.Д.Жумалиева [33], шет ел зерттеушілері М.Б.Балк [34], Т.Н.Калечиц [35],
В.В.Малевтің [36] және тағы басқалар.
- этникалық ерекшеліктерін ескере отырып оқыту К.А.Утеева [45],
Н.Н.Медетбекова [46], Г.Н.Жолтаева [47], Ә.С.Сәрсекеев [48], З.С.Бадмаева
[42], А.С.Монгуш [38], С.К.Сат [37] және тағы басқалар.
Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі зерттеудің жалпы әдіснамалық
тәсілінің ғылыми дұрыс таңдалуы арқылы, ғылыми әдістердің жүйесін,
сонымен қатар алгоритмдеу және программалауды оқытуда ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін қолдану арқылы, тәжірибелікэксперименттің
дұрыс
ұйымдастырылуымен,
оқушылардың
ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесі арқылы алгоритмдеу және
программалауды оқытудың
экспериментте
қол жеткізген сапалық
көрсеткіштері арқылы қамтамасыз етілді.
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Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
- «ұлттық ерекшеліктер» ұғымының мәні мен ұлттық ерекшеліктер
негізінде алгоритмдеу мен программалауды оқытудың қажеттілігі көрсетілді;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың мазмұны айқындалды;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың құралы нақтыланды;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың әдістемесі жасалды.
Зерттеудің теориялық маңыздылығы ұлттық ерекшеліктер ұғымы
ғылыми тұрғыда негізделіп, ұлттық ерекшеліктер ұғымы мәнінің анықталуымен
және ұлттық ерекшеліктер негізінде есептер жүйесін
шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқыту қажеттілігін негіздеу, атап айтқанда
мектептегі алгоритмдеу мен программалауды оқытудың теориясы мен
әдістемесінің дамуына қосылған үлес болуымен анықталады.
Зерттеудің
практикалық
маңыздылығы
алгоритмдеу
мен
программалауды оқытуға арналған ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесінің электрондық құралы жасалды және оны оқытудың әдістемесі
ұсынылды. Зерттеу жұмысында жасалған құрал мен әдістемені білімнің әртүрлі
қадамдарында, мұғалімнің біліктілігін жетілдіру жүйесінде, информатика
мұғалімдерінің іс-тәжірибесінде пайдалануға болады
Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу. Зерттеудің негізгі қағидалары мен
нәтижелері
жақын
шетелдік
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференцияларда: «Новые информационные технологии в образовании и
науке НИТО-2019» (Екатеринбург, 2019), отандық халықаралық ғылымиәдістемелік
конференцияларда:
«Интеллектуалдық
ақпарттық
және
коммуникациялық технологиялар – «Қазақстан-2050» стратегиясы аясында
үшінші индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» (Астана, 2018),
«Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және
ғылымда» (Алматы, 2018, 2020), сонымен қатар Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті Математика, физика және информатика
институтының Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының
ғылыми семинарлары мен отырыстарында талқыланды. Диссертацияның негізгі
мазмұны Scopus деректер қоры базасында импакт факторлы ғылыми журналда
– 1, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті
ұсынған
басылымдарда
4,
халықаралық
ғылыми-практикалық
конференциялардың материалдар жинақтарында – 4 (оның ішінде, шетелдік
конференциялардың материалдар жинақтарында – 1), жалпы 9 ғылыми
мақалалар және 1 оқу әдістемелік құрал жарық көрді.
Қорғауға ұсынылатын қағидалар - «ұлттық ерекшеліктер» ұғымының мәні және ұлттық ерекшеліктер
негізінде алгоритмдеу мен программалауды оқытудың қажеттілігі;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың мазмұны;
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- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың құралы;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың әдістемесі.
Зерттеу кезеңдері:
Бірінші кезеңде (2017-2018ж.) – философиялық, психологиялықпедагогикалық және әдістемелік әдебиеттерге теориялық талдау жүргізілді.
«Ұлттық ерекшелік» ұғымының мәні айқындалды. Зерттеу мәселесі бойынша
психологиялық-педагогикалық, оқу және әдістемелік әдебиеттерге талдау
жасалынып, алгоритмдеу және программалауды оқытудың теориялық негіздері
туралы тұжырымдамалары зерттелді.
Екінші кезеңде (2018-2019ж.) ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды оқыту мен есептер
шығаруға тиімді пайдаланудың жолдары іздестірілді және ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды
оқытудың әдістемесі жасалынды.
Үшінші кезеңде (2019-2020ж.) ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды оқытудың
құралдары нақтыланып, зерттеу нәтижелері талданды және қорытындыланды,
өңдеу жұмыстары жүргізілді, зерттеудің тұжырымдары ретке келтірілді.
Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, екі тараудан,
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
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І ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР НЕГІЗІНДЕГІ ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІН
ШЕШУ
АРҚЫЛЫ
МЕКТЕПТЕГІ
АЛГОРИТМДЕУ
ЖӘНЕ
ПРОГРАММАЛАУДЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1
Жалпы білім беретін орта мектептегі ұлттық ерекшелікті
ғылыми-теориялық талдау
Әрбір ұлттың өмірінде, мәдениеті мен рухани-психологиялық келбетінде
өткен жолдың іздері анық байқалады. Ұлттық қадір-қасиет, дәстүрлер мен әдетғұрыптар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, қазірге дейін жетіп отыр.
Қазіргі жаңа қоғам осы ұлттық ерекшеліктеріміздің озығын сол күйінде
немесе жаңа үлгіде қолдануға, заман талабына сай жетілдіріп, өзгертіп
қолдануға
мүмкіндік
беруде.
Ұлттық
ерекшеліктер,
бұл
біздің
құндылықтарымыз. Осы құндылықтарды зерттеуде көптеген ғалымдар
еңбектенді. Зерттелетін мәселені қарастыруда "ұлт", "ерекшелік" және "ұлттық
ерекшелік" терминдеріне қатысты түсініктемелерге тоқталайық.
Ұлт дегеніміз – адамдардың тарихи қалыптасқан әлеуметтік этникалық
қауымдық бірлестігінің жоғары түрі. Ұлт - белгілі бір аумақты мекен еткен,
өзіне тән шаруашылық жүргізу ерекшелігі бар, өзінің тарихи салт-дәстүрі
қалыптасқан, тілі, мәдениеті, ұлттық психологиясы ортақ. Ұлт – жалпы
территориясы, экономикасы, тілі, мәдени, рухани, саяси құндылықтары,
психологиялық құрылымы және өзіндік санасымен сипатталатын тарихи
қалыптасқан адамдар қауымдастығы [49].
Осы орайда, ұлт ұғымымен байланысты зерттеген ғалымдардың
зерттеулеріне тоқталып өтейік.
Р.М.Сыздықтың диссертациясында мектеп жасына дейінгі балалардың
математикаға қызығушылығын халық педагогикасы негізіндегі қалыптастыру
әдістемесі беріледі [50].
Н.Н.Медетбекованың жұмысында бастауыш сыныптардың математика
сабақтарында ұлттық және дидактикалық мазмұнды ойын есептерді пайдалану
арқылы оқушылардың көзқарасын дамыту [46],
Г.Н.Жолтаеваның
диссертациясында негізгі мектепте математиканы оқыту үдерісінде
этнопедагогика элементтерін пайдалану әдістемесі [47], Ә.С.Сәрсекеевтің
жұмысында математиканы 5-9 сыныптарда оқытуда қазақ этнопедагогикасы
элементтерін ұтымды пайдалану мәселелері қарастырылған [48].
Зерттеу
нәтижелерінен
алынған
әдістемелік
құралды
мектеп
мұғалімдеріне, оқушыларға ұсынған С.Елубаевтың «Ұлттық мазмұнды
есептерді математиканы оқытуда пайдалану» [51], Т.Р.Әлімбайдың
«Математикадан кластан тыс жұмыстар және халық есептері» [52],
С.Т.Ерназарованың «Бастауыш мектепте қазақтың қызықты математикасын
пайдалану бойынша әдістемелік нұсқаулар» [53], С.А.Ұзақбаева мен
Қ.С.Сарбасованың «Бастауыш сыныптардағы математика сабақтарында қазақ
этнопедагогикасын пайдалану» [54] құралдары жарық көрген.
Қазақстандық ғалым К.А.Утееваның зерттеуінде қазақ бастауыш
мектебінде математиканы оқытуда ұлттық ерекшеліктерді ескерудің
11

әдістемелік жағдайлары қарастырылады [45]. Қ.А.Утееваның пікірінше ұлттық
ерекшелік дегеніміз әр ұлтты өзге ұлттардан өзгешелендіріп тұратын өзіне тән
ерекшеліктер. Олар көбінесе халықтың психологиясында, әлеуметтік –
экономикалық өмірінде және тіл ерекшеліктерінде байқалады. Қ.Утеева ұлтық
ерекшеліктер қоршаған ортаның әсерінен адамдардың өздері қалыптасу
үдерісінде, саналы түрде өзгеру үдерісінде, табиғаттың байлығы мен күштерін
қоғамға бағындыруда, бостандық пен тәуелсіздік үшін күресте, осы халықтың
мақсаттары мен мұраттарына жетудегі қиындықтарды жеңу жолында дамиды, деген пікірін білдіреді. Зерттеушінің пікірінше, ұлттық ерекшеліктерді ескеру
себебі оқу мазмұнына қазақ халқының мәдени – ұлттық құндылықтарын
бейнелеу, республиканың және оның әрбір аймақтарының әлеуметтік –
экономикалық даму факторларын ескеру, оқушыларға ана тілі мен өзге де
тілдерді оқыту болып табылады.
Қ.А.Утеева қазақ мектебіндегі бастауыш математика пәніне әсер ететін
ұлттық ерекшеліктердің жіктелуін төмендегідей етіп топтайды:
Тілдік сипаттағы ерекшеліктерге топтастырылғандар:
-сандардың аталуы;
-фигуралардың салыстырылуы;
-математикалық терминогиялар;
-қазақ тіліндегі құрылымы бар сөйлем.
Әлеуметтік-экономикалық
сипаттағы
ерекшеліктеге
төмендегілер
топтастырылғандар:
-ұлттық тағамдардың, үй жануарларының, үй тұрмысындағы заттардың
аттары:
-өндірістік орта;
-климаттық жағдайы, географиялық орналасуы.
Этнопсихологиялық ерекшеліктер тобына топтастырылғандар:
-салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар;
-уақыт, ұзындық, масса және т.б. өлшеу атаулары;
-ұлттық белгілер мен ою өрнектердің атаулары;
-туыстық қарым – қатынас және оның атаулары;
-ауызша халық шығармашылығы.
Шет ел зерттеушілерінің еңбектеріне тоқталайық.
М.Т.Дьячковская зерттеуінде "Ерекшелік" деген терминге тән бір адамның
немесе бір нәрсенің ерекшелік қасиеті. Кейде ерекшелік деп "тән сипат",
"ерекше қасиет", "ерекше белгі", "өзіндік ерекшелігі" деген мағына береді [39].
Л.Н.Гумилев әзірлеген этностардың табиғатпен тығыз байланыста
қалыптасуы мен дамуының тұжырымдамасында, адамдардың мінезі, әдетғұрыптары мен мәдениеті ландшафтпен тікелей байланысты екені көрсетілген.
Ол этностың мінез-құлқының стереотипін қалыптастыратын үш факторды
бөліп көрсетті, біріншісі, географиялық орта (ландшафт және шаруашылық
жүйесі); мәдени дәстүр (адамның жасанды қызметі нысандарының жиынтығы)
және этникалық орта (тарихи өзара қарым-қатынас) [55].
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М.Колу тұлғаның ақыл ойы бүкіл өмірінде дамиды және қоршаған ортаға
байланысты деп тұжырымдаса [56], К. Леви-Брюлдің теориясы бойынша
шығыс мәдениетінің менталитеті мен ойлау қабілеті еуропалықтардан өзгеше
болады деген пікір білдіреді.
А.А.Макареня бәріміз адамзат өміріне әсер ететін белгілі бір кеңістікте
өмір сүреміз. Олар географиялық орта (климаттық, демографиялық, тарихи
орта-онда өмір сүретіндердің физикалық, психикалық, рухани өміріне әсер
етеді); халықтың әлеуметтік жағдайы, аймақтың дамыту стратегиясы мен
әлеуметтік статусы, оның әлемдегі өзге де аймақтармен өзара байланысын
анықтайтын әлеуметтік – экономикалық кеңістік деп айтады [57].
С.Д.Яковлева Якутия мектебінің биология курсында аймақтық
компонентті жүзеге асырудың әдістемелік ерекшеліктерін зерттей келе,
аймақтық компонент аймақтың климаттық, табиғи, экологиялық, тарихи және
экологиялық ерекшеліктерін қамтиды, ал, ұлттық ерекшелік сол аймақта
мекендейтін ұлттың тілі, әдебиеті, ұлттық мәдениеті, ұлттың салт –дәстүрі мен
этносын қамтиды деген пікір айтады [40].
А.С.Монгуш зерттеу жұмысында Тыва республикасындағы оқушылардың
математика пәнінде ұлттық-аймақтық мазмұнды есептерді пайдалана отырып,
оқушылардың білім деңгейін көтеру мәселесін қарастырады. Тыва
республикасының жер қойнауында түсті, сирек және асыл металдар, агроруд
және тас көмір, темір кендері, құрылыс индустриясы үшін кенсіз шикізат кен
орындары, тұщы және минералды су көздері бар. Тыва республикасына да таукен өнеркәсібінде көмірден басқа тікелей түпкілікті тұтынуға есептелген өнім
өндірілмейді. Сонымен қатар, Тыва Республикасының Халық шаруашылығы
кешенін
қалыптастырудың
басты
қиындықтарының
бірі
көлік
коммуникацияларының дамымағандығына және ең алдымен темір жолдың
жоқтығына байланысты. Тыва республиканың жалпы өнімінің жартысынан
астамын мал шаруашылығы-астық бағыты бар ауыл шаруашылығы
беретіндіктен, жетекші сала ірі жүнді және жартылай биязы жүнді қой
шаруашылығы, ешкі шаруашылығы болып табылады. Бай табиғи ресурстарға
қарамастан, Тыва Республикасы әлеуметтік - экономикалық дамуында орта
жалпы ресейлік деңгейден айтарлықтай артта қалып отыр. Тыва
республикасында дәстүрлі тұрғын үйлер (шабандардың киіз үйлері), халық
кәсіпшілігі мен қолөнері, ұлттық өнер (тамақ, ән айту), шаманизм дәстүрлері,
ұлттық тағамдар сақталған, Тыва Республикасының ерекшелігі, ол-Орталық
Азияның археологиялық жағынан қызықты аудандарының бірі және
планетадағы экологиялық таза аудандардың бірі. Тыва республикасының
тұрғындары көбінесе мал өсіру, егін шаруашылығы, киізден, жүннен,
былғарыдан бұйымдар жасау, отарлы мал шаруашылығымен айналысады.
Аймақтық ерекшелікке ол:- тарихи және ұлттық мәдени; - табиғи
географиялық; әлеуметік – географиялық; әлеуметтік – демографиялық;
әлеуметтік – экономикалық; аймақтың экономикалық салалары; әкімшілік
саяси; саяси ерекшеліктер жатады деген пікірін білдіреді [38].
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С.К.Саттың зерттеу жұмысыныда аймақтық ерекшеліктер деп осы
аймақтағы құбылыстар, оқиғалар, өзекті ақпараттар, климаттық, табиғаттық,
экологиялық, тарихи және экономикалық ерекшеліктер жатады, ал, ұлттық
ерекшеліктерге тұрмыстық ерекшеліктер, тілдің, әдебиеттің, ұлттық
мәдениеттің ерекшеліктері, ұлттың этносы мен салт-дәстүрі жатады деген пікір
айтады [37].
Аль Баттауй Газван ұлттық ерекшелікке төменде берілгендер кіреді деп
тұжырымдайды:
- ирак халқының ұлттық менталитетінің ерекшеліктері;
- елдегі демографиялық жағдай;
- аймақтағы климаттық ерекшеліктер;
- елдегі әлеуметтік – саяси жағдай, мемлекеттегі әлеуметтік саяси жағдай;
- елдегі әлеуметтік – экономикалық жағдай [41].
З.С.Бадмаева калмыктардың белгілі бір әлеуметтік – тарихи, саяси,
экономикалық, мәдени және табиғат факторларының әсерінен қалыптасқан
өздеріне тән ұлттық психологиялық ерекшеліктері бар. Бұл ұлттық
психологиялық ерекшеліктер қабылдау, ойлану, іс-әрекеттерді мотивациялауда,
эмоциональды және ерік белсенділігінің өзіндік ерекшеліктерінде,
калмыктардың тұлғалық және топтық өзара қарым – қатынасында байқалады
деген пікірін білдіреді [42].
М.Д.Дьячковская зерттеуінде ұлттық ерекшелік – бұл халықтың
спецификалық қасиеті. Ол: - организмнің әртүрлі физиологиялық жүйесінде
әрекеттерде байқалады (этнофизиологиялық ерекшеліктер). Бұл қасиет қатынас, қарым-қатынас және өзара іс-әрекеттің психологиялық үдерістері мен
жағдайында байқалады деп тұжырымдайды [39].
О.Л.Григорьева зерттеуінде халықтың ұлттық ерекшеліктері сол елдің өмір
сүру территориясының ерекшеліктерімен, тарихи салт-дәстүрлерімен, өмірлік
ұстанымдарымен және діни сенімдерімен өзгешеленеді деген пікір білдіреді
[58].
Педагог, психолог мамандар әрбір халықтың өзіндік және ақыл-ой
ерекшеліктеріна назар аударған және осы факторлардың жас ұрпақтарды
тәрбиелеу үдерісіне тигізер әсерін қарастырған. Педагогтардың пікірінше ұлт
ұғымына әрбір халықтың ұлттық сипаттамасын, өзге ұлттардан
айрымашылығын анықтайтын халықтың психологиялық ақыл ой ерекшеліктері
жатады. Ұлт–халықтың мәдениетінің белгілі бір ерекшеліктеріне негізделген
экономикалық өмірімен және қоғамдық өмірдің кейбір ерекшеліктерімен,
территориясымен, тілімен жалпылай байланысты адамдардың тұрақты
біртұтастығы деп тұжырымдайды [44].
Солтүстік халықтарының зерттеушісі В.Х.Нерадовский зерттеуінде әр
түрлі этностық топтардың оқушыларына оқу үдерісін ұйымдастыру кезінде
біркелкі емес көзқарас талап етіледі. Бұл кез-келген халықтың өмірінде сыртқы
әлемді қабылдаудың өзіндік, ғасырлар бойы қалыптасқан табиғи, табиғатқа сай
психологиясы, ерекше менталитет, өмір салты, биологиялық және әлеуметтік
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негізделген руханилық, ойлау тәсілі, ақыл-ойы, адамгершілік көңіл-күй,
әлемдік қабылдау бар деген пікірін білдіреді [59].
Ұлттық – аймақтық ерекшеліктерді зерттеу көптеген зерттеушілердің
еңбектерінде қарастырылады, мысалы, М.Г.Тайчинов Ресей Федерациясының
көпұлтты аймақтарындағы білім беру жүйесінің даму ерекшеліктерін
қарастырады [60]. Т.И.Афанасьева [61] муниципалдық және аймақтық
бағдарламаларды жүзеге асыру барысында туындайтын мәселелерге назар
аударады.
Физика, математика, химия, қазақ тілі мен әдебиеті, еңбекке баулу, дене
тәрбиесі және т.б. пәндердің мазмұнында ұлттық аймақтық ерекшеліктер
туралы кездесетін зерттеулер бар.
Ол туралы отандық зерттеуші З.А.Махсутова [62], шет елдік зерттеушілер
И.С.Немгирова [63] (Калмыкия), Т.Н.Демина [64] (Мордовия), В.А.Щербакова
[65] (Архангельск облысы), Р.M.Мансуров [66] (Татарстан), В.М.Лянцевич [67]
(Коми ремпубликасы), Н.Ю.Киселева [68] (Нижегородское Поволжья),
Т.С.Тюменцева [69] (Тюмень) және өзге де диссертацияларда дәлел бола алады.
Бұл зерттеу жұмыстардың авторлары оқу қызметінің мотивін қалыптастыру,
рухани мәдениетті дамыту, оқушылардың дербестігі, шығармашылығы мен
белсенділігі мәселелерін өзектендіру үшін ұлттық-өңірлік мазмұнның рөлі мен
маңызын қарастырады.
Бұл зерттеулерден Ресей Федерациясының ұлттық ерекшеліктері мен мінез
құлықтары-олардың Солтүстік Еуразия климатындағы суық қысымен, Ресей
территориясының кең аумағымен, көпұлттылығымен, сыртқы шекараларын
қорғау ерекшеліктерімен өзгешеленетіні байқалады. Сонымен қатар, Ресей
жерін мекендейтін халықтың ұлттық ерекшеліктері олардың ұлттық киімдері,
ұлттық тағамдары, ұлттық мейрамдары, діні, салт – дәстүрлері, әдет –
ғұрыптары, мәдениеті, әлеуметті экономикалық жағдайы географиялық
орналасу жағдайына байланысты. Сондықтан Ресей территориясында тұратын
кез келген ұлттың салт – дәстүрі мен мәдениетіне құрметпен қарайды.
Адам – адам болып, ұлт – ұлт болып қалыптасуы үшін оның діні, тілі, салтдәстүрі болуы керек. Адамның ұлттық санасы, оның дүниетанымы,
менталитеті, мәдениеті сол өздерінің өмір сүретін ортада қалыптасады [70].
Жер беті аймақтарының бір бөлігін ұзақ жылдар бойы мекен еткен
адамдардың тұрмыс-тіршілігі, кәсібі, өмір сүру салтының ортақтығына, ортақ
мақсат-мүдделеріне байланысты және сан алуан тарихи жағдайларға орай,
өзіндік өзгешеліктері айқындалып, белгілі бір ұлттың қалыптасатыны белгілі.
Осы қағидаға сүйене отырып, қазақ ұлтын басқалардан өзгешелендіріп тұратын
өзіндік этностық белгілері – тілі мен ділі, таным-түсінігі, ой-санасы, мінезқұлқы, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тұрмыс-тіршілігі сияқты т.б. белгілері
мыңдаған жылдар бойы қалыптасқаны даусыз. Тіл – мемлекеттің табан тірейтін
тұғырлы темірқазығы. Тіл – ұлттың тірегі. Тіл – халықтың рухани байлығы,
өткені мен болашағы. Тіл – тазалықтың, пәктіктің, имандылықтың жаршысы.
Тіл – тәуелсіздігіміздің қуатты құралы, асыл ой мен парасат белгісі, елдігіміз
бен бірлігіміздің туы. Демек, тіл - барша құндылықтың негізі.
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Қазақ ұлтын басқалардан өзгешелендіріп тұратын өзіндік этностық басты
белгісі – тілі. Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің «ұлт болғың келсе, бесігіңді
түзе» деген керемет сөзі бар [71]. ХХ ғасырдың басында ғұлама-ғалым Ахмет
Байтұрсынұлы ұлттың жоғалуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы - тіл,
сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деген пікірі бар [72]. Тілінен айырылған
ұлт барынан айырылады. Ең алдымен ұлттық сипаты жойылады, рухы
төмендейді, салт-санасы тәркіленеді, тарихын ұмытады, ұрпақтар арасындағы
сабақтастық үзіледі.
Халқымыздың біртуар перзенті Мағжан Жұмабаев: «...Ұлттың ұлт болуы
үшін бірінші шарт – тілі болуы. Ұлттың тілінің кеми бастауы ұлттың құри
бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат ешнәрсе болмасқа тиіс. Бір ұлттың
тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, мінезі айнадай көрініп тұрады. Қазақтың
тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, біресе
құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын,
саспайтын сабырлы мінезі – бәрі көрініп тұр. Қазақтың сары даласы кең, тілі
бай. Осы күнгі түрік тілдерінің ішінде қазақ тілінен бай, оралымды, терең тіл
жоқ», – деп тіл жайында терең толғанған екен [73].
Мемлекет негізін құраушы әрі жердің байырғы иесі болып саналатын
халықтың тілі мемлекеттік тіл болып саналады. Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ
тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі жағынан
жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы жағынан алғашқы
ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауызша және
жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік
мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт
өкілдері Қазақстанның халқын, соның ішінде қазақ халқының тұрмысәдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті.
Түркі тілдерінің ішіндегі ең бай, ең сұлу, ең көркем, мәнді де мағыналы тіл
– қазақ тілі екені сөзсіз. Осы тұрғыдан алғанда, ең алдымен Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың: «Біз тегіміздің – Түркі, дініміздің – Ислам, тіліміздің – қазақ
тілі екенін ешқашанда ұмытпауымыз керек!» деп ұрпаққа салмақты ұран
тастаған өсиет сөзі оралады [74]. Тіл – асылқазына, руханимұра. Тіл – ұлттың
ұлт екенін көрсететін ең басты белгі. Тіл мәселесі қашанда басты назарда
тұрады. Өйткені қоғамның ілгері дамуы да, мәдениеттің өркендеуі де тілмен
тығыз байланыста болады. Сондықтан да қазақ тілінің көсегесін көгертетін де,
мерейін асқақтататын да тек қазақ халқы ғана емес, барша қазақстандықтар.
Қазақстан республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында «Еліміздің басты
нышандарының бірі – мемлекеттік тіл. Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі
екені Ата заңымызда 90-жылдардағы күрделі кезеңнің өзінде нақты жазылған.
Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматының парызы. Міндеті деп
те айтуға болады.» деп ерекше атап өткен [75]. Сонымен қатар, Мемлекет
басшысы «Қазақтың тілі – қазақтың жаны! Халқымыздың тарихы да, тағдыры
да – тілінде. Мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен діні де – тілінде. В.Радлов
айтқандай, қазақ тілі – ең таза әрі бай тілдің бірі. Тіл өткен тарихпен ғана емес,
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бүгін мен болашақты байланыстыратын құрал. Меніңше, тілдің тұғыры да,
тағдыры да бесіктен, отбасынан басталады. Отбасында ана тілінде сөйлеп өскен
бүлдіршіннің тілге деген ықыласы терең, құрметі биік болады» деген пікірін
білдірді [76].
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық
диалог – қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан
халқына Жолдауында «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін»
деп көрсетеді [77].
Ұлттық ерекшелікті ең алдымен ұрпақтан ұрпаққа берілетін халықтың
тілінен, мәдениетінен, өнерінен, салт- дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптарынан көре
аламыз [78]. К.Д.Ушинский [44] тәрбиедегі ана тілдің алатын орнын жоғары
деңгейде бағалайды. Ол әрбір халықтың тілі сол халықтың өздері жасайды. Ана
тілінсіз халық болмайды деп тұжырымдайды. Отандық ғұлама ақын жазушылар
да ана тілі туралы айтқан нақыл сөздері көп. Б.Момышұлы «Анамыздың ақ
сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту — бүкіл ата-бабамызды,
тарихымызды ұмыту» деп жырлаған [79]. Ж.Аймауытов ана тілі – жүректің
терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық
толқындарын ұрпақтын-ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына деп
тұжырымдаған [80].
Халықтың ұлттық ерекшеліктері тек тілінің ерекшелігімен ғана
сипатталмайды, себебі әр түрлі ұлт бір тілде сөйлесе де, олардың
психологиялық ақыл-ой ерекшеліктері мен ұлттық сипаттамалары әр түрлі
болады.
Мысалы,
ағылшын
тілінде
сөйлейтін
ағылшындар мен
американдықтарды алайық. Ағылшын тілінде сөйлейтін американдықтар жаңа
ортаға тап болғанда ағылшындардан өзгешеленетін айырмашылықтары өздерінің ерекше американдық мінез –құлықтары пайда болды деген пікірлер
зерттеулерде кездеседі.
Ұлттық ерекшелік тілден бөлек әлеуметтік экономикалық өмірімен, демек,
географиялық ортасы әсер ететін халықтың өмір салты мен материалдық
жағдайы да жатады. Ұлттық ерекшелік қоршаған орта әсер ету кезінде
халықтың өздерін қалыптастыру үдерісінде, саналы түрде өзгеру барысында,
қоғамның табиғат байлығы мен күшіне бағынуында, халықтың бостандық пен
тәуелсіздік күресінде және мақсатқа жету жолындағы қиындықтарды жеңу
күресінде пайда болады. Ұлттық ерекшелік белгілі бір жағдайлар мен дәуірдегі
өнім болып табылады. Демек, ұлттың тағы бір ең маңызды ерекшеліктерінің
бірі ол әлеуметтік-экономикалық өмірі және өмір сүру салты болып табылады.
Қазақстан халқының өмір сүру салты мен экономикасы, климаты мен табиғат
ерекшеліктері, халықтың бостандық пен тәуелсіздік үшін ғасырлар бойы
күрескені қазақ халқының мінез құлқы мен темпераменттерінің ортақ
ерекшеліктерін дамытуға әсер етті. Әр адам, жеке тұлға өз ұлтына тән
ерекшеліктерге ие болады.
Қазақ қауымдастығының ұлттық ерекшелігінің бір белгісі олардың
көшпелі өмір салтын адамның ең жоғарғы құндылығы деп бағалауында. Қазақ
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қоғамының мұндай ұлттық ерекшелігі тұрақты қоныстанған халықтардан
айырмашылығы және жерге деген рулық меншіктілігінен көрінеді.
Ұлттық ерекшелік – ұлттық патриотизммен де ерекшеленеді. Өткен
тарихымыздың қатпар – қатпар қойнауына көз салсақ, қазақ хандығы құрылып,
шаңырағын көтеріп, керегесін тең ұстап, қазақ елі болып қалыптасқалы бері
өзінің жері үшін және оның бір уыс топырағы үшін күресіп, қаһарлыны
тайсалтып, алауыздыны аттатпай, осынау ұлан – ғайыр жеріміз бен айдынды
шалқар көлімізді жауларынан қорғап, бүгінгі күнде қазақтылығымызды сақтап
қалуымыздың өзі ұлттың бойындағы ұлттық патриотизм деп түсінуге болады.
Ән салуға құмарлық – қазақтардың ұлттық ерекшелігі. Жүздеген жылдар
бойы музыка мәдениеті шығармаларының негізгі сақтаушысы және
таратушысы халықтың өзі болды. Музыка өнерін мұқият сақтап үдерісті
дамыта отырып, халық бұл өнерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізді [81].
Ұлттық ерекшеліктер – елдің геосаяси орналасуына байланысты қоғамның
материалдық және рухани мәдениетінің тарихи дамуы барысында қалыптасады.
Бұл көпұлтты Қазақстан халықтарының маңызды қажеттіліктері, ең алдымен
түбегейлі этникалық-өнегелік және нормалар көрінісін беретін– тұрмыс-салты,
салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар, мінездік ерекшеліктер және т.б. [82]. Қазақ
халқының өнеге болатын салт-дәстүрлері өте көп. Олардың барлығын атап
жату мүмкін емес. Мысалы отбасы туралы «Жеті атаға дейін қыз алыспау», тек
қазақ халқына ғана қатысты «туыстық» атаулар сияқты дәстүрлердің келер
ұрпақ үшін құндылығы зор. Демек, ұлттық ерекшеліктер өткенді, бүгінгі күн
мен болашақты байланыстырады. Оларда халықтар өмірінің негізін қалайтын
«адамзат тегінің дәстүрлі идеялары» көрініс тапқан.
Еуропа халықтарының ортақ келбеті, оларды біртұтастыққа біріктіретін
белгі бар. Сонымен қатар, бәріне ортақ белгіден басқа, әрбір ұлттың өзінің
ерекше белгілері де бар екендігі баршамызға мәлім. Олардың барлығы тарихқа,
дәстүрге негізделінеді және осы халықтардың мұра ретіндегі игілігі болып
табылады. Ал оның қойнауында, ортақ мұрада әрбір адамның өз үлесі бар және
ол қоғамда тараған білімді еш қиындықсыз, кедергісіз жинап, пайдалана алады.
Жалпы алғанда, ұлттық ерекшеліктерді сақтау және қайта жаңғырту тек
бір-ақ рет жүзеге асатын әрекет емес, ұзақ үдеріс. Әлем, соның ішінде біздің
қоғамымыз да, өз дамуында жаңа кезеңге аяқ басқан қазіргі уақыт осыны талап
етеді. Әрбір халық, әрбір тарихи қалыптасқан өркениет жаңа
постиндустриалдық кезеңнің нормалары мен құндылықтарын игереді, оның
талаптарына өзінше бейімделеді. Мәселені тек осы тұрғыда қарастыру
халықтардың өздерін құрметтеуін нығайтады, олардың мәдени- адамгершілік
әлеуетін көтереді.
Сонымен қатар, қоғамда болып жатқан әлеуметтік, саяси, табиғи
жағдайлардың өзгеруіне байланысты адамның ұлттық ерекшеліктерге деген
қатынасы да өзгеретінін ескеру қажет. Ұлттық ерекшеліктермен қатар уақыт
талабына сай жаңа ерекшеліктердің де пайда болатынын мойындау керек.
В.Тишков атап өткендей, қоғамда мемлекеттік рәміздердің, ең алдымен,
Елтаңба мен Әнұранның кең таралуы қажет [83]. Бірақ бүгінгі күнмен және
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келешекпен байланысты жаңа мемлекеттің рәміздері мен ерекшеліктері, соның
ішінде заңдылық, азаматтық жауапкершілік, өмірдегі табыс, өмір сүру дағдысы
және тағы басқаларының да маңызы бар.
Ұлттық ерекшеліктер кез келген кезеңдегі әлеуметттік өмірдің әртүрлі
үдерістері мен құбылыстарына елеулі әсер етуі мүмкін. Бұл Қазақстан
республикасының тәуелсіздігін алуымен расталады. Мектеп қоғамның
әлеуметтік институты ретінде республиканың мәдени және білім беру
әлеуетінің негізін қалайтын ұлттық мектеп болуы керек. Ұлттық мектеп ұлттық
ерекшелікке, ұлттың тарихына, мәдениетіне, өнеріне, салт-дәстүріне, тұрмыстіршілігіне, халықтың ұлттық ойындары мен отбасы тәрбиесіне сай
қалыптасады және дамиды. Шоқан Уалиханов қазақ халқын өз ұлттық
ерекшелігін сақтай отырып, орыс мәдениетіне қол жеткізуін армандады.
А.Байтурсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов және өзге де қазақ
халқының көрнекті ағартушылары қазақ халқы тәуелсіз болуы үшін ұлттық тіл
мен әдебиеті, мектеп пен жазбазы болуы қажет деп санады. Алаш азаматтары
қазақ ғылымының төлбасы әрі арналы саласы ретінде ең алғаш болып тілтану
ғылымының іргетасын қалады. Оның себебіне үңілсек, онда Алаш
қайраткерлерінің барлық ұлттық ерекшеліктердің ішінен халықтың болмысын,
өткені мен бүгінін танытарлық тіл деп түсінуге болады [73].
Отандық ғұлама ағартушы М.Дулатов еңбектерінде ұлттық рух, салт,
дәстүр, әдет-ғұрыппен жас ұрпақты сусындату қажеттігі жөнінде құнды
пікірлер айтқан. Ол мектепте алған тәрбиенің әсерлі, күшті, сенімді болуы, қай
халықтың мектебінде болса да, оқу кітаптарының ана тілімен, өз ұлтының
тұрмысынан, баяндап оқытудың асыл мақсатына муафих үйретуден, осылай
біліп, баяндап оқытқанда, балқыған жас баланың ойына, қанына, сүйегіне ұлт
рухы сіңісіп, анық үйреніп шығады деген пікірін білдірген [84].
Бауыржан Момышұлының еңбектерінде де ұлттық ерекшелік орын алған.
Адамның моральдық-адамгершілік қасиеттері рухани күш. Ал ұлттық рух - өз
ұлтын танып білетіндей тамаша қасиетке ие, біз осы ізгі белгіні дамытуымыз
керек. Ұлттық рухы күшті адам Отан алдындағы, халқы және халықтар
достығы алдындағы борышын биік түсінеді - деген тәрбиелік мәні зор өсиеті
ұлттық рух–адамның мінезі, әрекеті, қимыл-ісінің қасиетін бағалайтын қуатты
күш екендігін дәлелдейді [79].
Ұлттық ерекшеліктердің бірі бұл еліміздің тәуелсіздігі, бостандығы. ХХ
ғасырдың басында қазақ халқы саяси аренаға, азаттық пен тәуелсіздік күрес
жолында, ағартушылыққа шақырған ірі қоғам қайраткерлері, ел арасынан
өздерінің табиғи дарынымен, асқақ білімділік деңгейімен, рухани парасатымен
суырылып шыққан алаш азаматтары ұлт болашағы үшін жан аямай тер төгіп,
қазақ елінің бостандығы мен бақытты өмір кешуіне үлкен еңбектер атқарды.
Қазақ зиялыларының ерен еңбектерін іс-жүзінде шындыққа айналдырып,
бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуын тарихи белеске көтерген
елбасы Н.Ә.Назарбаев [85].
Ұлттық ерекшеліктерді ескеру дидактикалық ережеге сәйкес "белгіліден
белгісіздікке", "жақыннан алысқа" қарай оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік
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береді. Оқу - тәрбие үдерісінде ұлттық ерекшелікті ескеру бір жағынан нәтиже
ретінде, екінші жағынан мақсатқа жету құралы ретінде әрекет етеді.
Ұлттық ерекшелік мектептің өмірмен байланысы, теорияның практикамен
байланысы арқылы мазмұнын нақтылайды, сондай-ақ оқытудың мазмұндық
жақтарын іске асыру арқылы оқушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде
педагогикалық жүйенің барлық компоненттерін саралауға және дараландыруға
бағыттайды [86].
Ұлттық – аймақтық білім беру принциптеріне: оқыту үшін адам дамуының
ең табиғи жолын таңдау болып табылатын табиғаттылық принципі;
оқушылардың білім беру және тәрбиелеу үрдісінде нақты оқу орны орналасқан
ортаны барынша қолданудан тұратын мәдениеттілік принципі; өзінің мәденибілім беру-тәрбиелеу дәстүрлеріне, этнопедагогикаға тәрбиелеу принциптері;
үздіксіз экологиялық, экономикалық және этномәдени білім беру мен
тәрбиелеуді ұйымдастыру; тұлғаны әлеуметтендіру жатады.
Енді Қазақстанда Абай атындағы ҚазҰПУнің ұлттық ерекшеліктерге
байланысты жасаған жұмыстарына тоқталайық. Абай атындағы ҚазҰПУнің
педагогика кафедрасының жетекші ғалымдары жастарды ұлттық тәрбиелеудің
жаңа теориясын әзірледі. Негізгі мақсаты: ұлттық сана-сезімді дамыту. Оның
негізіндегі үш маңызды құрушы «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы бар: зияткерлік
және бәсекеге қабілетті ұлттың дамуына бағытталған азаматтық және
жалпыұлттық, этноформациялық идея.
"Мәңгілік Ел" ұлттық идеясын азаматтық сәйкестендіру контекстінде
ұлттық сана-сезімді қалыптастыруда мемлекет құраушы, сондай – ақ басқа да
ұлт өкілдері үшін "мен – Қазақстан Республикасының өкілімін", "Мен –
Қазақстан Республикасының азаматымын", "Қазақстан-біздің ортақ үйіміз!
деген бейнені қалыптастыруға бағытталған.
Ұлттық бірегейліктің құзыреттілігі және оның негізгі сипаттамалары:
- қазақ халқының ырымдары мен салт-дәстүрлерін, тарихын, қазақ тілін
ұлттың мәдени коды ретінде белсенді түрде оқуға дайындығы;
- елімізде тату – тәтті бірге өмір сүріп жатқан барлық халықтардың ұлттық
мәдениеті, ырымдары, салт – дәстүрлері, тарихы, тіліне құрметпен қарауға
қабілеттілігі мен дайындығы;
- жер бетіндегі бейбітшілікті, тыныштық пен зорлық-зомбылықты сақтауға
ықпал ететін негізгі жалпыадамзаттық құндылықтарды (өмір, еркіндік,
бейбітшілік, ар-ождан, сенім, махаббат, бақыт, денсаулық) ұстану қабілеті мен
дайындығы;
- әртүрлі мәдени мағыналарды іздеу мақсатында этносаралық,
мәдениетаралық сұқбатқа қабілеттілігі және дайындығы.
Біздің пікірімізше ұлттық ерекшеліктер төменде келтірілгендермен
сипатталады:
- тілі мен әдебиеті (әр түрлі ұлт бір тілде сөйлесе де, олардың
психологиялық ақыл-ой ерекшеліктері мен ұлттық сипаттамалары әр түрлі
болады; латын әліпбиіне ауысуы);
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- тарихы және ұлттық–мәдениеттік (салт-дәстүр, әдет – ғұрпы,
адамгершілік, ырымдары, отбасы тәрбиесі, өмір сүру салтының ерекшеліктері);
- табиғи-географиялық (географиялық ортасы, климаты, пайдалы қазбалар,
экология мәселелері, табиғат ерекшеліктері);
- әлеуметтік-географиялық (қоныстардың сипаты, дәстүрлі іс-әрекеттер,
қатынас құралдары);
- әлеуметтік-демографиялық
(ұлттың
құрамы,
жыныстық-жастық
құрылымы, халықтың көбею сипаты, отбасы типтері және т. б.);
- әлеуметтік-экономикалық (өндіріс түрлері мен сипаты, кәсіби құрылымы,
халықтың өмір сүру деңгейі, экономикалық даму жетістіктері және т. б.);
- өңірдің экономикалық салалары (ауылшаруашылық, құрылыс, химиятехнологиялық және т.б.), өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндірісі;
- әкімшілік-саяси (аумақтық орналасуы және өңірдің шекарасы,
инфрақұрылым түрі, басқару органдарын ұйымдастыру және олардың жұмыс
істеуі);
- саяси (аймақ өміріндегі саяси факторлардың рөлі, егемендік үрдістері,
өңіраралық және мемлекетаралық байланыстар және т. б.);
- ұлттық рухы, ұлттық патриотизмі, ұлтық сана – сезімі;
- ұлттық ойындар, ұлттық өнері, ұлттық ою өрнегі, мәдениеті;
- еліміздің тәуелсіздігі мен бостандығы, мемлекеттік рәміздер, азаматтық
жауапкершілік;
- Қазақстан халықтарының ортақ мейрамдары (наурыз мейрамы, діни
мерекелер, отан қорғаушылар күні, Қазақстан халықтарының бірлік күні, жеңіс
күні, Астана күні, Конституция күні, құрбан айт мейрамы, ҚР-ның тұңғыш
президент күні, тәуелсіз күні);
- заманауи білім беру нарығына кадрларды дайындау.
- елімізде тату – тәтті бірге өмір сүріп жатқан барлық халықтардың ұлттық
мәдениеті, ырымдары, салт – дәстүрлері, тарихы, тіліне құрметпен қарау;
- жер бетіндегі бейбітшілікті, тыныштық пен зорлық-зомбылықты сақтауға
ықпал ететін негізгі жалпыадамзаттық құндылықтарды (өмір, еркіндік,
бейбітшілік, ар-ождан, сенім, махаббат, бақыт, денсаулық) ұстану.
Білім берудің жеке тұлғаға бағытталуы үшін адамның нақты-сезімтал
тәжірибесін ұйымдастыру, оның рухани өмірін нақты мәселелермен толықтыру,
оны өзінің жеке тұрмысын қайта құруға шақыру қажет. Сондықтан Қазақстан
Республикасының информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқыту үдерісін құру кезінде мекендеу ортасының ерекшеліктерін, өмір салтын,
ұлттық мәдениеттін және т.б. ескеретін тәсілдер қажет [87].
Кез келген дәстүрлі пәнді ұлттық ерекшелендіру "нақты және абстрактілі
бірлік", "оқытудың өмірмен байланысы", "ғылым, мәдениет, қызмет тәжірибесі
жетістіктерін
меңгерудегі
жүйелілік
және
бірізділік",
"оқытудың
қолжетімділігі" деген оқытудың негізгі принциптерін ескеріле отырып
дидактикалық үдерісті ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының құқықтық және нормативтік-әдістемелік
құжаттарында аймақтық, ұлттық қажеттіліктерді және халықтардың
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ерекшеліктерін есепке алу мәселесі мектептерде білім беру жүйесін
жетілдірудің маңызды аспектісі ретінде көрсетіледі.
Осылайша, орта (толық) жалпы білім берудің мемлекеттік білім беру
стандарты Қазақстан республикасында мекендейтін халықтарының аймақтық
және ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып әзірленген.
Бүгінгідей жаһандану дәуірінде жұтылып кетпеу үшін, рухани мәдени мол
мұрамызға мән беріп, ұлттық құндылықтарымызды саралау, рухани
географиялық, тарихи-мәдени белдеудегі қасиетті жерлерімізді жаңғыртудың,
ұлттық ерекшеліктерімізді ескерудің маңызы зор. Бұл жеке тұлғаның жанжақты дамуын қамтамасыз ететін іс-әрекет түрлері арқылы іске асады.
Сондықтан да, сан ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық ерекшеліктерімізді оқутәрбие үдерісіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған асыл мұралық рухани
байлығынан болашақта ел билейтін ұрпақтарды сусындатып, ұлтшылдық пен
отаншылдыққа баулып, өз халқын, өз мемлекетін көздің қарашығындай
қорғайтын, бойында ұлттық санасы қалыптасқан тұлғаларды тәрбиелеп шығару
– жалпы ұлттың алдында тұрған ұлы міндет болып отыр. Қандай да бір елдің
рухани мәдениеті, әдебиеті мен өнері, ғылым мен техникасы, әлеуметтік
жағдайы, материалдық өндірісінің ең маңызды жетістіктері тәрбиесінен көрінуі
арқылы оның ұлттық ерекшеліктерінің мәніне ие болады және өскелең
ұрпақтың азаматтығы мен отаншылдықты, рухани-адамгершілік жан-дүниесі
қалыптасуына белсенді түрде ықпал етеді.
Әрбір халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері –
рухани және адами қасиеттері, моральдық нормалары, ұлттық ерекшеліктері
бар. Ұлттық ерекшеліктер – қандай да бір этникалық қауым өкілдерінің өзіндік
тарихи көрінісі бар рухани мұраттарының жиынтығы. Ұлттық ерекшеліктердің
әрбір халықтың өмірінде алатын орны өзгеше екені белгілі. Сондықтан да әрбір
жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие – ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі болып
табылады. Өйткені, мұнда тәрбиенің негізі ғасырлар бойы қалыптасып келген
асыл рухани құндылықтар және биік ізеттілік пен моралдық тұрғысындағы
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі
асылдандыра түсетін, халықтың даналық өмір–салтынан туындап отыратын
бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды. Қазақы дүниетаным, ақыл-ой,
тағылымдық ұлағат ғасырлар бойы шыңдалып қалыптасты. Сол сан ғасырлық
ұлттық тәрбиенің негіздерін бір арнаға түсіріп тәрбие мәселесінде пайдалану
бүгінгі таңда күн тәртібінде тұрған ең басты қажеттілік деп білеміз. Ұлттық
отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабаларымыздың ұлағатты ойлары мен
тәлімдік тәрбиесінің атқаратын орны ерекше [88].
Қазақтың ұлттық ерекшеліктерін жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі
және сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап етеді. Қазақи рухы биік
ұлттық идеяның қалыптасуында ұлттық ерекшеліктердің маңызы зор. Ұлттық
тәрбие туралы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап
отыр. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса
алатын, ұлттық ерекшеліктер мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара
ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу ұлттық
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идеяның негізгі бағыты болып табылады. Ұлттық идея – қазақ халқы тудырған
моральдық нормаларда және ұлттық құндылықтарда бекітілген патриоттық
тәжірибені меңгеру, ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тану,
тарихты құрметтеу арқылы іске асырылады. Бүгінгі жас ұрпақты бала шақтан,
демек, ерте жастан ұлт ерекшеліктерге сүйене отырып тәрбие жүргізу керек.
Өйткені бүгінгі дұрыс тәрбие – болашақтағы жақсы елдікті танытар
азаматтардың өсетінін танытады. Сол себептен де Елбасы өзінің мақаласында
«Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз,
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуы тиіс» – деп ой
қорытады. Бүгінгі күн тұрғысынан қарайтын болсақ, егемен елдің бейбітшілігі
мен бірлігін сақтайтын жас ұрпақтың бойына жастайынан ата-бабаларымыз
негізін салған ерлік рухты, отаншылдық сезімді сіңіру кезек күттірмейтін
мәселелердің бірі болып отыр. Бала тәрбиесі баршаға ортақ іс. Оған көпшілік
қоғам болып жұмылу, парасаттылық пен байсалдылық керек. Ұрпақ
тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрі мен
тағылымдарын, мәдениет тарихын, бұрын-соңғы ұлы ойшыл педагогтардың
еңбектерін оқып жетік білмей, оны жақсы меңгермей тұрып келер буынға
дұрыс тәрбие-тағылым беру мүмкін емес. Ата – бабамыздан келе жатқан
ұлттық тәрбие үлгісін ұғындырып, мәдениетті, адами қасиеті мол, ұлтжанды,
шығармашылық тұлға етіп тәрбиелеу – бұл қазіргі таңда өмір талабы және
қоғам қажеттілігі. Осы қажеттілікті іске асыруда ұлттық ерекшеліктеріміз
арқылы жол көрсетер болсақ, жастарымыз Қазақстан қоғамының әлеуметтікмәдени өзгерістеріне жоғары мәдениетті деңгейде бейімделе алады. Ал, осы
орайда жас ұрпақты тәрбиелеуде алгоритмдеу мен программалауды оқытуда біз
ұсынып отырған ұлттық ерекшеліктер негізіндегі құрылған есептер жүйесін
тиімді деп айтуға болады.
Қорыта келгенде, ұлттық ерекшеліктер - жеке тұлғаның жанын жадыратып,
жүзін нұрландырады. Информатиканы, соның ішінде алгоритмдеу мен
программалау
бөлімшесін
оқытуда
ұлттық
ерекшеліктерді
ескеру
оқушылардың өмір сүру жағдайларының ұлттық ерекшеліктері туралы түсінігін
кеңейтеді, ой - өрісін дамытады, әлеуметтік-бейімделген тұлғаны тәрбиелейді.
Оқушылардың оқу - танымдық іс-әрекетін ынталандыру, пәнге деген
қызығушылын арттырады.
1.2 Жалпы білім беретін орта мектептегі информатика курсында
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың қазіргі жағдайы
Информатика жаңа оқу пәні ретінде барлық типтегі мектептерге 1985
жылдың 1 қыркүйегінде енгізіліп, ол пән «Информатика және есептеуіш
техника негіздері» деп аталды. Жалпы білім беретін мектепте бұл пән жоғарғы
екі сыныпта оқытылды (ол кезде бұл 9-10 сыныптар болатын).
«Информатика және есептеу техника негіздері» атты ең алғашқы оқулық
А.П.Ершов және балама оқулық В.А.Каймин, А.Г.Гейн, А.Г.Кушниренко
авторлар бірлестігімен әзірленген, олар алгоритмдеу және программалау
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негіздерін оқытуға басты назар аударған болатын. Теориялық информатикадан
мектеп курсына тек Алгоритмдер теориясының негіздері енгізілді.
Орта мектептің оқушыларына арналған бірінші ресми программалау тілі
бойынша оқу бағдарламаларының пайда болуына 60-жылдардың басында
жалпы орта білім беру негізінде есептеуіш – программалаушыларды алдын-ала
кәсіби дайындауды жүзеге асыратын, математикаға мамандандыратын
мектептердің ашылуы себепкер болғаны белгілі. Осы жылдары
С.И.Шварцбурдтың Мәскеу қаласының Первомайский ауданындағы №425-ші
мектептің сыныптарының бірінде 1959 жылдың қыркүйек айынан бастап
жүргізген тәжірибе жұмысы анықталды.
1960-61 оқу жылынан бастап программалаушылар дайындайтын
мектептердің саны артты. Мәскеулік №425-ші мектеп пен басқа да есептеуішпрограммалаушылар дайындайтын мектептердің тәжірибесі негізіндегі 1961
жылдың
маусымында
Ресейдің
ағарту
министрлігі
математикаға
мамандандыратын мектептер үшін мектеп бітіруші мамандығының
сипаттамасы, оқу жоспары, математиканың жалпы курсы бойынша, сонымен
қатар арнайы «Математикалық машиналар және программалау», «Есептеуіш
математика» оқу пәндері бойынша бағдарламалардың құжаттамалары бекітілді.
Қазақстанда Республикалық физика-математика мектеп-интернаты мен
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің базасында есептеушіпрограммалаушы қосымша мамандыққа даярлауда үлкен көлемді жұмыстар
атқарылды.
Программалау саласындағы мамандықтары бар мектептер қатарының
дамуы оқушыларға программалауды оқыту мәселелеріне арналған көптеген
мақалалар мен әдістемелік зерттеулердің, құралдардың шығуына үлкен ықпал
жасап, барынша маңызды оң рөл атқарды.
Осы жылдары математикаға мамандандыратын мектептер үшін
дайындалған А.П.Брудноның [89] мазмұнды белгілеулердегі программалау
жүйесіне негізделген оқу құралы кеңінен танымал болды. Жоғары әдістемелік
деңгейде жазылған бұл кітаптар программалау бойынша факультативтік
курстардың қалыптасуына да елеулі рөл атқарды.
1976-1984 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым
Академиясының академигі А.Т.Лукьяновтың жетекшілігімен С.М.Киров
атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің мамандандары мектеп
оқушыларын программалау мен ЭЕМ-де жұмыс істеуге үйретуге арналған
жұмыстар атқарылды.
1980 жылдардың басында Қазақстан мектептерінде программалау тілдері
бойынша арнайы курстар жүргізілді, ал Алматы қаласындағы Республикалық
физика-математика
мектеп-интернатында
8-10
сынып
оқушыларына
программалау тілі ретінде ФОРТРАН тілі оқытылып, мектеп бітіргенде
оқушыларға бірінші разрядтағы есептеуші-программалаушы куәліктері беріле
бастады.
Орта мектептерге факультативтік сабақтар (1966 ж.) – оқу жұмысының
жаңа түрі ретінде енгізілгеннен кейін математика бойынша факультативтік
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курстарды ұйымдастыру жұмыстары басталды. Олардың қатарында қандай да
бір дәрежеде ЭЕМ-ді қолдану ұйғарылған үш факультативтік курс кірді:
«Программалау», «Есептеуіш математика», «Векторлық кеңістік және
сызықтық программалау». Осы факультативтік курстардың, оның ішінде
«Программалау» курсының енгізілуі орта
мектепке
программалау
элементтерінің ілгерілмелі түрде енуіне түрткі болды. Бұл үдерістің
математикалық мамандандырылуы бар мектепке қарағанда өзгешілігі программалау бойынша факультативтік сабақтардың, көбінесе, «машинасыз»
оқыту жағдайларында өткізілуінде [90].
Осы жылдардағы математикалық орта білім беруді қайта құруды жүзеге
асыруға сәйкес факультативтік сабақтарды жүйеге келтіруге байланысты,
мектепке ұсынылған факультативтік курстардың қатарына «Есептеу жүйесі
және ЭЕМ-нің арифметикалық құрылымы» (7-сынып), «Алгоритмдер және
программалау» (8-сынып), «Кибернетика негіздері» (9-10 сыныптар),
«Программалау тілдері» (10-сынып) сияқты жаңа таңдаулы тақырыптар
енгізілді.
Информатиканың мақсаты, міндеттері, мазмұны туралы ұғымдардың одан
әрі эволюциясы бірқатар "шеткі" көзқарастарды анықтады:
- ең бастысы, оқушыларды компьютерді пайдалануға үйрету;
- программаларды үйрету;
- информатиканың іргелі ұғымдарын аша отырып, оны ғылым ретінде
зерттеу.
Қазіргі таңда жалпы орта білім беретін мектеп информатика курсының
алгоритмдеу және программалау бөлімшесінде Python және С++ программалау
тілдері пайдаланылады.
Жалпы білім беретін мектептің барлық сатыларында «Алгоритмдеу және
программалау» бөлімшесі қарастырылады. Қазіргі уақытта жаңартылған білім
мазмұнында «Компьютерлік ойлау» бөлімі, оның ішінде алгоритмдеу және
программалау бөлімшелері басымды болып саналады. Тарихи түрде бұл
бөлімдер информатикада негізгі болып табылады, бірақ мектеп
информатикасының технологиялық құрамдас бөлігінің көбеюіне байланысты
алгоритмдеу және программалау саласындағы іргелі дайындық қысқарды.
Информатика курсы бойынша қазіргі заманғы оқулықтардың көпшілігінде
программалаудың мәні – белгілі бір программалау тілі мен алгоритмдеу
білімімен шектеледі. Белгілі бір программалау тілінің ережесін бірнеше
сағаттың ішінде оқып шығуға болады, ал программалаудың сәйкес
парадигмаларын үйрену үшін уақытты қажет етеді.
Алгоритмдеу және программалау негізінде білім беру үдерісін жетілдіру
мәселелері Н.С.Зәуірбеков [22], Б.Д.Сыдықов [91], А.Е.Сағымбаева [92],
Ж.К.Нұрбекова [6], Ш.Т.Шекербекова [23], Б.Бөрібаев [93], Н.А.Талпаков [17],
Б.К.Шаяхметова [94], А.Т.Байбақтина [19],
К.М.Байгушева [20],
Н.К.Токжигитова [20] және т.б. зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған.
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Сонымен қатар, шетелдік авторлар А.С.Лесневский [95], И.В.Роберт [96],
А.А.Кузнецов [97], А.И.Бочкин [15] және тағы басқалардың жұмыстарында
қарастырылған.
Қазіргі таңда оқушыларды программалау негіздеріне оқыту қажеттілігі
туралы мәселе ғылыми және ғылыми әдістемелік әдебиеттерде бірнеше жылдан
бері ғалымдар, мұғалімдер және ақпараттық технологиялар саласындағы
мамандар арасында талқыланып келеді.
Қазақстанда да қолданбалы ғылыми пән ретінде программалауға және орта
мектепте оқушыларды программалауға оқыту мәселесіне қоғамның
қызығушылығының айтарлықтай өсуі байқалады. Программалауды меңгере
отырып, оқушылар компьютер жұмысының мәнін, оның мүмкіндіктері мен
шектеулерін жақсы түсінеді. Программалау оқушыларға ойлау дағдыларын,
сондай-ақ ұқыпты жұмыс істеу әдетін дамытуға көмектеседі [98].
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Информатика" курсынан жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу
бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013
жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына сәйкес әзірленген [99] [кесте 1].
Сондағы алгоритмдеу және программалау бөлімшесінің төмендегідей
негізгі міндеттері бар:
1. талдау, абстракциялау, модельдеу және программалау арқылы түрлі
тапсырмалар шеше білуді дамыту;
2. ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде, оқуда және келешек
еңбек іс-әрекетінде тиімді пайдалану біліктерін дамыту;
3. білім алушылардың бойынша жалпылау және ұқсастық, есепті құрамдас
бөліктерге бөлу және жалпы заңдылықтарды айқындау, қойылған міндеттерді
шешудің тиімді және ұтымды тәсілдерін іздеу қабілеттілігін қамтитын
логикалық, алгоритмдік, сондай-ақ есептеу ойлауын дамыту.
Оқу пәнінің мазмұны оқыту бөлімдері бойынша ұйымдастырылған.
"Информатика" пәні бойынша бағдарламаның мазмұны 4 бөлімді қамтиды:
1) компьютерлік жүйелер;
2) ақпараттық процестер;
3) компьютерлік ойлау;
4) денсаулық және қауіпсіздік.
Соның ішінде «Компьютерлік ойлау» бөлімі кесте-1 көрсетілгендей
төмендегі бөлімшелерді қамтиды:
1) модельдеу;
2) алгоритмдер;
3) программалау.
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Информатика" курсының жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын
жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар және Қысқа мерзімді жоспар
бойынша 2020-2021 оқу жылдарындағы [100] информатика курсының
алгоритмдер және программалау бөлімшесінің мазмұны берілген.
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Кесте 1 - Оқыту мақсаттарының жүйесі Білім алушының міндеттері
Бөлім 6- сынып
ше
2.
6.3.2.1
Алгор Python
итмдер тілінде
сызықтық
алгоритм
ді жазу
3.
6.3.3.1
Програ Деректер
ммала түрлерін
у
жіктеу

7- сынып

8- сынып

9- сынып

7.3.2.1 Python
программалау
тілінде
тармақталған
алгоритмді жазу

8.3.2.1
9.3.2.1 Сұрыптау алгоритмдерін
Алгоритмнің
қолдану
трассировакасы
н жүзеге асыру

7.3.3.1 Python
программалау
тілінде файлды
оқу және жазу;
7.3.3.2 Python
программалау
тілінде
кірістірілген
шарттарды
қолдану;
7.3.3.3 Python
программалау
тілінде
программалау
тілінде күрделі
шарттарды
қолдану

8.3.3.1 WһіlЕ
цикл
операторын
пайлану;
8.3.3.2 fоr цикл
операторын
пайлану;
8.3.3.3 цикл
басқару
нұсқаулығын
басқару
(соnтuіnе,
brеаk, еlsе)

9.3.3.1
Бір
өлшемді
массиивтерді
пайдаланып,
Python программалау тілінде
программа жасау;
9.3.3.2
Екі
өлшемді
массиивтерді
пайдаланып,
Python программалау тілінде
программа жасау;
9.3.3.3 Рүgаmе кітапханасын
қосу;
9.3.3.4 ойын терезесін жасау
үшін Рүgаmе кітапханасының
дайын модульдерін пайдалану;
9.3.3.5 Ойынның артқы фонын
құру;
9.3.3.6 Ойынға арналған дайын
кейіпкерлерді жүктеу;
9.3.3.7 Кейіпкер қозғалысын
программалау;
9.3.3.8
Пернетактадан
кейіпкерлерді басқару;
9.3.3.9
Дайын
сценарий
бойынша ойын әзірлеу;
9.3.3.10 Ойынның нәтижелерін
есептеу алгоритмін іске асыру.

Осы нормативтік құжаттарды талдау міндетті «Информатика» курсында
оқушыларды
программалауға
оқыту
алгоритмдерді,
алгоритмдік
құрылымдарды және программалаудың белгілі бір, көбінесе құрылымдық тілін
оқумен шектелетінін көруге болады.
Жалпы білім беретін орта мектептің 6-9 сынып оқушыларына арналған
Информатика оқулықтары бірнеше. Қазіргі таңда жалпы білім беретін орта
мектептің 6 сыныбында Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының, 7
сыныбында С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен, И.В.Комова авторларының, 8
сыныбында Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева авторларының және
9 сыныбында Р.А.Қадырқұлов, Г.К. Нұрмұханбетова авторларының
бірлестігімен жазылған оқулықтар пайдаланылуда.
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Жалпы білім беретін мектептің 6-9 сынып оқушыларына арналған
информатика оқулықтарының алгоритмдер және программалау бөлімшелеріне
талдау жасайық.
Алгоритмдеу және программалау 6 сынып информатика оқулығының
үшінші бөлімінде қарастырылады. Алгоритмдеу және программалау бөлімінің
мазмұны кесте-2 көрсетілген.
Кесте 2 - 6 сынып информатика
программалаудың мазмұны
апта
17-18
19
20
21-22
23-24
25-26
Барлығы

оқулығында

Python тілінде программалау
ІDЕ-мен танысу
Тіл алфавиті; Синтаксис
Деректердің типтері
Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері
Санды енгізу және шығару
Сызықтық алгоритмді программалау

алгоритмдеу

және

Сағат
саны
2
1
1
2
2
2
10

Қазіргі білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 6 сынып оқушыларына
арналған Информатика оқулығын қарастырайық. 2020 жылы «Алматы кітап»
баспасынан жарық көрген Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының
бірлестігімен жазылған информатика оқулығының «Python тілінде
программалау» бөлімін қарастырайық [101]. Алгоритмдеу және программалау
бөлімінде Python программалау тілі қолданылады.
Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен
жазылған 6 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (сурет-1).
2020 жылы «Атамұра» баспасынан шыққан С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен,
И.В.Комова авторларының бірлестігімен жазылған 6 сынып информатика
оқулығының үшінші бөлімі «Python тілінде программалау» тақырыбына
арналған. Бөлім тақырыптары жаңартылған мазмұнға сай жазылған [102].
С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен, И.В.Комова авторларының бірлестігімен
жазылған 6 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (сурет-2).
Бұл оқулықтың алгоритмдеу және программалау бөлімінде тақырыптар
бойынша мысалдар аз мөлшерде келтіріледі.
2018 жылы «Арман-ПВ» баспасынан шыққан Г.И.Салғараева, Г.А.Көпеева,
Ә.Ә.Қаптағаева, А.Ғ.Юсупова авторларының бірлестігімен жазылған
информатика оқулығының үшінші бөлімінде «Python тілінде программалау»
қарастырылады [103]. Бөлім тақырыптары жаңартылған мазмұнға сай
жазылған.
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Г.И.Салғараева, Г.А.Көпеева, Ә.Ә.Қаптағаева, А.Ғ.Юсупова авторларының
бірлестігімен жазылған 6 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (сурет-3).
Python тілінде программалау

ІDЕ-мен
танысу

программалау
ортасымен
таныстырылад
ы.

Тіл алфавиті
және
Синтаксис

гүл отырғызу
алгоритмі
көрсетіледі

Сызықтық
алгоритмді
программалау

сынып
бөлмесінің
ауданын
есептеу және
цифрларды
қосу
мысалдары
көрсетіледі

Арифметикалық
өрнектердің
жазылу ережелері

Деректер типі

секундты сағат пен
минутқа
ауыстыратын және
жүк көліктерінің бір
күнде орташа
есеппен неше тонна
топырақ таситынын
есептеу

өрнектің мәнін
табуға арналған
мысал
келтіріледі.

Сурет 1 - «Python тілінде программалау» бөлімін оқытуда ұсынылған
есептер (Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова)

Python тілінде программалау

ІDЕ-мен
танысу

тек теориялық
материалдарме
н қамтылған

Тіл алфавиті
және
Синтаксис

Сызықтық
алгоритмді
программалау

тек теориялық
материалдарме
н қамтылған

математикалық
функцияны
қосып,
өрнектің мәнін
табуға арналған
мысал беріледі

Деректер типі

бүтін және
нақты типі
сандарды
түрлендіруг
е мысалдар
келтіріледі.

Арифметикалық
өрнектердің
жазылу ережелері

тіктөртбұрыштың ауданы
мен периметрін табатын
программа және
енгізілген үш санның
цифрларының
қосындысын білдіретін
сандар өзгерісін беретін
мысал келтіріледі.

Сурет 2 - «Python тілінде программалау» бөлімін оқытуда ұсынылған
есептер (С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен, И.В.Комова)
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Python тілінде программалау

ІDЕ-мен
танысу

шығару
операторын
пайдалана
отырып,
мәтіндік
және сандық
мәліметтерді
экранға
шығару

Тіл алфавиті
және
Синтаксис

айнымалыға
мәтіндік
және сандық
ақпараттарды
меншіктеп,
екі
санның
қосындысын
табу

Сызықтық
алгоритмді
программалау

математикал
ық
функцияны
қосып,
өрнектің
мәнін табуға
арналған
мысал
беріледі

Арифметикалық
өрнектердің
жазылу ережелері

Деректер
типі

сандық,
жолдық
типтегі мәліметтермен
жұмыс
істеу
мысалдары келтіріледі.
тізімдер түсіндіріліп,
бірінші тізімде есімдер
және сандар, екінші
тізімде сандар және
есімдер
мысалы
қарастырылады

өрнектің
мәнін табуға
қарапайым
мысалдар
қарастырыла
ды.

Сурет 3- «Python тілінде программалау» бөлімін оқытуда ұсынылған
есептер (Г.И.Салғараева, Г.А.Көпеева, Ә.Ә.Қаптағаева, А.Ғ.Юсупова.)
Алгоритмдеу және программалау 7 сынып информатика оқулығының
төртінші бөлімінде қарастырылады. Алгоритмдеу және программалаудың
мазмұны кесте 3 көрсетілген.
Кесте 3 - 7 сынып информатика
программалаудың мазмұны
апта
17
18
19
20
21
22
23-24
25
Барлығы

оқулығында

Шешімдерді программалау
Программалау тілдері
Программалау жүйесі
Деректер типтері
Жобаның интерфейсі
Сызықтық алгоритмдерді программалау
Тармақталу алгоритмдерін программалау
Кірістірілген шарттарды программалау
Құрамды шарттарды программалау

алгоритмдеу

және

Сағат
саны
1
1
1
1
1
1
2
1
9

Қазіргі білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 7 сынып оқушыларына
арналған Информатика оқулығын қарастырайық. С.Т.Мұхамбетжанова,
А.С.Тен, Д.Н.Исабаева, В.В.Сербин авторлар бірлестігімен жазылған және 2017
жылы «Атамұра» баспасынан шыққан информатика оқулығы пайдаланылуда
[104]. Оқулықтың «Шешімдерді программалау» атты төртінші бөліміне талдау
жүргізейік. Бөлім тақырыптары жаңартылған мазмұнға сай жазылған.
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С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен, Д.Н.Исабаева, В.В.Сербин авторларының
бірлестігімен жазылған 7 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (сурет-4).
С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен, Д.Н.Исабаева, В.В.Сербин авторлардың
бірлестігімен жазылған оқулықтың өзгешелігі программалау тілі ретінде С++
тілі пайдаланылады. Әр тақырыптың соңында білу және түсіну деңгейі,
қолдану деңгейі, талдау деңгейі, жинақтау деңгейі, бағалау деңгейіне есептер
беріліп отырады.
Р.А.Қадырқұлов, А.Д.Рысқұлбекова авторлардың бірлестігімен жазылған 7
сынып Информатика оқулығы 2019 жылы «Алматыкітап» баспасынан шыққан
[105]. Оқулықта алгоритмдеу және программалау «Шешімдерді бағдарламалау»
төртінші бөлімінде қарастырылады. Р.А.Қадырқұлов, А.Д.Рысқұлбекова
авторларының бірлестігімен жазылған 7 сынып информатика оқулығының
алгоритмдеу және программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген
(сурет-5). Бұл оқулықта программалау тілі ретінде Паскаль тілі мен Lаzаrus
программалау ортасы пайдаланылады. Бөлім соңында бөлімді қорытындылау
ретінде шығармашылық – практикалық тапсырмалар беріледі. Географикалық
викторина жобасы ұсынылады. Мұнда материктердің жер көлемі мен халық
санын көрсететін жоба дайындау қажет болады.
8
сынып
информатикада
алгоритмдеу
және
программалау
«Программалауды құрудың кіріктірілген орталары» төртінші және
«Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бесінші
бөлімінде қарастырылады. Алгоритмдеу және программалау мазмұны
"Информатика" курсының жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу
бағдарламасына сай жазылған. Алгоритмдеу және программалаудың мазмұны
кесте 4 көрсетілген.
Кесте 4 - 8 сынып информатика
программалаудың мазмұны
апта
17
18
19
20
21-22
23-24
26
апта
27-28
29-30
31-32
34
Барлығы

оқулығында

алгоритмдеу

Программаларды құрудың кіріктірілген орталары
Программалық қамтаманың жіктелуі
Программа құрудың кіріктірілген ортасының компоненттері
Таңдау операторы
Параметрлі цикл
Соңғы шартты цикл
Алғы шартты цикл
Алгоритм трассировкасы
Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді
шешу
Проблеманы анықтау
Алгоритмді құру
Алгоритмді программалау
Программаны тестілеу
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Сағат
саны
1
1
1
1
2
2
1

2
2
2
1
16

және

Шешімдерді программалау

Программалау
тілдері

программалау тілдері және оның түрлері туралы
анықтамалар беріледі

Программалау
жүйесі

программалау жүйесіне анықтама беріліп, оның
тарихына тоқталады. Программалау жүйесінде
кездесетін мәзір командалары таныстырылады

Деректер типтері

айнымалыға анықтама беріліп, деректердің типтері
түсіндіріледі

Жобаның
интерфейсі

Сызықтық
алгоритмдерді
программалау

Тармақталу
алгоритмдерін
программалау

Кірістірілген
шарттарды
программалау

Құрама шарттарды
программалау

жоба интерфейсін дайындауға арналған тәсілдер
қарастырылады
С++
программалау
тілінің
синтаксисі
мен
семантикасы
беріледі.
Математикалық
функциялардың С++ тілінде жазылуы көрсетіледі.
Математикалық амалдарды қосу, азайту, бөлу,
көбейтуді орындайтын программа қарастырылады.

Шартты оператордың орындалуы түсіндіріліп,
логикалық өрнектердің жазылу форматы беріледі.
Мұнда енгізілген сан 0-ден үлкен болса, онда
программа «Бұл теріс сан», әйтпесе «Бұл оң сан»
хабарламасын шығаратын мысал келтіріледі.
Кіріктірілген
шарттардың
жазылу
форматы
көрсетіліп,
олардың
пайдалану
жолдары
түсіндіріледі. Таңдау операторының атқаратын
қызметі түсіндіріліп, оның жазылу форматы
көрсетіледі. Таңдау операторын пайдалана отырып,
пернетақтадан енгізілген екі санды қосу, азайту,
көбейту және бөлуге арналган программа беріледі.

Шарттардың анықталған екі түрі түсіндіріледі.
Логикалық амалдардың С++ программалау тілінде
жазылуы беріледі. Логикалық операторды пайдалану
арқылы орындалатын программа мысалы көрсетіледі

Сурет 4 - 7 сынып информатика оқулығының «Шешімдерді программалау»
бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (С.Т.Мұхамбетжанова, А.С.Тен,
Д.Н.Исабаева, В.В.Сербин)
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Шешімдерді программалау

Программалау тілі
және программалау
жүйелері

Программа, программалау тілі, программаны жасау
кезеңдері
түсіндіріледі.
LАzАrus
программалау
ортасымен таныстырылады.

Жобаның
интерфейсі

LАzАrus программалау ортасының интерфейсі. Алғашқы
жобаны құру кезеңдермен түсіндіріледі. «Сәлемедесу»
жобасының үлгісі ұсынылады

Интерфейс
элементтері

Жиі қолданылатын компоненттермен таныстырылады.
Амандасып және қоштасатын жоба үлгісі көрсетіледі.

Деректер типі

Паскаль программалау тілінің алфавиті беріледі.
Айнымалы және оның типтері түсіндіріледі. Меншіктеу
операторының орындалуы жазылады. «Калькулятор»
жобасының мысалы ұсынылады.

Сызықтық
алгоритмдерді
программалау

Тармақталған
алгоритмдерді
программалау

Сызықтық программалау түсіндіріледі. Енгізу, шығару
операторларының атқаратын қызметі. Минутты сағатқа
айналдыратын жоба ұсынылады.
Шартты оператордың орындалуы түсіндіріліп, логикалық
өрнектердің жазылу форматы беріледі. Мұнда енгізілген
сан 0-ден үлкен болса, онда программа «Бұл теріс сан»,
әйтпесе «Бұл оң сан» хабарламасын шығаратын мысал
келтіріледі.

Кірістірілген
шарттарды
программалау

Кіріктірілген шарттардың жазылу форматы көрсетіліп,
олардың пайдалану жолдары түсіндіріледі. Таңдау
операторының атқаратын қызметі түсіндіріліп, оның
жазылу форматы көрсетіледі. Таңдау операторын
пайдалана отырып, пернетақтадан енгізілген екі санды
қосу, азайту, көбейту және бөлуге арналган программа
беріледі.

Құрама шарттарды
программалау

Логикалық амалдардың С++
программалау тілінде
жазылуы беріледі. Жазықтықтағы А нүктесі х,у
кооррдинаталарымен берілген. Осы нүктенің қай ширекте
жатқанын анықтау жобасы ұсынылды.

Сурет 5 - 7 сынып информатика оқулығының «Шешімдерді программалау»
бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Р.А.Қадырқұлов, А.Д.Рысқұлбекова)
Қазіргі білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 8 сынып оқушыларына
арналған Информатика оқулығын қарастырайық. Оқулық Г.И.Салғараева,
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А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева автораларының бірлестігімен жазылған және
2018 жылы Арман-ПВ баспасынан шыққан [106]. Г.И.Салғараева,
А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева авторларының бірлестігімен жазылған 8 сынып
информатика оқулығының алгоритмдеу және программалауды оқытуда
ұсынылған есептер көрсетілген (төртінші бөлім - сызба-6, бесінші бөлім сызба-7).
Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева авторларының бірлестігімен
жазылған 8 сынып информатика оқулығының өзгешілігі алгоритмдеу және
программалаудың әр бөлімдерінің соңында деңгейлік тапсырмалар беріледі.
С++ программалау тілі пайдаланылады.
Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді
шешу

Проблеманы анықтау

Есепті шығару кезеңдері түсіндіріледі. Функцияның
мәнін табуға арналған алгоритмі көрсетіледі. Келесі
бір мысалда бір жасушалы амеба әрбір 3 сағатта 2
жасушаға бөлінеді. 3, 6, 9, 12, ..., 24 сағатта қанша
амеба
болатынын
анықтайтын
алгоритмі
стандартты формада беріледі.

Алгоритмді құру

Функцияның мәнін табуға арналған мысалдың және
бір жасушалы амеба мысалының блок-сызбасы мен
псевдокоды беріледі.

Алгоритм құрастыру
пратикумы

Қарапайым деңгейлік есептер қарастырылады.

Алгоритмді
программалау

Программалау
ұғымына
анықтама
беріліп,
функцияның мәнін табу және жоғарыдағы амеба
мысалының алгоритмі көрсетіледі.

Алгоритмді
программалау
пратикумы

Тармақталған және циклдік
деңгейлік тапсырмалар беріледі.

Программаны тестілеу

программалауға

Ах²+bх+С=0 квадрат теңдеу түбірлерін табуға
арналған есептің тестілеу жүйесі беріледі.

Сурет 6 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер
(Г.И.Салғараева, А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева)
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Программаларды құрудың кіріктірілген орталары
Программалық
қамтаманың жіктелуі

Программалық қамтамасыз етуге анықтама беріліп, оның
жіктелуін анықтайды.

Программа құрудың
кіріктірілген ортасының
компоненттері

С++ программалау тілімен жұмыс істеуге арналған
СОDЕ::BLОСKS программаны өңдеудің кіріктірілген
ортасының
негізгі
терезесімен
және
оның
компоненттерімен таныстырылады.

Таңдау операторы

Параметрлі цикл

Соңғы шартты цикл

Алғы шартты цикл
(wһіlЕ)

Алгоритм
трассировкасы

Таңдау операторының атқаратын қызметі түсіндіріліп,
жазылу форматы көрсетіледі. Енгізілген 1-ден 5-ке
дейінгі сандардың сәйкес бағаны шығаратын мысал
келтіріледі. Апта күндері енгізіліп, оның демалыс немесе
жұмыс күні екенін анықтайтын программа коды беріледі.
Өз бетінше орындау шығармашылық тапсырмалар
беріледі. Мысалы, ескі жапон күнтізбесі бойынша он екі
жылдық цикл қабылданған. Цикл ішіндегі жылдар
аңдардың атауларына ие болған: тышқан, сиыр, барыс,
қоян, айдаһар, жылан, қой, мешін, тауық, ит, доңыз.
Енгізілген жыл нөміріне сәйкес жыл атауын басып
шығаратын программа жазу қажет.

Параметрлі циклді пайдалану қызметі ашылып, жазылу
форматы мен блок-схемасы келтіріледі. Экранға 10 рет
«Sаlеm» сөзін шығаратын программа коды беріледі.
Соңғы шартты цикл (dо … wһіlе) тақырыбында соңғы
шарт бойынша цикл түсіндіріліп, С++ программалау
тілінде х-тің мәні 0-ге тең болғанша, экранға «Сәлем,
Қазақстан!» сөзін шығаратын программа коды
ұсынылады.

Алғы шарт бойынша цикл түсіндіріліп, С++
программалау тілінде 1-ден 10-ға дейінгі барлық бүтін
сандардың квадраттарын экранға шығаратын программа
коды беріледі.
ұсынылады.
Трассирвка ұғымына анықтама беріліп, «1-ден 5-ке
дейінгі сандардың қосындысын есептеу» алгоритміне
трассировка кестесін құру мысалы көрсетіледі. Сонымен
қатар, берілген екі саннан үлкенін анықтауға трассировка
құру мысалы беріледі.

Сурет 7 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген орталары» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Г.И.Салғараева,
А.А.Бекежанова, Ж.Б.Базаева)
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С.Т.Мухамбетжанова, А.С.Тен, Н.Т.Маликова авторларының бірлестігімен
жазылған және 2018 жылы «Атамұра» баспасынан шыққан информатика
оқулығын қарастырайық [107]. С.Т.Мухамбетжанова, А.С.Тен, Н.Т.Маликова
авторларының бірлестігімен жазылған 8 сынып информатика оқулығының
алгоритмдеу және программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген
(төртінші бөлім – сурет -8, бесінші бөлім – сурет -9).
Программаларды құрудың кіріктірілген орталары
Программалық
қамтаманың жіктелуі

Программалық қамтамасыз етуге анықтама беріліп,
оның жіктелуін анықтайды.

Программа құрудың
кіріктірілген
ортасының
компоненттері

С++ программалау тілімен жұмыс істеуге арналған
СОDЕ::BLОСKS программаны өңдеудің кіріктірілген
ортасының
негізгі
терезесімен
және
оның
компоненттерімен таныстырылады.

Таңдау операторы

Таңдау операторының атқаратын қызметі түсіндіріліп,
жазылу форматы көрсетіледі. Енгізілген екі сан нөлге тең
болмаса, онда олардың бөліндісін табатын программа
коды ұсынылады. Сонымен қатар, квадрат теңдеудің
түбірлерін табуға арналған программа беріледі. Таңдау
операторына арналған қарапайым мысал келтіріледі.
Мұнда 1,2,3 сандары таңдалса, онда сәйкесінше
хабарлама шығаратын программа ұсынылады.

Параметрлі цикл

Параметрлі циклді пайдалану қызметі ашылып, жазылу
форматы мен блок-схемасы келтіріледі.
1-ден 1000-ға дейінгі барлық сандардың қосындысын
есептейтін программа беріледі.

Соңғы шартты цикл

Соңғы шартты цикл (dо … wһіlе) тақырыбында соңғы шарт
бойынша цикл түсіндіріліп, С++ программалау тілінде

Алғы шартты цикл
(wһіlЕ)

Алғы шарт бойынша цикл түсіндіріліп, С++ программалау
тілінде 1-ден 1000-ға дейінгі барлық сандардың қосындысын
алдын–ала берілген шарт бойынша цикл операторы арқылы
есептеуді көрсетеді.

Алгоритм
трассировкасы

Программаны орындаудың негізгі кезеңдері қарастырылады. 1ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысын есептеудегі
программа трассировакасы беріледі.

Сурет 8 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген орталары» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер
(С.Т.Мухамбетжанова, А.С.Тен, Н.Т.Маликова)
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Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді
шешу

Проблеманы
анықтау

Есепті шығару кезеңдері түсіндіре отырып, есеп
түрлері жіктелген.

Алгоритмді
құру

А+х=b теңдеуінің мәнін табуға арналған мысал
келтіріледі. Мұндағы А және b айнымалыларының
мәні программаны орындау барысында енгізіледі.

Алгоритмді
программалау

Ү=х2 фунциясының графигін салу үшін алгоритмі
келтірілген.

Программаны
тестілеу

Программаны
орындау
барысында
кететін
қателіктер жөнінде жазылған. Енгізілген сандардың
соңы 0 санымен аяқталады. Осы сандардың
қосындысын есептейтін программа үзіндісі беріліп,
қатесін тексеру ұсынылады.

Сурет 9 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер
(С.Т.Мухамбетжанова, А.С.Тен, Н.Т.Маликова)
Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен
жазылған және 2019 жылы «Алматы кітап» баспасынан шыққан 8 сынып
оқушыларына арналған информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген орталары» және «Программаларды құрудың кіріктірілген
ортасында есептерді шешу» бөлімдеріне талдау жасап көрейік [108].
Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен
жазылған 8 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (төртінші бөлім сурет-10, бесінші бөлім - сурет-11).
Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен
жазылған оқулықтың алгоритмдеу және программалау бөлімдерінде Паскаль
программалау тілі және Lаzаrus программалау ортасы пайдаланылады.
Оқулықтың бөлім соңында шығармашылық практикалық жоба
тапсырмалары ұсынылады. Соның бірі «Астана Қазақстан жүрегі»,
«Халықаралық достығы үйінде» альбом жобалары мен «Қошқар мен теке
ойыны» жобасы.
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Программаларды құрудың кіріктірілген орталары

Программалық
қамтаманың жіктелуі

Программа құрудың
кіріктірілген ортасының
компоненттері

Таңдау операторы

Параметрлі цикл

Кіріктірілген циклдер

Соңғы шарт
цикл

Компьютерде үш қолданбалы программа тізімі беріледі.
Олардың
қызметі,
ұқсастығы,
айырмашылығын
анықтауға тапсырма беріледі.
Lazarus ортасының негізгі стандартты компоненттері
және оның атқаратын қызметтері таныстырылады.
Кездейсок сандар жобасы мысалы келтіріледі.

Енгізілген ай нөміріне сәйкес оның қай мезгілге
жататынын анықтайтын программа мысалы ұсынылады.
Сонымен қатар, осы тақырыптың соңында бірнеше
шығармашылық тапсырмалар беріледі. Атап айтсақ,
Қазақстанның әр өңірінің өзіне тән ғана автомобиль
нөмірлерін ерекшелеуге болады. Берілген индекске қарап
сол нөмірдің қай өңірге тиісті екенін анықтайтын
программа құру қажет болады. Келесі бір тапсырма қазақ
халқында 12 жылдық циклдағы жылдарға әртүрлі аң
аттары берілген. Берілген жыл нөміріне қарап оның
атауын беретін программа құру керек.

Паскаль программалау тілінде 1-ден 100-ге дейінгі
сандардың қосындысын және 1-ден 10-ға дейінгі
сандарды кері ретпен экранғанға шығаратын мысал
келтіріледі. Lazarus программалау ортасында цикл
параметрінің мәні өсетін не кемитін циклдер жұмысын
сипаттайтын
«Цикл»
жобасын
жасау
мысалы
ұсынылады.
Ұзындығы n<100 ге тең сандар тізбегі беріледі. Сандар
тізбегінде жай сандарды анықтап, экранға шығаратын
программа паскаль программалау тілінде программа
коды ұсынылады. Осы мысалды Lazarus программалау
ортасында жобасын құру көрсетіледі.

Паскаль программалау тілінде төмендегі мысал
ұсынылады. Мәди, Самал және қарындасы Гауһар алма
теруге барады. Біраз уақыт жұмыс жасаған соң, терген
алмаларын санағанда олардағы алма саны сәйкесінше N,
M, K-ға тең болады. Балалар енді алманы жарысып
термекші. Кімнің алмаларының саны бірінші болып Р-ға
жетсе, сол терімді тоқтатып үйге қайтады. Жарысты
бастағанда балалар сәйкесінше әр секундта Х, Ү, Z терді.
Қайсы бала теруді бірінші аяқтап үйге қайтты? Балалар
жарысты бірдей аяқтауы да мүмкін.

Сурет 10 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген орталары» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Р.А.Қадырқұлов,
Г.К.Нұрмұханбетова)
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Алғы шартты цикл
(wһіle)

Жол тарту
алгоритмі
Программалау
ортасында жобалау
жұмыстарын орындау

Паскальда n натурал саннының цифрлар арасында неше
жұп цифр бар екенін анықтайтын программа және
Lazarus программалау ортасында факториалды табу
жобасы ұсынылады.

Программа құрушының программа жазуда жіберуі
мүмкін қателерге мысалдар қарастырылады. K және Р
аралығындағы сандардың цифрларының қосындысын
табу қажет

Шығармашылық жоба тапсырмалары беріледі.

Сурет 10, бет 2
Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді
шешу

Проблеманы
анықтау

Алгоритмді
программалау

Программаны
тестілеу

Ішкі программаларды
құру және оларды
қолдану

«Ағашты тең бөліктерге ажырату» жобасы
ұсынылады. Мұнда ұзындығы N метрге тең, M
бірдей бөлікке кесуге бола ма әлде болмай ма
анықтау қажет. Егер тең бөліктерге бөлу мүмкін
болмаса, бөліктерінің айырмашылығы бірден артық
болмайтын бөліктерге бөлу қажет мысалы
ұсынылады

Енгізілген сандардың ішінен ең үлкен, ең кіші және
орташа мәнін табуға арналған программа
ұсынылады. Ағаш шарбақты бояу жобасы беріледі.
Бөлгіштер есебі беріледі. Берілген b натурал
санының а санына қалдықсыз бөлінсе, онда а саны b
санының
бөлгіші
болатынын
анықтайтын
программа коды беріледі.
Үш натурал сан берілген. Сол сандардың арасында
цифрларының қосындысы ең үлкен болатын санды
және сол санның цифрлары қосындысының мәнін
табатын жоба ұсынылады.

Сурет 11 - 8 сынып информатика оқулығының «Программаларды құрудың
кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер
(Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова)
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Алгоритмдеу және программалау 9 сынып информатика оқулығының
«Python программалау тілінде алгоритмдерді программалау» төртінші және
«Python программалау тілінде 2D ойынын құру» бесінші бөлімдерінде
қарастырылады. Бөлім мазмұндары "Информатика" курсының жаңартылған
мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасына сай жазылған. Алгоритмдеу және
программалаудың мазмұны кесте 5 көрсетілген.
Кесте 5 - 9 сынып информатика
программалаудың мазмұны
апта
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
Барлығы

оқулығында

алгоритмдеу

Python программалау тілінде алгоритмдерді программалау
Бір өлшемді массив
Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығару
Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу
Элементтердің орнын ауыстыру
Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу
Сұрыптау
Элементті өшіру және кірістіру
Екі өлшемді массив
Екі өлшемді массивті сұрыптау, жолды өшіру
Python программалау тілінде 2D ойынын құру
РyGame кітапханасы
Артқы фон мен ойын кейіпкерлері
Ойын кейіпкерлерін таңдау
Кейіпкерлерді анимациялау
Кейіпкерді пернетақтадан басқару
Спрайттар соқтығысуын анықтау
Шарттарды программалау («Футболшы» ойыны)

және

Сағат
саны
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

Мектепте
Р.А.Қадырқұлов,
Г.К. Нұрмұханбетова
авторларының
бірлестігімен жазылған 9 сынып информатика оқулығы пайдаланылуда.
Р.А.Қадырқұлов, Г.К. Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен жазылған
және 2019 жылы «Алматы кітап» баспасынан шыққан 9 сынып оқушыларына
арналған информатика оқулығының «Python программалау тілінде
алгоритмдерді программалау» төртінші және «Python программалау тілінде 2D
ойынын құру» бесінші бөлімдерінде талдау жасап көрейік [109].
Р.А.Қадырқұлов, Г.К. Нұрмұханбетова авторларының бірлестігімен
жазылған 9 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (төртінші бөлім –
сурет -12, бесінші бөлім – сурет -13).
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Бір өлшемді
массивтер

Бір өлшемді массивтер ұғымы түсіндіріліп, мысал
келтіріледі. Мұнда 5 элементтен тұратын А массиві
беріліп, массив элементтерін экранға шығару мысалы
көрсетіледі. Келесі мысалда массивтің оң элементтерінің
қосындысын табатын программа коды беріледі.

Бір өлшемді массивте
деректерді енгізу және
шығару

А массиві (А<101) беріледі. Осы массивтегі барлық жұп
элеметтерді экранға шығаратын программа мысалы
беріледі. Сонымен қатар «Үлгерім» жобасының коды
ұсынылады.

Белгіленген сипаттары
бар элементті іздеу

Ұл балалардың бойының ұзындығы бір өлшемді массив
түрінде берілген. Оқушылардың арасында ең болмағанда
170 см-ге тең оқушы бар ма? Егер ондай оқушы бірнешеу
болса, онда ең соңғы оқушының орнын экранға
шығаратын программа коды беріледі.

Элементтердің орнын
ауыстыру

Сұрыптау

B[n] массиві беріледі. Осы массивтегі m-ші орындағы
элементпен k-шы орындағы элементтің орындарын
ауыстырып, массивті қайта баспағы шығару мысалы
беріледі. Екінші мысалда D[n] бір өлшемді массиві
беріледі. Осы массивтегі Z-тен үлкен массивтерді Z-пен
ауыстырып, ауыстырулар саны мен жаңа массивті
экранға шығаратын программа коды беріледі. Үшінші
мысалда А[n] массиві берілген. Осы массив элементтерін
оңға қарай циклдік жылжытатын «Оңға жылжу»
жобасын дайындау қажет болады.

Сұрыптауға
анықтама
беріліп,
оның
бірнеше
алгоритмдері қарастырылады. Бірінші мысалда А[n] бір
өлшемді массиві беріледі. Осы массивтің элменттерін
өсу және кему қатарымен экранға шығаратын программа
коды ұсынылады. Екінші мысалда B[n] (n=100) бір
өлшемді бірдей екі элементі жоқ массив берілген. Осы
массивтегі K-ші үлкен элементі табу қажет. Мұнда k=2
деп алып, массивті кему ретімен сұрыптай отырып,
массивтің n-1 элементін табу арқылы есептің шешімі
табылады.

Сурет 12 - 9 сынып информатика оқулығының «Python программалау тілінде
алгоритмдерді программалау» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер
(Р.А.Қадырқұлов, Г.К.Нұрмұханбетова)

41

Элементті өшіру және
кірістіру

Екі өлшемді массив

Екі өлшемді массивті
сұрыптау, жолды өшіру

Жауынгерлердің орнын ауыстыру мысалдары беріледі.
Бірінші мысалда А[n] бір өлшемді массив беріледі. Осы
массивтің бір ғана элементі нөлге тең. Нөлге тең
элементті өшіріп, массивтің ұзындығын қысқарту қажет.
Мұнда сызықтық іздеу арқылы нөлге тең элементті
тауып, сол орнынан оң жақтағы элементтерді жүктеу
нұсқаулығы мен программа коды беріледі. Екінші
мысалда
массивке
қажетті
элементті
кірістіру
программасы қарастырылады. B[n] бір өлшемді массив
беріледі. Осы массивтің K-шы орнына жаңа элементті
кірістіру қажет. Ол үшін А.іnsЕrТ(і,х)
командасы
қолданылады.

Екі өлшемді массив тақырыбында матрица ұғымы
түсіндіріледі. Бірінші мысалда А[n][n] квадрат матрица
беріледі. Осы массив элементтеріне 1 мен 9
аралығындағы кездейсоқ сандарды жүктейтін программа
коды беріледі. Екінші мысалда екі өлшемді квадрат
массив беріледі. Осы массивтің диоганал бойында
орналасқан
элементтердің
қосындысын
табатын
программа коды беріледі. Үшінші мысалда жанама
диоганалдың төменгі бөлігінде орналасқан элементтердің
арасынан нөлге теңдерінің санын анықтайтын программа
коды беріледі.

Бірінші мысалда массивке элемент кірістіріледі.
Дегенмен есептің шартында екі өлшемді массивтің
элементтерінің қосындысы мен ең үлкенін табу қажет
деп беріледі. Екінші мысалда ең көп тақ элементтер
орналасқан жолды өшіру қажет болады. Ол үшін ең көп
тақ элемент орналасқан жолды сақтап алып, сол жолды
өшіруге болатын программа коды беріледі.

Сурет 12, бет 2
Төртінші бөлімнің соңында бір өлшемді және екі өлшемді массивтерге
арналған шығармашылық практикалық тапсырмалар беріледі.
Салғараева, К.А.Калымова, Ж.А.Орынтаева авторларының бірлестігімен
жазылған және 2019 жылы «Арман-ПВ» баспасынан шыққан 9 сынып
оқушыларына арналған информатика оқулығын қарастырайық
[114].
Оқулықтың «Python программалау тілінде алгоритмдерді программалау»
төртінші және «Python программалау тілінде 2D ойынын құру» бесінші
бөлімдерінде талдау жасайық [110].
Салғараева, К.А.Калымова, Ж.А.Орынтаева авторларының бірлестігімен
жазылған 9 сынып информатика оқулығының алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұсынылған есептер көрсетілген (төртінші бөлім –
сурет -14, бесінші бөлім – сурет - 15).
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Рygame кітапханасы

РyGame модулін орнату түсіндіріледі. Терезенің өлшем
бірліктерін беру, графикалық примитивтерді салу
командаларымен таныстырылады. Мысалда қарапайым
фигуралардан тұратын ойын терезесіне фигураларды
шығару көрсетіледі.

Артқы фон және оның
кейіпкерлері

Фон ұғымына анықтама беріліп, бір суреттің үстіне
екіншісін орналастыру арқылы фонды өзгерту мысалы
қарастырылады.

Ойын кейіпкерлерін
таңдау

Іmage
функциясы
арқылы
суретті
жүктеу
қарастырылады. Ойын кейіпкерлері спрайт ұғымына
анықтама беріледі. Жарыс жобасы жасалынып, бірден үш
көлікті орналастыру көрсетіледі.

Кейіпкерлерді
анимациялау

Кейіпкерлерді
қозғалысқа
келтіру
мәселесі
қарастырылады. Бірінші мысалда автокөлікті қозғалысқа
келтіру көрсетіледі.

Кейіпкерлерді
пернетақтадан басқару

Оқиға ұғымына анықтама беріліп, KeyDown модульінің
қызметі түсіндіріледі. Бірінші мысалда «а» пернесін
басқанда автокөлік қозғалысқа келеді. Екінші мысалда
пробел батырмасын басқанда автокөлік қозғалысқа
келеді және ол қабырғаға барып тірелгенде қайта артқа
шегінетін программа коды беріледі.

Спрайттар соғысын
анықтау

Спрайт ұғымына толығырақ тоқталып, оның қасиеттері
түсіндіріледі. Мұнда класс құру, роботтарды циклдардың
көмегімен экранға шығару және оны іске асыру үшін
move() әдісін қолдану мысалдары беріледі.

Шарттарды
программалау

Футболшы ойынын құрастыру кезеңдерімен беріледі.
Футболшы ойынының коды толығымен беріліп,
программа
кодының
әрбір
блогының
қызметі
түсіндіріледі.

Сурет 13 - 9 сынып информатика оқулығының «Python программалау тілінде
2D ойынын құру» бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Р.А.Қадырқұлов,
Г.К.Нұрмұханбетова)
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Бір өлшемді
массивтер

Белгіленген сипаттары
бар элементті іздеу

Элементтердің орнын
ауыстыру

Массив элементтерін
сұрыптау

Массив элементтерінің мәнін енгізу және шығару үшін
параметрі бар цикл қолданылатыны көрсетіледі.
Массивтің көмегінсіз
және массив арқылы бес
элементтен тұратын массив элементтерін енгізу және
шығару мысалы беріледі. Сонымен қатар, массивтің
түрлері мен оны жариялау, инициализациялау беріледі.

[1, 100] аралығынан кездейсоқ алынған 20 элементтен
тұратын бірөлшемді массив беріледі. Нәтижесінде
1.Массивтің барлық жұп элементтерінің қосындысы (S1).
2.Массивтің барлық тақ элементтерінің қосындысы (S2).
3.Массивтің ең үлкен элементінің мәні (mАх).
4.Массивтің ең кіші элементінің мәні (mіn). 5.Массивтің
саны 30-дан кем (Sum) элементтерінің қосындысы. 6. 2ден 9-ға дейінгі индекстермен берілген массив
элементтерінің көбейтіндісі (Р) есептейтін программа
коды беріледі.

Бірінші мысалында Х массивіндегі жұп индексті элемент
пен тақ индексті элементтің орындары ауысатындай етіп,
оларды керісінше орналастырып, кейін у массивіне
әкеліп қоятын программа коды беріледі. Екінші мысалда
берілген массивтің ең үлкен және ең кіші мәндерді
ауыстыратын программа коды беріледі. Үшінші мысалда
n элементтері бар сандық мәндердің бірөлшемді массиві
берілген. А[1] → А[2]; А[2] → А[3]; ... А[n] → А[1]
массив элементтерін айналдыра оңға қарай жылжытатын
программа беріледі.

Бірінші мысалында қосымша айнымалының көмегімен
сұрыптау беріледі. Екінші мысалда массивті есептеп,
нәтижесін көпіршіктеп сұрыптау әдісімен экранға
шығарудың үлгісі берілген делінген. Есептің берілу
шартында көпіршікті сұрыптаудың көмегімен массив
элементтерін өсу қатарымен экранға шығаратын
программа үлгісі делінген дәлірек болар еді.

Сурет 14 - 9 сынып информатика оқулығының Python программалау тілінде
алгоритмдерді программалау бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Г.И.Салғараева, К.А.Калымова, Ж.А.Орынтаева)
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Элементтерді жою және
кірістіру

Элементтерді кірістіру үшін іnsert() және append()
әдістерін, ал бірнеше элементті енгізу қажет болса,
eхtend() әдісін қолданатыны түсіндіріледі. Элементті
жоюға remove() немесе көрсетілген индексі бойынша
элементті жою үшін Рop() әдісін қолдануды ұсынады.
Осы берілгендердің коды мысал ретінде беріледі. Бірінші
мысалда еркін берілген массивте элементтердің барлық
жұп мәнін жоятын программа коды берілсе, екінші
мысалда n өлшемді массив және k(1 ≤ k ≤ n) бүтін сан
берілген. k реттік нөмірі бар массив элементінің алдына,
нөлдік мәні мен жаңа элементті енгізетн программа коды
беріледі.

Екі өлшемді массивтер

Тізім ұғымына анықтама беріліп, екі өлшемді массивтің
жазылу үлгісі көрсетіледі.

Екі өлшемді массивте
элементті жою және
кірістіру

Бірінші мысалда жаңа деректердің элементі 2 индексті
позицияға кірістіріледі. Екінші мысалда берілген екі
өлшемді
массивтің
барлық
элементтерін
жою
қарастырылады.
.

Екі өлшемді массивтерді
шешу

Бірінші мысалда екі санды m (жол) және n (баған)
тұратын кіріс деректер ретінде қабылдайтын және екі
өлшемді массив құратын программа коды беріледі.
Мұнда і жолда және j бағанында элементтің мәні і * j
болуы тиіс. Екінші мысалда екі өлшемді массивтің
өлшемін есептейтін және оны 0 мен 50 арасындағы
кездейсоқ сандар мен толтыратын программа коды
беріледі. Мұнда әр бағанның қосындысын және әр
жолдың көбейтіндісін экранға шығару қажет.

Сурет 14, бет 2
РyGame модулінің көмегімен орындалатын мысалдар Р.А.Қадырқұлов,
Г.К. Нұрмұханбетова авторларының оқулығында анығырақ жазылған.
Рytһоn программалау тілінде 2D ойынын құру

Рygаmе кітапханасы және
кітапхананы қосу

Рygаmе модулін орнату көрсетіледі. Рygаmе -нің негізгі
модульдері мен оның қызметтері кесте түрінде беріліп
түсіндіріледі.

Сурет 15 - 9 сынып информатика оқулығының Python программалау тілінде 2D
ойынын құру бөлімін оқытуда ұсынылған есептер (Г.И.Салғараева, К.А.Калымова, Ж.А.Орынтаева)
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Ойын терезесін жасау
үшін Рygame
кітапханасының дайын
модульдерін пайдалану

Рygame.dіsplay модулінің қызметтері беріледі. Белгілі бір
өлшеммен My fіrst game сөзі экранға шығатын
программа коды ұсынылады.

Рygame кітапханасының
басқа дадайын
модульдерімен танысу

Рygame
-де
Рygame.surface,
Рygame.іmage,
Рygame.event, Рygame.draw, Рygame.mouse
модульдерімен таныстырылады. Үйдің, дөңгелек және
т.с.с фигуралардың суретін салатын мысал келтіріледі.

Артқы фон және оның
кейіпкерлері

Фонға жасыл түсті шығару мысалы келтіріледі.Келесі
мысалда фонға тәрелкенің, ал кейіпкерге алманың
суретін жүйктейтін программа мысалы көрсетіледі.

Кейіпкерлерді
анимациялау.
Спрайттарды жасау.
Ойынғадайын
кейіпкерлерді жүктеу

Спрайт ұығыман анықтама беріледі. Мысалда фондық
суретке жасыл фонды жүктеп, мәшинені салады.
Бастапқы координаталары (100, 0) белгілеп, 200х450
өлшемді жол сызады. Сондай-ақ жолдың ортасына бөлу
жолағын қосады.

Спрайттарды
пернетақтамен қозғалту
және басқару

Көлікті солға, оңға, алға және артқа жылжыту үшін car
класына әдістерді қосады. Перне ОҢҒА және СОЛҒА
қарай басылғанда, мәшине 5 пиксельге х осі бойымен
жылжиды. Көлік жарыстары үшін тағы бірнеше көлікті
қосады.

Шарттарды
программалау. Дайын
сценарий бойынша ойын
әзірлеу

Сценрий бойынша ойын жазылады. Терезенің жоғарғы
жағында бірнеше қатар кірпіш бар. Ойынның мақсаты –
допты басқара отырып, барлық кірпішті жою. Әрбір
жойылған кірпіш үшін ұпай есептеледі. Ойыншының үш
өмірі бар. Доп түскен кезде, ойыншы бір өмірін
жоғалтады.

Сурет 15, бет 2
Сонымен, 6, 7, 8, 9 сыныптарда Информатика курсы бойынша бірнеше
оқулықтар бар. Бұл оқулықтарға талдау жүргізе отырып, осы оқулықтарда
математика және физика пәніне байланысты әртүрлі есептер берілген.
Р.А.Қадырқұлов, Г.К. Нұрмұханбетова авторларының ұжымымен жазылған
информатика оқулықтарында ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жеткіліксіз екенін байқауға болады [105,108,109]. Қалған информатика
оқулықтарында
ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
есептер
мүлдем
қарастырылмаған.
Қорыта келгенде, барлық оқулықтар саны қаншалықты жеткілікті
болғанымен, бірақ ұлттық ерекшеліктер негіздегі тақырыптар ескерілмейтін
болса, оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген білімі төмендеп, болашақта
өз елі туралы ұлттық рухының дамуына әсерін тигізері сөзсіз. Сондықтан,
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жалпы білім беретін орта мектептегі информатика курсында алгоритмдеу мен
программалауды оқытудың жағдайы жоғарыласын десек, орта мектептегі
информатика курсында алгоритмдеу мен программалауды оқыту мазмұнына
ұлттық ерекшеліктер туралы есептермен толықтырып, оқушыларға білім беруде
осы оқыту құралдарын пайдалану қажет. Бұл оқушыларға халқымыздың асыл
қазынасын тиімді пайдаланып, оның салт - дәстүрі мен мәдениетіне құрметпен
қарауды үйретеді.
1.3 Мектепте ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін
шешудің көмегімен алгоритмдеу және программалауды оқытудың
қажеттілігі
Педагогикалық, психологиялық және оқу-әдістемелік әдебиеттерді, арнайы
зерттеулерді талдау нәтижесі бүгінгі күнге дейін этнопедагогиканың жалпы
теориялық негіздерімен тәрбиелік мәселелеріне баса назар аударуында.
Пәндерді оқытуда, оның ішінде математика, физика, география пәндерін
оқытуда халықтық–педагогика элементтерін пайдалану әдістемесінің назардан
тыс қалмағанын көрсетеді.
Жасөспірімнің қалыптасып дамуында, өздері күнбе-күн өмірден сезінетін,
еститін, көретін заттары мен құбылыстары, оқиғалары үлкен орын алады.
Соның ең негізгісі – қазақтың халық педагогикасы. Халықтық педагогика
тәлім-тәрбиенің түп қазығына айналдыру ата-анамен, мектеп ұжымының,
жалпы мұғалімдердің басты борышы болып табылады. Халқымыздың бала
тәрбиесінде атам заманнан жинаған мол тәжірибесі бар. Оны ең жақсы
қасиеттермен байытып, ұл-қыздарының бойына сіңіру, ұлттық тәрбие беруді
саралап, ұлттық тәлім-тәрбие дәстүрімен тығыз байланыста дамыту және оны
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру көзделеді.
Осыны ескере отырып, информатика курсының алгоритмдеу және
программалау бөлімшесін оқытуда мазмұны қазақ халқының ұрпақ
тәрбиелеудегі өмір тәжірибесінен, салт-дәстүрлерінен, шаруашылық жүргізу
тәсілдерінен, сондай-ақ ұлттың табиғи, экономикалық, экологиялық
ерекшеліктерінен көрініс бере отырып оқытқан тиімді болады.
Халқымыздың ертегілерінде, аңыз-әңгімелерінде, шешендік, тапқыр
сөздерінде,
салт-дәстүрлерінде
алгоритмдеу
және
программалаумен
байланысты тұстары көптеп кездеседі. Атап айтар болсақ қызықты айтыстар
мен көріністер, халық есептері, ертегі есептері, санамақтар тағылымдарын
информатика сабақтарында қолдану – оның білімдік пен тәрбиелік мақсаттарын
жүзеге асырумен қатар ұлтымыздың салт –дәстүрін қастерлеп, оқушыларды
ұлттық мақтаныш рухында тәрбиелеуде зор мәні бар. Сонымен бірге,
оқушыларымыздың ойын дамытып, өз пікірін айтуға үйретері анық, әрі құрғақ
жаттандылықтан бойын аулақ салып, дербес ойлап, әрекет етуге, ойлау
еркіндігіне жетелейді.
Сондықтан оқушылардың информатикаға деген танымдық қабілетін
дамытып, қызығушылығын арттырудың негізгі бір жолы – алгоритмдеу және
программалауды оқытуда ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерге алгоритм
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және программа құра білуге үйрету. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді
жүйелі түрде орындау ата-бабамыздан бізге жеткен баға жетпес байлығымыз,
өткеніміз бен бүгінімізді байланыстыратын, салыстыратын асыл қазынамыз.
Халқымыздың
асыл-қазынасын
сабақтың
кейбір
тақырыптарымен
байланыстыра тиімді пайдалану оқушыларымызды ұлт мәдениетіне құрметпен
қарауға үйретері сөзсіз.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шығару - бұл оқушылардың
ойлау қабілетін тереңдетіп, логикасын жетілдіріп, жылдам ойлауға,
алғырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелей отырып, халқымыздың өткен тарихына
көз жүгіртеді. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шығаруда оқушының
терең ойлау әрекетін жандандыруға арналған әдістемелік тәсіл ретінде
қолдануға болады.
Жас ұрпаққа жан-жақты білім беру әрбір ұстаздың басты міндеті. Қай
әдісті пайдалансақ та алға қойған мақсат біреу. Ол оқу бағдарламасының
материалдық мазмұнын оқушы бойына сіңіру, бірақ оған барар жол әркім үшін
әртүрлі. Бүгінгі заманауи мектептердің негізгі міндеті оқушының жеке басының
қалыптасуын, оның қабілетінің ашылуын, оқуға деген қызығушылығын
арттыру арқылы бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеу. Ал
мұның барлығы ойлаудың дамуынсыз мүмкін емес. Әрине, ойлауға үйрету –
мұғалімнің , ойлауға үйрену оқушының міндеті. Бұл мәселе оқушының пәнге
қызығушылығынсыз жүзеге аспасы айдан анық. Сондықтан да оқушылардың
қызығушылығын арттыруда ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шешу
жолдары тиімді де пайдалы әдістердің бірі деп білеміз. Әрі логикалық ойлау
адам өмірінің барлық саласы үшін - ғылыми жұмыстарда да, күнделікті
тұрмыста да дұрыс пайымдап, дұрыс тұжырым жасауда қажет [111].
Кез-келген әдістемелік жүйені құрудың маңызды мәселесі – ол ғылыми
негіздеу. Ұсынылған әдістеменің негізіне алынған басты принциптердің бірі
ұлттық ерекшеліктерді есепке алу болып табылады, ол оқушыларының ұлттық
ерекшеліктеріне ерекше назар аударуды көздейді. Көрнекілік принципімен
бірге ол оқушылардың оқу материалын тиімді игеруін қамтамасыз ететін
жетекші әдіснамалық нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Олар еліміздің жалпы
білім беретін орта мектептерінде алгоритмдеу және программалауды оқытудың
біртұтас әдістемесін құруға негіз болды.
Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі деп оқыту үдерісінің өзара
байланысты компоненттерін (мақсаттары, пәндік мазмұны, әдістері мен
ұйымдастырушылық формасы, құралдары) тұтас қалыптастыруды айтамыз. Біз
ұсынған әдістемеміздің мазмұны, әдістері мен оқыту құралдары сияқты
компоненттері көбірек әсер етеді.
Ұсынылып отырған әдістеменің құру негізіндегі жалпыдидактикалық
принциптер: ғылыми принципі, жүйелік және бірізділік принциптері жатады.
Кез келген оқу курсы секілді информатика әдістемесі дидактиканың негізгі
принциптеріне сүйенуі керек.
Көрнекілік принципі. Оқыту үдерісінің маңызды ұйымдастыру көрнекілік
принцип болып табылады. Я.А.Коменский "дидактиканың алтын ережесі" - нің
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негізін қалаған, ол ережеде барлық сезім органдарын оқуға ынталандыру
керекпіз деді. Зерттеуші "Егер біз оқушыларға шынайы және нақты білім
беруге ниет білдірсек, онда жеке бақылау мен сезімдік көрнекілік көмегімен
барлығына үйретуге ұмтылу керекпіз» деп жазды [112].
Педагогикалық үдерістегі көрнекілік қоршаған болмысты тану және
ойлауды дамыту заңдылықтарына негізделген. Егер ғылыми түсініктер мен
абстрактілі ережелер - салыстыру, ұқсастықтар мен т. б. жүргізу үдерісінде
нақты фактілермен бекітілсе, оқушыларға оңай жетеді. Көрнекілік принципін
жүзеге асыруда түсініктерді демонстрациялау үшін суреттер, сызбалар,
кестелер қолданылуы ерекше орын алады.
Информатиканы оқытуда кестелер мен сызбаларды пайдаланудың
артықшылығын Е.А.Смирнова [113] оқу материалын қайталау, бақылау
кезеңдерінде оқушылардың жұмысын даралау үшін пайдаланатынын айтады.
Бұл ыңғайлы, өйткені сызбамен оқушы жеке-психологиялық ерекшеліктеріне
сай қарқынмен жұмыс істейді. Оқу материалын қайталай отырып, оны терең
меңгереді. Сызбаны бақылау кезінде оқушыларға да көмек көрсетіледі. Оқу ісәрекетінің қарқындылығы қамтамасыз етіледі, себебі ұйымдастыру мәселелерін
шешуге аз уақыт кетеді, соның нәтижесінде оқушылар орындайтын жұмыс
көлемі артады. Бұдан басқа, егер материал сызбада нақты, анық, көрнекі
баяндалса, онда ол кез келген дайындық деңгейіндегі оқушылардың түсінуі
үшін қолжетімді болады.
Кестелер мен сызбаларды пайдалану әдісінің негізінде қатаң бекітілген
ғылыми заңдылықтар жатыр: а) адамның сезім мүшелерінің сыртқы
тітіркендіргіштерге әртүрлі сезімталдығы бар, б) адамдардың көпшілігінде көру
мүшелерінің аса сезімталдығы бар, олар миға есту ағзаларына қарағанда 5 есе
көп ақпарат жібереді, в) оптикалық арна бойынша көру мүшелерінен миға
түсетін ақпарат айтарлықтай қайта кодтауды талап етпейді, ол оңай, жылдам,
берік жадыда желімделеді [114].
Сызбаларды пайдалану әдістемесі оқушыларды қандай да бір тақырыптың
негізгі ұғымдарымен көрнекі және қолжетімді түрде таныстыруға мүмкіндік
береді. Оқушы мұғалім баяндаған барлық материалды көрнекі түрде көреді.
Оған осы тақырып бойынша нені есте сақтау керек екені бірден түсінікті
болады. Блоктардың күтпеген және әр түрлі конфигурациялары оларды карауға
қызығушылық тудырады және ерекшелігінің арқасында көру жадысына
тұрақты бекітуге көмектеседі. Сонымен қатар, сызбалар әдетте жинақы. Тірек
сызбалармен жұмыс істеу материалды бастапқы түсіндіру кезінде жіберілген
қателіктерді уақытында түзетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, жақсы ойластырылған графикалық сызба күрделі мәселені
неғұрлым жинақы пункттерге бөлуге, проблеманың шиеленісуіне назар
аударуға, зерттелетін зат немесе құбылыс туралы түсінік беру үшін оларды
күрделі графикалық түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай сызба
проблеманы түсінуге, оның "қаңқасын" құруға мүмкіндік береді, бұл неғұрлым
қиын мәселелерді игеруді жеңілдетеді.
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Оқытудағы ұлттық ерекшеліктерді есепке алу принципі. Ұлттық
ерекшеліктерді есепке алу ұлт тілінің, психологиясының және менталитетінің,
тұрмыс ерекшеліктерін ескеру қажеттігін сипаттайды. Сонымен қатар, қазақ
халқының тектілігін, парасаттылығын дәріптейді. Жаман сөз айтпауды,
жаманға ермеуді, жалаңаш жүрмеуді, жағымпаз болмауды, жасқаншақ, жасық
болмауды, әдепті, адал болуды, өтірік, өсек айтпауды, үлкенге құрмет, кішіге
ізет көрсетуді, ата –ананы сыйлауды, еңбек етуге үйретуді, Отанды, елін, жерін,
қорғауды, қонаққа құрмет көрсетуді, салт-дәстүрді ұстануды, әдет-ғұрыпты
білуді, әдептілікті үйретуді білдіреді.
Оқытудағы психологиялық ерекшеліктерді есепке алу принципі. Әр түрлі
мәдениеттің өкілдері бір ақпаратты әр түрлі қабылдайды, сондықтан жаңа
материалды
түсіндіру
кезінде
оқушылардың
этнопсихологиялық
ерекшеліктерін ескеру қажет және оларға сәйкес түсініктерді түсіндіру қажет,
яғни мұғалім оқушылардың дамуы үшін психологиялық ерекшеліктерін негіз
ретінде қарастыруы тиіс.
Ғылыми принципі білім беру мазмұнын ғылым мен техниканың даму
деңгейіне, әлемдік өркениеттің жинақталған тәжірибесімен сәйкес келтіруде
жетекші бағдар болып табылады. Ғылыми принципі алгоритмдеу мен
программалау бөлімшесінің құрылымын құруда көрінеді. Құрылымның
негізінде біріншіден, алгоритмдеу мен программалау бөлімшесінің мазмұны
туралы оқушылардың толық және тұтас түсінігін қалыптастырады, екіншіден,
жалпы білім беру есептерін шешу барысында оқушылардың ғылыми
дүниетанымын қалыптастырады. Ғылыми принципі оқу мазмұны ғылыми
білімнің қазіргі жағдайына сәйкес келетінімен түсіндіріледі.
Жүйелілік және бірізділік принципі. Оқытуда жүйеліліктің талаптарын
Я.А.Коменский ұсынды және оны өзінің "ұлы дидактика" еңбегінде негіздеді.
Ол табиғатта барлығы бір-бірімен араласады, сондай-ақ оқытуда барлығын бірбірімен байланыстыру керек.
Оқытудағы жүйелілік оқушылар қатаң белгіленген тәртіппен ғылыми
білімді, дағдыларды меңгеруін, жүйе сырттай ғана емес, зерттелетін
материалдың сәйкес орналасуында, оқушылардың санасында пайда болуын
талап етеді.
Шынайы ғылыми білім нақты орналасуымен және логикалық жүйелілікпен
сипатталады. Сонымен қатар, білім жүйесі оларды практикалық қолдану,
өмірмен байланысты жүзеге асыру үшін қажет. Жүйелілік және бірізділік
принципі басқа да дидактикалық принциптермен тығыз қарым-қатынас
жасайды [112].
Аймақтық принципі. Аймақтық деп нақты оқу пәніне оқушыларды
оқытудағы аймақтың, облыстың (аймақтың климаттық, табиғи, экологиялық,
тарихи және экономикалық ерекшеліктерін қамтиды) қабілеттілігі мен
қызығушылығын есепке алу деп түсінеміз. Аймақтық материалдың мазмұнына
табиғат, халық, шаруашылық туралы деректер кіруі тиіс, олар бір-бірін
толықтыра отырып, нақты өңірдің кешенді сипатын құрайды.
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Кез келген қолданбалы есептер сияқты ұлттық мазмұнды есептер
оқытудың көптеген дамыту мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. Егер, атап
айтқанда, информатика туралы айтатын болсақ, онда осындай есептердің
арқасында оқу іс-әрекетінің мотивация деңгейін арттыруға, оқуға деген ісәрекет тәсілін іске асыруға, оқушы тұлғасын әлеуметтендіруге ықпал етуге
және ой-өрісін дамытуға болады. Мысалы, программалау тілінің графикалық
мүмкіндіктерін оқытуда қазақтық ою-өрнегін салудың программасын құру,
мәліметтер қорын оқытуда республикадағы ірі ұйымдардың мәліметтерін
өңдейтін программа құруға болады.
Сонымен қатар, білім берудегі аймақтық принципінің педагогикалық
негіздеріне табиғаттылық принципі, мәдениеттілік принципі, ұлттық принцип,
тұлғаны әлеуметтендіру жатады. Табиғаттылық принципінің мәні оқыту үшін
адам дамуының ең табиғи жолын таңдау; мәдениеттілік принципінің мәні
оқушының білім беру және тәрбиелеу үрдісінде оқу мекемесі орналасқан
ортаның мәдениетін барынша пайдалану; халық принципінің мәні — өзінің
мәдени - білім беру-тәрбиелік дәстүрлеріне, этнопедагогикаға тәрбиелеу;
үздіксіз экологиялық, экономикалық және этномәдени білім беру мен
тәрбиелеуді ұйымдастыру; тұлғаны әлеуметтендіру жатады.
Білім берудегі аймақтық принипі оқытудың осы өңірдің әлеуметтікэкономикалық жағдайларына бағытталуын қамтиды. Барлық пәндерді оқыту
үдерісінде оқушылардың өңірдің әлеуметтік маңызы бар мамандықтарға деген
қызығушылығын барлық пәндерді оқыту үдерісінде құруға болады. Мұнда
информатика курсының алатын орны ерекше.
Білім беруде аймақтық компонентті пайдалануды ұйымдастыру барысында
төмендегі бірнеше талаптарды ескеру қажет:
1. Аймақтық компонент информатиканы, оның ішінде алгоритмдеу мен
программалауды оқытудың міндетті құрамдас бөлігі болуы тиіс; оны
мемлекеттің географиялық, тарихи, экологиялық, экономикалық, мәдени
жағдайын және оның ерекшеліктерін сипаттайтын модельдер құрайды.
Сонымен қатар, тарих, география, экономика, әлеуметтану, экология,
валелогия, күнделікті практикалық іс-әрекеттерде информатикаға байланысты
біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру мәселелерін; адам қызметінің
тарихи, экономикалық, экологиялық және басқа да салалары үшін маңызды
жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру және дамыту мәселелерін;
оқушылардың болашақ кәсіби қызметінің мүмкіндіктерін жүзеге асыру
құралдарының бірі ретінде жалпы білім беретін пәндердің информатикаға
қызығушылығын дамыту және нығайту мәселелерін шешеуге көмектеседі.
2. Алгоритмдеу мен программалауды оқытуда аймақтық компонентті
жүзеге асырудың негізгі құралы аймақты, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі
есептер болуы қажет.
Бұл есептер өзге қолданбалы есептер сияқты
алгоритмдер мен программалауды оқытудың көптеген дамыту мақсаттарына
қол жеткізуге көмектеседі: оқу қызметінің мотивациясы деңгейін арттырады,
оқытудың іс-әрекеттік тәсілін жүзеге асырады, оқушы тұлғасын
әлеуметтендіруге және оның ой-өрісінің дамуына ықпал етеді. Ұлттық
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ерекшеліктер негізіндегі есептерді және олардың шешу алгоритмдерін
таңдағанда өте мұқият болу қажет, олар біріншіден, қиын болмауы қажет,
күрделі математикалық модельді талап етпейтін және түсіну үшін қол жетімді
болуы қажет. Екіншіден, есептер жүйесі мен алгоритмдер өте бай және әр түрлі
болуы тиіс.
3. Аймақтық компоненттерді пайдалана отырып оқытуда информатика
сабағының формалары, түрлері мен типтерін таңдау оқу үдерісіне информатика
қосымшаларын мақсатты түрде қосумен анықталады (мотивациялау деңгейі,
қорытындылау, пайдалану, жалпылау және бақылау). Информатика курсын
оқыту барысында аймақтық компонентін пайдалану арқылы оқушыларды
тәрбиелеуде ақыл - ой, адамгершілік, еңбек, экономикалық, экологиялық,
құқықтық, эстетикалық, физикалық және т.с.с білім беру мақсаттарын қамтуға
болады. Осындай дамыту мақсаттарын іске асыру арқылы оқушылардың ойөрісін кеңейту, шығармашылық белсенділігін қалыптастыру, оқу-танымдық ісәрекетке қызығушылығын арттыруға болады.
Аймақтық компонент Қазақстан республикасында тұратын халықтың білім
беру саласындағы қажеттіліктері мен қызығушылығын қамтамасыз етуге
арналған және онда ұлттық мәдениет (ана тіл мен әдебиет, еліміздің тарихы мен
географиясы және т.с.с.) бейнеленетін білім беру мазмұны жатады.
Жеке тұлғаға бағытталған білім беру үшін адамның нақты сезімтал
тәжірибесін ұйымдастырып, оның рухани өмірін шынайы мәселелермен
толтырып, өз өмірін жақсы жақтарға өзгертуге шақыру қажет. Сондықтан да,
Қазақстан республикасында мекендейтін халықтың балаларын информатика
курсының алгоритмдеу және программалауды оқыту барысында өмір сүру
салты, ұлттық мәдениеті, мекендеу ортасының ерекшеліктері және т.с.с. ескеру
тәсілі қажет.
Психологиялық-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдай келе,
информатика курсын оқытуда ұлттық аймақтық принциптерді аз көлемде
пайдаланылатыны байқалды. Информатика курсын оқытуда аймақтық
компоненті аз көлемде пайдаланудың себептерінің бірі оқу-әдістемелік
әдебиеттердің жетіспеушілігі екені анықталды. Бұл проблеманы шешудің
бірден бір жолы информатика оқулығын толықтыратын ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жинағы болып табылады.
Ұлттық мазмұнды есептер жинағына тоқталайық.
Бұл мәселелермен отандық ғалымдар айналысқан. Атап айтсақ, бабадан
қалған көне есептердің мазмұнын зерттеп жүрген Советбай Елубаев
[115,116,117]. Ол «Қазақтың ежелгі қара есептері» атты еңбек жазды. Байырғы
заманда қазақ халқының оқу-білімге құштар болып қана қоймай, өзіндік
өлшемдер мен математикалық әдіс-тәсілдерді ойлап тапқаны да анықталды.
Халық есебінде логикалық жұмбақтар, астарлап жеткізетін ой мен мәтелдердің
ұшқырлығы еріксіз таңдай қақтырады.
Әдебиетші Ә.Доспанбетовтың «Қырық қазына» атты кітапшасында қазақ
халқының ауыз әдебиетінде кездесетін ауызша есептер жинастырылған,
олардың жауаптары да берілген [118]. Әдебиетші-ғалым Ш.Ыбраевтың
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құрастыруымен жарық көрген «Соқыртеке» кітабында қазақтың ауыз
әдебиетінің балалар ойындарындағы есеп ойындары ретінде сипатталған [119].
Педагог- ғалым Е.Сағындықовтың «Қазақтың ұлттық ойындары» кітабының
«Оймен келетін ойындар» атты бөлімінде 30-дан аса ойын есептері, олардың
жауаптары, балалардың ақыл-ойын дамытуға тигізетін әсерлері мен ықпалдары
көрсетілген [120].
Математик-әдіскерлер Қ.Нұрсұлтановтың «Ертегі есептері» [121],
С.Елубаевтың «Қазақтың ауызша есептері» [115], «Қазақтың байырғы қара
есептері» [116], «Дидактикалық ойындар және логикалық есептер» [117],
М.Сәрсекеевтің
«Тәрбиелеуші
есептер»
[122],
Л.Жакупованың
«Математикалық сандықша» есеп жинағы» [123] атты оқу құралдарын
мектептегі математика пәндерінің бағдарламаларына ендіру үшін шығарылған.
Мысалы, С.Елубаевтың «Қазақтың байырғы қара есептері» көлемді есеп
кітабында қазақ халқының ауызша тараған математикалық есептері
жинақталып жүйелеген. Кітаптың бірінші бөлімінде қазақтың байырғы қара
есептері (118 есеп) мен олардың шешулері мен жауаптары, ауыз әдебиетінің
жұмбақ есептері, ұлттық ойындары, сандар сыры, екінші бөлімінде қазақтың
математикалық мәдениеті тарихи шолу және қазақ математиктерінің
өмірбаяндары мен ғылыми еңбектеріне талдау жасалынған. Сол автордың
«Дидактикалық ойындар және логикалық есептер» құралында 1 класс үшін - 45,
2 класс үшін – 36, 3 класс үшін - 36 ойын- логикалық есептер құрастырылып,
олардың жауаптары мен шығарылу жолдары бойынша нұсқаулар жасалынған.
Ал, Л.Жакупованың «Математикалық сандықша» [123] есеп жинағында
оқушыларға адамгершілік, азаматтық, патриоттық және дәстүрлі отбасылық
тәрбие беруде қолданылатын есептер «Қазақ отбасы», «Қазақтардың
шаруашылығы», «Қазақтардың әртүрлі құқығы», «Қазақша сәндік бұйымдар»,
«Қазақ халқының тарихынан» тараулары бойынша есептер құрастырылып,
олардың шығарылу жолдары берілген.
Шет ел зерттеушілері Е.В.Евсюкованың «Математика в профессиях
Тюменского Севера» есептер жинағы [124], Е.И.Якшинаның ұлттық мектептегі
5-7 сыныптарға арналған есептер жинағын [125] айтуға болады. Сонымен
қатар, Н.А.Корощенко [126,127], Н.А.Колеватов [128], Е.И.Якшинаның
[125,129] еңбектерін атап көрсетуге болады.
Н.А.Корощенконың [126] еңбектерінде білім берудегі ұлттық аймақтық
принциптерді жүзеге асыруға бағытталған ұлттық мазмұнды есептерге
қойылатын талаптар келтірілген. Н.А.Корощенконың (1998) зерттеулерінде
аймақтық мазмұнды есептер ұғымы анықталды және осындай типтегі есептерге
арналған әдістемелік талаптар қойылған. Зерттеуші талаптар мектеп
бағдарламасына сай болуы қажет, оқу әдебиеттеріндегі есептердің
қиындығынан асып кетпеуі қажет, есептерді шешу барысында оқытудың
деңгейлік саралануы ескерілуі қажет деген пікірін айтады. Есептің мазмұнын
іріктеу оқушылардың болашақ кәсіби қызметімен байланысын ескерілуі қажет,
- дейді.
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Бұл зерттеудегі қалыптастырылған әдістемелік талаптар өзге де
ғалымдардың жұмыстарында жалғасын тапты. Е.И.Яшкинаның (2000) зерттеу
жұмыстарында Ханты-Мансий автономиялық аймағының ұлттық мектептері
үшін есептер жинағына қойылатын талаптар әзірленді және олардың негізінде –
оқушылардың ойлау қабілетін қабылдау ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық
мектептердің 5-6 сынып оқушыларына арналған сұрақтар, жаттығулар мен
міндеттер жүйесі дайындалды [129].
А.С. Монгуш (2002) ұлттық-аймақтық мазмұнды есептерді пайдалану
оқушылардың математикалық білім сапасын арттыру факторы ретінде
қарастырады. А.С.Монгуштың пікірінше есептер өңір дамуының әлеуметтік
және экономикалық ерекшеліктерін көрсетуі, өндірісте пайда болатын
жағдайларды қамтуы, нақты тұрмыстық жағдайларда және осы өңір
адамдарының кәсіптерінде математикалық білімдерді қолдануды көрсетуі керек
деген пікірін білдірген [38].
Ю.В. Балашов (2011) Ханты-Мансий автономиялық округінің ұлттық
мектептері оқушыларының этнопсихологиялық ерекшеліктерін ескере отырып
математикаға оқыту үрдісін ұйымдастыруға баса назар аударады [130].
Ю.В.Балашов аймақтық мазмұнды практикалық есептер мүмкіндігінше
оқушының жеке тәжірибесін, сондай-ақ математикалық білімді тиімді
пайдалануға мүмкіндік беретін жергілікті материалды көрсетуі тиіс деп
есептейді.
Я.И.Груденов,
В.А.Далингер,
В.Н.Келбакиани,
Һ.А.Корощенко,
Н.В.Крутихина, Г.И.Саранцев, И.М.Шапиро және өзге де авторлардың есептер
жүйесіне берілген талаптарын талдай келе, біз бұл талаптар негізінен
дидактикалық
факторларда
айқындалады,
демек,
есептер
мектеп
бағдарламасына сәйкес келуі қажет, пән аралық байланыста қамтамасыз етуі
қажет, білімді меңгеруге бағытталауы қажет, шынайы жағдайларды қажет етуі
керек.
Қорыта келгенде, информатиканы, соның ішінде алгоритмдеу мен
программалау бөлімшесін
оқытуда аймақтық принципті пайдалану
оқушылардың өмір сүру жағдайларының ұлттық, аймақтық ерекшеліктері
туралы түсінігін молайтады, ой - өрісін кеңейтеді, әлеуметтік-бейімделген
тұлғаны тәрбиелейді. Оқушылардың оқу - танымдық іс-әрекетін ынталандыру,
информатика курсына деген қызығушылығын арттыру, ұлттық-аймақтық
компонентті қолдану міндетті түрде информатикадан білім берудің сапасын
арттырады.
Жоғарыда берілген зерттеулерді талдай келе, информатика курсынан
ұлттық ерекшеліктер негізінен оқытуға мүмкіндік беретін есептер жүйесімен
қамтамасыз етілмегенін байқауға болады. Егер информатика курсынан ұлттық
ерекшеліктерді ескере отырып оқытатын болсақ, онда оқушы бойына ұлттық
рух, патриотизм, сана-сезім, отбасылық тәрбие, қазақ тілін, салт-дәстүрлер мен
әдеп-ғұрып, туыстық қарым-қатынастар және т.б. қасиеттерді сіңіріп өсетін
болады. Бұл өз кезегінде мектепте ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
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жүйесін шешудің көмегімен алгоритмдеу және программалауды оқытудың
қажет екенін көрсетеді.
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2 ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР НЕГІЗІНДЕГІ ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІН
ШЕШУ
АРҚЫЛЫ
МЕКТЕПТЕГІ
АЛГОРИТМДЕУ
ЖӘНЕ
ПРОГРАММАЛАУДЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Алгоритмдеу және программалауды оқытуда ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесінің мазмұны
Қазіргі кездегі қоғам дамуының заңдылығы ретінде білім алушылардың
рухани, интеллектуалды жан-жақты дамыған, білімпаз шығармашылығы
белсенді, тұрақты өз бетінше білімін жетілдіруде ынталы және дағдысы
қаланған кез-келген өмірлік мәселелерді шешу мақсатындағы тәуелсіз елімізде
бірқатар ілгері жұмыстар қарастырылып, олардың жүзеге асырылып
жатқандығын айтуымызға болады.
Бүгінгі жалпы орта білім беретін орта мектептерінің алдында тұрған басты
міндет–оқушының ұлттық сана-сезімін оятып, тәрбиелеп қана қоймай, оның
бойына халықтық педагогиканы, ғасырлар бойы қалыптасқан тіл, тәрбие,
ұлттық салт-дәстүр,
үлгі-өнегені сіңірту.
Ұлт болашағы бүгінгі
оқушыларымыздың білім мен біліктілігіне, санасы мен тәрбиелілігіне
байланысты.
Білім беру заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және
жалпы азаматтық құндылықтар, елжандылыққа, өз Отаны – Қазақстанды сүюге,
халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» делінген. Сондықтан мұғалім жан –
жақты жетілген, білімді, халықтық дәстүр, әдет – ғұрып пен салт – сана
ерекшеліктерінен сусындаған шәкірт тәрбиелеуі тиіс. Өйткені, білім мен
ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана экономикалық дамуда әлемдік
дамудың алдыңғы көшінде бола алады. Қазақ халқы ерте замандарда ғылым
мен білімге еркін қолы жетпесе де өмірлік тәжірибеден оқып үйреніп, талғай
біліп, шеберліктің небір сан саласын асқан ұқыптылықпен сақтап, біздің
дәуірімізге жеткізе білген. Тәуелсіз, тұғырлы мемлекет өз ұлттық тәрбиесін
ұрпағына еркін дарыта отырып, танытар болса, ол елдің болашағы жарқын
болатынына күмән жоқ. Мектеп оқулықтарының мазмұны көбіне жергілікті
жердің мәдениетін, тұрмыс-тұрпатын, ұлттық қабылдауларды ескермей,
дерексіз сипатта болады. Ұлттық дәстүрлі мазмұндағы есептер, қазақтың қара
есептері, ұмытыла бастаған ұлттық дәстүрлеріміз, сондай-ақ ертегі есептер,
ұлттық ойындар, қазақтың байырғы өлшем бірліктері, қазақша жыл есептеулер
т.с.с оқушылардың ұлттық дүние танымын кеңейтеді.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы оқытудың
мазмұны – оқушының теориялық білімін кеңейтіп, толықтырады, оқушылардың
жеке қабілетін дамытады, ұлттық таным-дағдысын қалыптастырады.
Информатика сабағында оқушылардың ұлттық таным-дағдысын
қалыптастыру арқылы өз ұлтының даналығын терең таныту және патриоттық
сезімін ояту, шыншылдыққа, дәлдікке, еңбекқорлыққа, төзімділікке тәрбиелеу,
шығармашылыққа баулу болып табылады. Тұлға өзінің қалыптасу үрдісінде
туған ортаның қасиетін бойына сіңіреді, ал әрбір ұлттың өзіне тән
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ерекшеліктері, мінез-құлқы мен ойлау қабілеттеріне ие. Бұл ерекшеліктер жеке
адамға ғана емес, қоғамдық өмірдің түрлі үдерістері мен құбылыстарына да
әсер етеді. Информатика курсын оқытуда есептер жүйесі білімді, біліктілікті
және дағдыларды қалыптастырудың құралы болып табылады, теориялық
білімнің практикамен байланысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, есептер
жүйесі меңгеруге жататын іс-әрекеттер әдістері мен тәсілдерін білдіреді және
оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру тәсілі ретінде
қарастырылады [131].
Информатика курсының «Алгоритмдеу және программалау» бөлімшесін
оқытуда тұрақты білімді қалыптастырудың тиімді қолданбалы тәсілінің бірі
есептер болып табылады. Д.Толлингерованың пікірінше "есептер барлық
тәрбие-білім беру үрдісі
арқылы төмендегідей әртүрлі функцияларды
орындайды: оқушыларды белсендіреді және ынталандырады, оларды оқу ісәрекетіне деген қызығушылығын арттырады, оқу үрдісінің барысын сақтайды,
оқу нәтижелерін анықтау құралы болып табылады [132]. Білімнің сапасы, оның
тұрақтылығы, жинақталу деңгейі, практикалық жүзде пайдаланылуы есептерге
байланысты болып келеді. Психологиялық – педагогикалық және дидактикалық
әдебиеттерге жасалған талдауларда есептер төмендегідей болуы қажет:
- есептер қандай да бір нәтиже беруге бағытталуы қажет;
- есептер оқушылардың ақыл – ойын дамытуға арналуы қажет;
- оқу іс-әрекеттерін эмоциялық қолдау көрсетіп, оны ынталандыру керек;
- өмірлік маңызды практикалық есептерді өз бетінше шешуге баланың
қызығушылығын арттыруы қажет.
Іс жүзінде барлық оқу іс-әрекеттері есептер жүйесі ретінде ұсынылуы тиіс
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.Г.Балл). Жүйедегі есептер жиынтығы өзара
бір-бірімен байланыста болады және оқыту үдерісінде белгілі бір дидактикалық
функцияларды орындайды. "Бұл ретте жүйе элементтері арасында ғана емес,
сыртқы ортамен байланысы зерттелуі тиіс» [133]. Әрбір есеп адамның ойлану
іс-әрекеті үшін интеллектуалды кеңістік болып табылады, олар белгілі бір
әдістердің, тәсілдердің, құралдардың көмегімен есептердің талаптарын
орындауға бағытталады. Егер белгілі бір пәнді оқу барысында толық көлемде
есептердің барлық түрлері мен типтері (есептердің мазмұны тәсілі бойынша,
когнитивтік талаптардың сипаты бойынша, шешу тәсілі бойынша, ұсынылған
мақсаты бойынша, күрделілік дәрежесі және т. б. бойынша) ұсынылса онда
есептер жүйесі алынады (Г. Д. Бухарова).
Дидактикалық функциялар тұрғысынан есептер оқушылардың өзіндік
танымдық белсенділігін және шығармашылық ойлау қабілеттін арттыруға
бағытталуы тиіс. Есептің мазмұнын тапсыру тәсілдері, шарттардың берілуі,
шешу әдістері, есептің берілу мақсаты, күрделілік дәрежесі – бұл оқу үдерісін
басқаратын, дамытатын және оқытатын жүйе ретінде есептер жиынтығының
негізгі функциялары болып табылады. Оқыту функциясы есептердің мазмұны
мен оны шешу үдерісінде білім алушы үшін жаңа білім ұсынылуынан тұрады.
Есептерді дамыту функциясы түсініктерді қалыптастырумен тығыз байланыста
болатын ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Есептердің мазмұнында
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берілетін ақпараттар және есепті шешу үдерісі танымдық сипаты ғана емес,
сонымен қатар тәрбиелеуші сипаты да болуы қажет. Есептер жүйесінің
мақсатты болуы – басқару функциясы сипаттайды. Сондықтан, мұғалім үшін
бірінші міндет - оқушылардың оқу материалдарына және педагогикалық
мақсатқа сай етіп есептерді құру болып табылады. Есептің оқыту функциясы
оқушының ой-өрісін кеңейтуге арналған, яғни оқушының оқу соңында не
білетінін анықтайды, есептің дамыту функциясы - оқушының оқу әрекетін
қалыптастырады және осылайша оқуды басқарады.
Енді
есептер
жүйесіне
қойылатын
талаптарға
тоқталайық.
В.А.Далингертің пікіріне сүйене отырып, есептің дидактикалық жүйесі деп оқу
үдерісінде белгілі бір дидактикалық қызметтерді орындайтын және бір бірімен
өзара байланыста болатын есептердің біртұтастығын айтамыз. Көптеген
әдіскерлер есептер жүйесін құру принциптерін қалыптастырды. Олардың
ішінен Я.И.Груденов, В.А.Далингер, Ю.М.Колягин, М.Р.Леонтьев, Г.И.Саранцев, С.Б.Суворов және өзге де авторларды атауға болады. Аталған
авторлардың жұмысын талдау негізіндегі принциптерді және есептер жүйесіне
қойылатын талаптарды атап өтейік. Көптеген авторлар есептер жүйесі
толықтық, салыстыру, қол жетімділік, күрделіліктің біртіндеп өсуі,
әртүрлілік, үздіксіз қайталану принциптерін қанағаттандыруы тиіс дейді.
Я.И.Груденов есептер жүйесін құрастыру кезінде дидактикалық принциптер
ескерілуі тиіс деген пікір айтады. В.А.Далингер есептердің дидактикалық
жүйесін құрудың негізіне тұтастық, көп деңгейлі, көп функциялық және
жиындық әдіснамалық принциптерді қояды. С.Б.Суворова есептер жүйесі
білімді меңгеруге бағытталғанын атап өтеді. Өз жұмысында ол ұғымдарды,
теоремаларды, есептерді шешу тәсілдерін меңгеруге бағытталған жаттығулар
жүйесін құру принциптерін атап көрсетеді.
Принциптерді іске асыру есептер жүйесіне белгілі бір талаптар қояды.
Мәселен, есептер жүйесі толықтық принципін қанағаттандыру үшін, ол
меңгеруге жататын барлық тапсырмалар түрлерін қамтуы тиіс. Салыстыру
принципі тура және кері операциялардың есептерінде кезектестіруді талап етеді.
Оқытудың қол жетімділік принципі-оқытудың дұрыс белгіленген қол
жетімділігі, білім алушыларда бар білімі мен ұсыныстарға зерделенетін
білімнің мазмұны мен көлемінің сәйкестігі болып табылады. Күрделіліктің
біртіндеп өсу принципі қарапайым есептерді қиындату қажеттілігін білдіреді.
Бір типті есептер жүйесін бұрын оқыған материалды қайталау үшін бақылау
мысалдарымен және есептермен әр түрлі ету қажет. Бұл талап әртүрлілік және
үздіксіз қайталау қағидаттарынан туындайды.
Н.Келбакиани, М.В.Крутихина, И.М.Шапиро және т.б. жұмыстарда
ұғымды қалыптастыруға бағытталған есептер жүйесіне қойылатын әдістемелік
талаптар көрсетілген. Есептер төмендегі берілгендерді қамтуы қажет:
- ұғымды енгізу мотивациясына ықпал ету;
- есептер жүйесінде көрнекі бейнелер мен нақты көріністерді
қалыптастыруға бағытталған жұмыс көзделуі тиіс, олардың негізінде жаңа
ұғым енгізілуі мүмкін;
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- ұғымның маңызды қасиеттерін анықтау;
- ұғымның маңызды қасиеттерін меңгеруге, оларды синтездеуге ықпал ету;
- терминологияны меңгеруге, ұғымды анықтауға, ұғымның ішкі мазмұны
мен оның сыртқы көрінісі арасындағы дұрыс қатынасты құруға ықпал ету;
- оқушылардың түсінік көлемі туралы дұрыс түсінігін қалыптастыру;
- қарапайым, жеткілікті сипатты жағдайларда ұғымды саналы қолдануды
қалыптастыру;
- басқа ұғымдармен әртүрлі байланыстарға және логикалық қарымқатынастарға түсінік енгізу;
- стандартты емес жағдайларда ұғымдарды қолдана білуді қалыптастыру.
Жоғарыда берілгендерді ескере отырып, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі
есептер жүйесіне қойылатын талаптарға тоқталайық. Ұлттық мазмұнды
есептерге географиялық, экономикалық, экологиялық, салт - дәстүр, әдет –
ғұрыптар және т.с.с. дәріптейтін есептер жатады деп түсінеміз.
6-9 сынып оқушылары арасында жүргізген бақылауымызда балаларға
өздерінің жас өспірім кезінен белгілі ата-аналарының тұрмысында,
шаруашылық қызметінде, қоршаған табиғатта кездесетін өмірлік жағдайлар
оларға өте қызықты. Қызығушылық оқушының оқуға деген мотивациясын
тудырады, демек, іс-әрекеттің мақсаты, оған қол жеткізу құралдары мен
нәтижесіне сәйкес келеді.
Ұлттық мазмұнды есептер жүйесіне есептің шартын жарқын, бейнелі,
қоршаған шындыққа сәйкес келетін жағдайлармен толтырудың қосымша
талабы қойылуы тиіс.
Әдістемелік зерттеулерді талдау негізінде, оқушылардың ұлттық
ерекшеліктерін және олар тұратын аймақтың экономикалық жағдайларын
ескере отырып, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесіне қойылатын
талаптар қалыптастырылды (сурет-16) [134].
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негізіндегі
есептер
мектептегі
информатика курсының
әрбір
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бойынша
есептер
жүйесіне
барабар болуы тиіс
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ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
шартында
республиканың
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пайдаланылуы тиіс
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есептер кіруі тиіс
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есептер
оқушылардың
шығармашылық
қабілетін
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талаптар
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болуы тиіс

ұлттық ерекшеліктер негізіндегі
есептер өндірісте пайда болатын
жағдайларды
қамтуы,
нақты
тұрмыстық жағдайларда және
адамдарының
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қолдануды
көрсетуі тиіс
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өсуі және т.с.с есептер
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программа құруда ең
қолайлы оңай жолын
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ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
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қазақ
халқының
ұрпақ
тәрбиелеудегі өмір тәжірибесінен, салтдәстүрлерінен, шаруашылық жүргізу
тәсілдерінен, сондай-ақ ұлттың табиғи,
экономикалық,
экологиялық
ерекшеліктерінен көрініс беруі керек

ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі есептер берілген
тапсырманы орындаумен
шектелмей, жаңадан сол
есептердің
басқа
нұсқаларын ойлап табуы,
одан
да
жоғары
шығармашылық
ісәрекеттермен айналысуға
жетелеу қажет

ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
есептер
шығару
арқылы
оқушылары
өздерінің
ойының
тереңдегенін,
логикасының
өскенін,
әрбір сөздің астарын
түсіне білгенін, яғни
өзінің еңбегінің жемісі
екенін көре білу керек

Сурет 16 – Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесіне қойылатын талаптар
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Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шығарып, программа құру
үшін:
- есептің шартымен танысып, оны элементар шарттарға ажыратып, қандай
талаптар қойылғанын анықтап есепке толық талдау жасау;
- берілген есепке блок-схема құру қажет;
- есепті шығару тәсілін іздеу;
- табылған тәсіл бойынша есепті шығарып, программасын құру;
- есептің нәтижесін тексеру;
- есепті зерттеу;
- есептің жауабын тұжырымдау керек.
Демек, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шығара отырып, оларға
алгоритм мен программа құру - бұл оқушылардың ойлау қабілетін тереңдетіп,
логикасын жетілдіріп, жылдам ойлауға, алғырлыққа, тапқырлыққа, біліктілікке,
жігерлілікке, белсенділікке, саналылыққа, бірлікке, зейінділікке, ұстамдылыққа,
әділдікке, қажырлыққа, қиялға тәрбиелей отырып, халқымыздың өткен
тарихына көз жүгіртеді. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерге алгоритм
және программа құру - мұғалім оқушының терең ойлау әрекетін жандандыруға
арналған әдістемелік тәсіл ретінде қолданады. Жаңа тақырыпты түсіндіру,
бекіту, қайталау, есте сақтау жаттығуларын орындау және сыныптан тыс
сабақтарды ұйымдастыру барысында ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
желісі өтілетін тақырыпқа және жас ерекшелігіне сәйкес сұрыпталуы қажет.
Сондай-ақ, есеп тұжырымы әдеттегіден бөлектеу, түсінуге жеңіл, мақсаты
айқын болуымен бірге, ойлану арқылы тез табылатын болуы қажет [135].
Психологиялық – педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерге
жүргізілген талдау бойынша мектептегі есептерді жіктеудің әртүрлі тәсілдері
бар екенін байқауға болады (Ю.М.Колягин [136], А.Г.Балл [137], К.И. Нешков
[138], Г.И.Саранцев [139], Л.М.Фридман [140], С.И.Шохор-Троцкий [141]).
Ю.М.Колягин есептерді төрт топқа бөледі: стандартты, оқыту, іздеу және
проблемалық [136].
Г.А.Балл [137] зерттеушісі де оқу есептерінің классификациясын ұсынды.
Зерттеуші есептерді шешу барысында пайдаланылатын танымдық
операцияларға байланысты есептердің бес түрін айрықша ерекшелейді:
- перцептивті (суретті қарап, оның бөліктерін табу және т.б.);
- ойлану (объектілерді салыстыру, талдау және т.б.);
- образды, өткен немесе болашақта болатын жағдайды сипаттау;
- есте сақтау, еске түсіру есептері;
- коммуникативті есептер (байланыс орнату есептері, қарым – қатынас
жасауға мүмкіндік беретін және т.б.).
К.И.Нешков және А.Д.Семушин оқыту үдерісіндегі есептердің
функцияларына сәйкес үш топқа бөледі: дидактикалық, танымдық және
дамытушы [138].
Г.И.Саранцев оқу іс-әрекетінің әрбір компонентінің ара қатынасы бойынша
есептің келесі түрлерін ұсынады: оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын
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және жүзеге асыратын, оқу-танымдық іс-әрекеттің тиімділігін бақылау мен
өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру қажет [139].
С.И.Шохор-Троцкий ойлану типі бойынша есептерді үш түрге бөледі:
алгоритмдік, жартылай алгоритмдік (жартылай эвристикалық) және
эвристикалық есептер [140].
Мектеп информатика оқулығындағы есептер деңгей бойынша
топтастырылған. Есептер мақсаты бойынша – жаттығу және дамыту; шешімнің
алгоритмі бойынша – стандартты және стандарты емес; талабы бойынша –
дәлелді, есептеуіш және құрастырушы болып бөлінеді.
Н.А.Корощенко [126,127] зерттеуінде аймақтық мазмұнды есептер жүйесі
математикалық білім берудің әртүрлі мақсаттарына сәйкес келетін бірнеше
негіздер бойынша жіктеудің көмегімен ұсынылған: мазмұны бойынша; мектеп
бағдарламасының тақырыптарына сәйкес келетін математикалық аппарат
бойынша; оқытудағы функциялар бойынша; қызмет деңгейлері бойынша.
Жоғарыда келтірілген авторлардың еңбегін талдай келе, ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептердің жіктелуі төмендегі негізгі белгілермен
сипатталды: есептің мазмұны бойынша; ұсыну тәсілі бойынша; оқытудағы
мақсаты бойынша; мәліметтердің толықтығы бойынша; қиындық деңгейі
бойынша. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептердің жіктелуі 17-суретте
көрсетілген.
Шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыру үшін берілетін есептер жүйесі
дифференциалдануы тиіс.
Сараланған тапсырмалар 3 деңгейде құрастырылады, яғни «оқушының өзі
үшін қиындық туғызатын деңгейде құрылған оқу неғұрлым пайдалы әрі
дамытушы болып есептеледі». Оқыту әдістерін дұрыс пайдаланған жағдайда
ғана оқушылардың ой-өрісін тереңірек дамытуға мүмкіндік туады, бұл
оқушылардың интеллектісін, зейінін, ойлауын арттырады.
Оқу үдерісінде бірінші кезеңде жеке бастың қасиеті емес, оқушының оқу
үдерісіндегі іс-әрекеттің құралы және табыстың белгісі деп білуі керек. Демек,
оқу үдерісіндегі негізгі мәселе – оқушылардың белсенді іс-әрекеті және ол
шығармашылықтың дамуына негіз болады деп түйіндеуге болады. Бұл кезде
оқушылардың іс-әрекеті неғұрлым үйлесімді, кемелденген, тиісті оқыту
әдістерімен ұйымдастырылса, онда олардың белсенділігі де соғұрлым жоғары
болып, шығармашылық дамуы қарқынды түрде көрінеді. Оқушы білімді өз
дәрежесінде игермесе немесе оны іс жүзінде пайдалана алмаса, онда танымдық
белсенділік те көрсете алмайды. Бұл олардың шығармашылығының дамуына
кері әсер етеді.
В.П.Симонов оқыту деңгейі дегеніміз – бұл оқушылардың меңгеретін
белгілі бір білім, біліктілік және дағдысының жиынтығы, оқушының жасаған
жұмысына мұғалімнің қойған бағасы берілген талап деңгейіне сәйкес келуі
қажет деген пікірін білдіреді [141].
В.П.Симонов мұғалімнің білім беру іс-әрекетін және білім беру үдерісінің
тиімділігін бақылаудың негізіне оның нәтижесін көрсету үшін 5 көрсеткіш
жүйесін алған.
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Ұлттық ерекшеліктер негізінде есептердің
жіктелуі

Есептің мазмұны
бойынша

Бұл
белгі
ұлттық
ерекшеліктер көрсетілуі
мүмкін
есептердің
фабуласын сипаттайды.
Мұнда ұлттық мазмұнды
есептер
фабуласының
тақырыптық бағыттарын
анықтауға
мүмкіндік
береді. Бұл оқушылардың
жас ерекшеліктеріне және
танымдық
мүмкіндіктеріне,
тұрғылықты
ұлтының
этнопсихологиялық
ерекшеліктеріне сәйкес
осындай есептерді іріктеу
үшін қажет.

Оқыту мақсаты
бойынша

Ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі есептер тірек
білімді
өзектендіру;
білімді қабылдау және
меңгеру;
стандартты
жағдайларда
дағдыны
меңгеру; біліктілік пен
дағданы қалыптан тыс
жағдайларда
шығармашылықпен
тасымалдау; дағды мен
іскерлікті бақылау, түзету
және
бағалауда
пайдаланылатын
біліктілік пен дағданы
қалыптастыру кезеңдеріне
байланысты
жіктелуі
мүмкін.

Ұсынылу тәсілі
бойынша

Ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
есептер
мынадай
тәсілдермен
ұсынылуы мүмкін: белгілісимволдық түрде; оқу
немесе ғылыми мәтіннің
фрагменті, нұсқаулық және
т.б.; көрнекі-графикалық
түрде (кесте, диаграмма,
кесте, сызба, фотосурет,
сурет және т.б.); бұл
белгілік-символдық және
графикалық
тәсілдерін
ұсынылатын
аралас
түрінде берілуі мүмкін.

Мәліметтердің
толықтығы
бойынша

Күрделілігі мен
қиындығына
байланысты

Мұнда есепте жетіспейтін
және жасырын мәліметтері
бар; артық мәліметтері бар;
қарама-қайшы
немесе
нақты емес мәліметтері
немесе алынған нәтижелері
бар есептерді, сондай-ақ
толық мәліметтері бар
есептерді айтамыз.

Оқыту
үдерісінде
ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
есептерді пайдалану олардың
күрделілігі мен қиындықтарын
орташа бағалауды талап етеді.
Есептің күрделілігі деп, әдетте,
барлық
есептегі
жүйенің
күрделілігін,
яғни
есептің
пәндік саласы элементтері
арасындағы қасиеттер мен
қатынастардың
саны
мен
сипатын түсінеміз. Есептің
күрделілігін сипаттай отырып,
оның негізгі компоненттері шарт, оператор, талап екенін
қарастырмуымыз қажет.

Сурет 17 – Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептердің жіктелуі
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1 - көрсеткіш – «айыру (түсініп білу)» немесе танысу деңгейі. Бұл
көрсеткіш төменгі оқытылу деңгейін сипаттайды. Бұл деңгейде оқушы нақты
объектіні, құбылысты, іс-әрекетті ажырата алады.
2 – көрсеткіш – «есте сақтау». Бұл кезеңде оқушылар қандай да бір
заңды тұжырымдап, ережелерді жатқа айтып, белгілі бір мәтіннің мазмұнын
айта алады. Негізінен оқушылар сұраққа репродуктивтік түрде жауап береді.
3 – көрсеткіш – «түсіну». «Түсіну – бұл зерттеіп отырған құбылыс пен
тақырыптың байланысын және маңызды белгілерін анықтау, талдау пен топтау
негізінде логикалық ойша пайымдау ережелерін қолдану, ұқсастығы мен
айырмашылық себептерін анықтау, алынған мағлұматты негізгі біліммен
салыстыру үдерісі».
Оқытудың 4 – көрсеткіші – «қарапайым біліктілік пен дағды».
Оқыту деңгейінің 5 – көрсеткіші – «білімді көшіру».
Оқытудың осы кезеңінде оқушы алған теориялық білімін практикада жаңа,
стандартты емес жағдайда шығармашылықпен қолдана алады. Оқушылар
оқытудың осы деңгейінде жалпы шолу жасай алады, оқу материалын жүйеге
келтіре алады, бағдарламадағы талапқа сәйкес оған қойылған кезе келген
сұраққа жауап бере алады, сонымен қатар іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін
құрастырып және алдына қойылған міндетті шешуге ерекше жол таба біледі.
Психологтардың пайымдауынша белсенді және өз бетінше іс-әрекетте
оқушы қажеттілігін қанағаттандырғанда ғана білім, біліктілік, дағды толық
көлемде меңгеріледі. Сапалы меңгеруге бірден – бір мүмкіндік беретін
деңгейлік оқыту тәсілін енгізу болып табылады.
Оқушыларға оқу модулінің диалог бөлімінде берілетін тапсырмаларының
күрделілік деңгейін анықтауда М.М.Жанпейісова Б.Блумның таксономиясына
сүйенуді ұсынады: «І деңгей – білім стандартының қарапайым білу мен түсіну
деңгейіндегі талаптарын қанағаттандыратын тапсырмалар; ІІ деңгей – білім
стандартының білімді қолдану және талдау деңгейіндегі талаптарын
қанағаттандыратын тапсырмалар; ІІІ деңгей – шығармашылық ізденушілік
сипаттағы тапсырмалар». Технология авторы атап көрсеткендей, нәтижесінде
соңғы баға қойылатын тапсырмалар тек мемлекеттік білім стандартының
талаптары аумағында әзірленеді.
Осыдан келіп оқу үдерісін құраудағы мұғалімнің жұмысында өзгерістердің
қажеттілігі шығады. Әрбір оқу бірлігінің шегінде толық меңгеру
әдістемесіндегі мұғалім жұмысы мынандай дәйектілікпен құрылады:
- балаларды оқу мақсаттарымен таныстыру;
- сыныпты сол бөлім бойынша жалпы оқу жоспарымен таныстыру;
- оқытуды жүргізу (материалды мұғалімнің беруі түрінде);
- диагностикалық тестті ағымдық тексерумен жүргізу;
- тексерудің нәтижелерін бағалау және бөлімнің мазмұнын толық
меңгерген оқушыларды анықтау;
- толық меңгеруге жетпеген оқушылармен коррекциялық оқыту
процедурасын жүргізу;
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- диагностикалық тест жүргізу және оқу бірлігінің мазмұнын толық
меңгерген оқушыларды анықтау.
Жоғарыда айтылғандарды ескере келе, төмендегі берілген кестеде
«Алгоритмдеу және программалау» бөлімшесіндегі ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер үш деңгейге бөлінді [кесте 6] [142, 143].
Кесте 6 - Ұлттық ерекшеліктер незіндегі «Алгоритмдеу және программалау»
бөлімшесін оқытуға арналған деңгейлі есептер
Ұлттық ерекшеліктер незіндегі «Алгоритмдеу және программалау» бөлімшесін оқытуға
арналған деңгейлік есептер
Тақырыбы: Сызықтық алгоритмді программалау (6-7 сынып)
1
2
1–деңгей
1970 жылы Арал теңізінің ауданы 64500 км2 болды. 1980 жылы Арал
теңізінің ауданы 13400 км2 –ге азайды да, ол Каспий теңізінің ауданынан 7
есе кем болды. Каспий теңізінің ауданы қандай болғанын анықтайтын
программа құру қажет.
2–деңгей
Егер де Қазақстанда балқарағай өсетін орманды көбейтсе 1м 3 балқарағай
ағашынан 2 мың жұп шұлық, 1500 м жібек матасын, 7 мың литр шырын
дайындауға болады. 42 мың литр шырын, 9 мың метр жібек матасын алу
үшін қанша балқарағай ағашы қажет екенін табатын программа құру
керек.
3–деңгей
Ақсақалдың төрт ұлы болыпты. Олардың үшеуі оттау тігіп, өз еншісін
алған. Ақсақалды кісі төртінші баласын үйлендіріп, оның алдына бес
саулық салып беруді ойластырыпты. Бір күні ол үш ұлының үйлеріне
барып, бәрінің қойы қырық бір бас екенін біліп қайтады да, оларды
шақырып алып «Әркайсысың өздеріңдегі қойларды төртке бөліп, бөлінбей
калғанын кенже інілеріңе беріңдер»— дейді. Үш жігіт қойларын әке
айтуынша бөліп, бөлінбей қалғанын інісіне әкеліп береді. Сөйтіп кенже
жігіт бес саулыққа ие болады. - Екеуіңнің койың менікінен артық еді, енді
теңесті,—дейді қой берген үш жігіттің бірі өзгелеріне. Бұл үшеуінің
қойлары алғашында қаншадан болғанын есептейтін программа құру
қажет.
Тақырыбы: Тармақталған алгоритмді программалау (7 сынып)
1–деңгей
Қарасай батыр бабамыз 1684 жылы Арқада қалмақтармен соғысады. Сол
жылы ол 20 жасар жігіт еді. Қарасай батыр бабамыздың туған жылы тақ
сан немесе жұп сан екенін анықтайтын программа құру керек.
2–деңгей
Кешкі шәй үстінде шопан баласына былай дейді: «Егер ертен күн салқын
болса, отарды күні бойы алытағы беткейге өргізіп жаяйық, қойлар бір
оттығып қалсын. Ал, егер күн ыстық болса, жақын өріске жайып, ертерек
суарайық.». Күн салқын немесе күн ыстық болған жағдайда шопанның
әрекетін экранға шығаратын программа құру қажет.
3–деңгей
Бір малшы алты жылқысына күн сайын он қадақ сұлы беріп жүреді. Жем
жылқының жасына қарай бөлінеді: биеге - үш қадақ, құлындарына - екі
қадақ, ал тай басына бір қадақтан береді. Мал иесі алыстан үйіне келіп
қонақ болып отырған жекжатына әңгіме арасында өзінің осы тіршілігін
айтып қалады. «Сонда бие нешеу, құнан нешеу, тай нешеу болғаны?» деп, қонақ жылқы санын іштей есептеуге көшіпті. Табылған жылқы
санының дұрыстығын есептейтін программа құру қажет.
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Тақырыбы: Таңдау операторы (8 сынып)
1–деңгей
Таңдау операторын пайдалана отырып, қазақтың бес арысын экранға
шығаратын программасын құру қажет.
2–деңгей
Таңдау операторын пайдалана отырып, жеті қазынаны экранға шығаратын
программа құру керек. Жеті қазына – жеті байлық, жеті ырыс.
1. Жүйрік ат − жігіттің қанаты. «Ат − ер қанаты» дегендей, атсыз жігіттің
күні қараң болған;
2. Қыран бүркіт − жігіттің алғырлығы, бүріп түсер күш-қуаты;
3. Құмай тазы − сенімі, досқа адал беріктігі;
4. Берен мылтық − оты, қаһары;
5. Қақпан − серті, бірсөзді мәрттігі;
6. Алмас кездігі − сұсы, айбыны;
7. Сұлу әйел − ер-азаматтың артындағы қамалы, отының берекесі. Сұлу
әйел дегенде тек бет көркі емес, оның жан тазалығы, ақыл-парасатын
айтқаны болуы керек.
3–деңгей
Таңдау операторын пайдалана отырып, Қазақстанның облыстарын және
сол облыстың аудандарының санын экранға шығаратын программа құру
қажет.
Тақырыбы: Циклдік операторлар. FОr, wһіlЕ (8 сынып)
1–деңгей
Азамат 1 қаңтарда банкте өз есеп шотын ашып, оған 2000 теңге салды.
Салған ақша әр ай сайын бар суммадан 3%-ға артып отырады. Қаңтар
айынан қазан айына дейінгі аралықтағы ақша өсімін септейтейтін
программа құру қажет.
2–деңгей
Етті бағытта өсірілетін қолтұқымдарын 3-4 айында сояды. Үй қояны өте
өсімтал, бір аналық үйқоян 3-6 рет ұрпақ береді. Әрбір ұрпақ берген кезде
6-8 көжектен туады. Осындай аналық қоян 2 жылда 8 көжектен, 5 рет
қанша көжек туатыны есептейтін программа құру керек.
3–деңгей
Талас өзенінің төменгі бойындағы көкмайса жерге тұс-тұстан тоғыз жол
келіп түйіседі. Сондықтан тоғыз жолдың торабы Тоғызторау деп аталады.
Әйтеуір бір жылы сондағы құдық басына тоғыз аңшы келіп, бірімен-бірі
түгел қол берісіп амандасып шығады.
- Бәріміз қанша рет қол алыстық? - дейді сонда жолаушылардың бірі.
- Кім білсін, ал мен өзім сегіз адаммен амандастым, - дейді екінші
жолаушы. Тоғыз жолаушы біріне-бірі қанша рет қол беріскенін есептейтін
программа құру қажет.
Тақырыбы: Қосалқы алгоритмді программалау. Функция (8 сынып)
1–деңгей
Шитті мақтаның әр центнерінен (талшықты тұқымынан) 32кг талшық,
65кг тұқым, 1кг қысқа талшық (линтер) алынады. Үш шаруаның m
центнер шитті мақтасы бар. Функцияны пайдалана отырып, әр шаруа
қанша кг талшық, тұқым және қысқа талшық алғанын есептейтін
программа құру қажет.
2–деңгей
Қазақ арулары сұлулығымен, ибасымен, ісмерлігімен ғана емес,
ержүректігімен, батырлығымен де аты шыққан. Солардың ішінде
Томирис, Әлия, Мәншүк, Ләззат, Сәбира деген арулар бар. Функияны
пайдалана отырып қазақтың батыр аруларын экранға шығаратын
программа құру керек.
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Қазақ билері — ерте заманда осы күнгі соттың да, тергеушінің да
қызметін атқарған. Қазақ халқының бұл билері елді үш жүздің бірлігін
сақтауға шақырды. Қазақтың атақты билері: 1.Төле би (1663—1759 жж.),
2.Қазыбек би (1667—1764 жж.), 3.Әйтеке би (1644—1700 жж.).
Функцияны және шартты көшу операторын пайдалана отырып, билерді
экранғна шығаратын программа құру қажет.
Тақырыбы: Бір өлшемді массивтер (9 сынып)
1–деңгей
Қоржынға салынған 10 асықтың ішінде жалғыз қызыл асық бар, сол қызыл
асықты табудың программасын құру қажет.
2–деңгей
Қазақ халқының ұлттық тағамдарының мынадай түрлері барі: 1.Сүт
тағамдары. 2.Ет тағамдары. 3.Сорпа тағамдары. 4.Ұн тағамдары. 5.Дән
тағамдары. 6.Балық тағамдары. 7.Жеміс тағамдары. Тағамдарды түрлерін
кері ретпен шығаратын программа құру керек.
3–деңгей
Қазақ халқының бірнеше ұлттық аспаптары ретімен берілген. Ұлттық
аспаптардың атауын К позициясынан бастап оңға жылжытып экранға
шығаратын программа құру қажет.
Тақырыбы: Екі өлшемді массивтер (9 сынып)
1–деңгей
Үш шаруа қожалығының бақшасында алма, алмұрт, өрік, алша ағаштары
бар. Алынған жемістер кг-мен енгізілген. Биылғы маусымда әр шаруа
қанша кг жеміс алғанын және жемістердің түрлеріне қарай барлық шаруа
қанша кг жеміс алғанын есептейтін программа құру керек.
2–деңгей
Арқан тартыс ойынына екі топ қатысты. Әр топта алты баладан бар.
Бірінші қатарда бірінші топтағы балалардың салмағын, екінші қатарға
екінші топтағы балалардың салмағын енгізу қажет. Әр топтағы
балалардың салмағын ескере отырып, қай топтың жеңетінін анықтайтын
программа құру керек.
3–деңгей
Жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып іліп алу үлкен ептілікті, ат
құлағында ойнайтын шабондоздық тәжірибені талап етеді. Үш жігіт теңге
алу ойынын үш мәрте орындады. Теңге ілінген жағдайда сол теңгенің
саны енгізіледі, ілінбеген жағдайда нөл санын жазылады. Әр жігіттің
қоржынына жиналған теңгелерді есептейтін программа құру қажет.
Тақырыбы: Графика, РҮGАmЕ модулі (9 сынып)
1–деңгей

Графикалық примитивтерді пайдалана отырып, қазақ үйдің және өрнектің
суретін салатын программа құру керек.
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Бірнеше суреттерді біріктіре отырып,
шығаратын программа құру қажет.

аңшының

суретін

экранға

3–деңгей

Арты фон мен кейіпкерлерді біріктіре отырып, берілген есептегі суретті
экранға шығаратын программа құру керек.

Қорыта келгенде, жас ұрпаққа жан-жақты білім беру әрбір ұстаздың басты
міндеті - оқу бағдарламасының материалдық мазмұнын оқушы бойына сіңірту.
Бүгінгі
заманауи
мектептердің
негізгі
міндеті
оқушының
жеке
басының қалыптасуын,
оның
қабілетінің
ашылуын,
оқуға
деген
қызығушылығын арттыру арқылы бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға
тәрбиелеу. Оқушы оқу міндеттеріне сай өз бетімен жұмысын жоспарлай білуге,
уақытты дұрыс пайдалануға, өз әрекетін қадағалауға, бағалауға, өзін-өзі
басқаруға дағдыланады.
2.2 Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
алгоритмдеу және программалауды оқытудың құралдары
Педагогикалық әдебиетте «Оқытудың техникалық құралы» терминіне
әртүрлі анықтамалар беріледі. «Оқытудың техникалық құралы – оқушыға оқу
материалын тереңірек түсінуіне, олардың практикалық дағдыларын
қалыптастыруға мүмкіндік беретін әртүрлі техникалық құралдар, сонымен
қатар кері байланысты жүзеге асыратын және басқа да оқыту үдерісіндегі еңбек
механизмдерінің құралдары деп беріледі [144].
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Оқу құралдары (педагогикалық құралдар) - мұғалімнің оқу нәтижесіне
әсер ететін барлық материалдар болып табылады. Оқу құралы - педагогикалық
мәселелерді шешуде пайдаланылатын материалдық және рухани мәдениеттің
субъектілері. Жалпы алғанда оқу құралдарына төмендегілер жатады [145]:
- қызмет түрлері: ойын, жаттығу, еңбек;
- педагогикалық техника: сөйлеу, мимика, қозғалысы; көрнекі құралдар,
өнер туындылары.
А.С.Макаренко құралдар деп мақсаттық, диалектикалық және жүйелік
үдерістерін сақтау қажет деп санайды. Автоматты түрде әрқашанда қойылған
мақсатқа жеткізетін тұрақты, әрі «әрдайым пайдалы және әрдайым бірдей, дәл
әрекет жасайтын» мұндай құралдың болуы мүмкін емес [146].
Құрал – бұл мақсаттан шын нәтижеге жететін біртұтас үдеріс. Оқыту
құралы ұғымы дидактикада мұғалім мен оқушының басқа әрекеттері
қатарындағы әрекет құрауыштарының бірін анықтау үшін қолданылады
(түрлендіру пәні, құралы, әрекет технологиясы және т.б.).
Мысалы, Н.Т.Ошанова өзінің зерттеуінде «Құралдар оқушылардың
дүниетанымдық қабілеттерінің дамуына мүмкіндік туғыза отырып,
оқушылардың ойын дамытады, өз бетінше ізденіп жаңа білімді игеруге ықпал
жасайды. Негізінде оқыту құралдары мен әдістері ғылыми таным әдістеріне
байланысты, өйткені оқушылардың оқытуда ең бастысы оқушылардың
танымдық іс-әрекеті. Оқыту құралдарын пайдалану, практикалық сабақ пен
теориялық сабақты жақындастыру оқушылар көзқарасының қалыптасуының,
таным қабілеттерінің дамуының негізі болады» дей отырып, оқушылардың
дүниетанымдық
көзқарасын
қалыптастыруға
көмегін
тигізетін
телекоммуникациялық технологияларды оқытуда қолданылатын Инфонет
бағдарламасын (арнайы жасалынған, құрылымын өзгертуге болмайтын құрал)
және телекоммуникациялық технологияларды оқытудың ақпараттық
толықтыру құралын (мұғалімнің жетекшілігімен оқушылардың жас
ерекшеліктеріне, білім деңгейлеріне байланысты оқу материалдары
таңдалынып және әр сабақта толықтырылып отырады) ұсынады [9].
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі оқыту үдерісінде мүмкіндігінше ұлттық
мазмұнды оқу құралдарын, ұлттық мазмұнды есептер жүйесін және ұлттық
мазмұнды электрондық оқулықтарды пайдаланған жөн [147].
Оқыту құралының бірнеше жіктемесі бар. Олардың ішіндегі біреуі
дидактикалық функция бойынша:
- ақпараттық құралдар (оқулықтар, оқу құралы);
- дидактикалық құралдар (оқытушы программалар, демонстрациялық
мысалдар);
- оқытудың техникалық құралдары (компьютер, компьютерлік желі,
видеомагнитофон).
Оқулықтар мен оқу құралдары бір жағынан, оқу мазмұнының құрама
бөлігі, екінші жағынан, оқу құралдар жүйесінің маңызды элементі бола тұра,
оқытудың әдістемелік жүйесінде орасан зор орын алады. Информатика
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бойынша оқушыларға арналған электрондық құралдар классикалық «қағаз»
құралдарына қарағанда зор жетістіктерге ие. Атап айтсақ:
а) Гипермәтіндік желіге «орнатылған» құралдар оқу үдерісінде
оқушылардың қолдануына өте қолайлы. Гипермәтінді пайдалану оқу
материалының шектеуін жеңіуге мүмкіндік береді. Осындай түрде берілген
ақпараттарды қарау және табу жадыға үлкен ауыртпалық әкеледі және белгілі
бір фрагментке тікелей қатынас үғымының тиімділігін қиындатады.
ә)
Мұғалімнің практикалық сабақтарға арналған демонстрациялық
мысалдарға деген дайындығын жеңілдетеді.
б) Егер мұғалімде электрондық құралы болса, онда ол әрқашан өзінің жеке
құралын дайындай алады, толықтыра алады немесе ескірген ақпартты өшіре
отырып, жаңа ақпаратты қоса алады.
в) Гипермәтіндік оқу құралдарын компьютерлік оқулық ретінде өңдеу
оңайға түседі, онда дербес компьютерге негізделген, белгілі бір пән бойынша
оқытудың ақпараттық, графикалық, әдістемелік және программалық құралдар
жиынтьғы болады.
Компьютерлік оқулық ең аз дегенде алты компоненттен тұрады [Швецкий,
1994]: ақпараттық қамтамасыз ету (графикалық иллюстрациясы бар оқу
материалының гипермәтіні); динамикалық суреттер альбомы; бақылауға
арналған оқытушы, қадағалаушы; практикалық сабақты өткізуге арналған
әдістемелік көрсеткіштер; қалған компоненттерін бір жүйеге әкелуге арналған
электрондық оқу құралын жүйелі программалық қамтамасыз ету. Электрондық
оқу құралының көмегімен төменде берілгендерді автоматтандыруға болады:
- мұғалімнің теориялық және практикалық сабақты өткізуі дайындығын;
- тоқсандық жиынтық бағалау және бөлім бойынша жиынтық бағалауды
өткізуді, емтихан қабылдауды;
- оқушының ғылыми жұмысын қабылдауды.
г) Электрондық құралдар қатысушыны келешектегі электрондық
кітапханаларға және барлық ақпараттарды тасымалдаушы құралдарға аударуға
дайындайды.
Алгоритмдеу және программауды оқыту төмендегідей оқыту түрлерін
қамтиды:
- теориялық сабақтар;
- практикалық жұмыстар;
- өз бетіндік және ғылыми-зерттеуші жұмыстар келтірілген.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі білім беру ұлттық мәдениет байлықтарын,
жергілікті салт-дәстүрлерді, қоғамдық құндылықтарды қамти отырып,
оқушылардың рухани мәдениетінің дамуы мен олардың шығармашылық
белсенділігін, дербестігін, зиялылығын қамтамасыз етеді.
Оқушылардың ұлттық ерекшеліктерді бойына сіңіруге көмегін тигізетін
алгоритмдеу және программалауды оқытуда қолдануға болатын «Алгоритмдеу
және программалау. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер
жүйесі» атты құралы дайындалды. Құрал - оқушының өз бетінше меңгере
алатын негізгі қысқаша теориялық материалдардан, практикалық мысалдардан
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және тапсырмалардан тұрады. Құралды жасау үшін СSS, ҺТML тілдері және
Python, С++ программалау тілдері пайдаланылды.
Алгоритмдеу және программалауды оқытуда есептер білімді, біліктілікті
және дағдыларды мақсатты қалыптастырудың құралы болып табылады,
теориялық білімнің практикамен байланысын қамтамасыз етеді. Сонымен
қатар, есептер меңгеруге жататын іс-әрекеттер әдістері мен тәсілдерін білдіреді
және оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру тәсілі ретінде
қарастырылады. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесін
білім беру жүйесінің кез келген бөлімінде пайдалануға болады. Практика
көрсетіп отырғандай, электронды есептер жүйесі оқушылардың пайдалануына
ыңғайлы әрі көрнекті болып табылады. Сонымен қатар, ол оқушылардың оқуға
деген ынтасы мен қызығушылығын арттырады. Біз электрондық есептер
жүйесінен өзге баспадан шыққан ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесі жиынтығын да ұсынып отырмыз.
Электронды есептер жүйесінің ең басты арттықшылығы, яғни қарапайым
есептер жүйесінен өзгешілігі берілген тақырып бойынша есептерді қосуымызға
немесе өзгертуімізге болатындығында. Программаға жаңа бөлімдер қоса
отырып, бөлім бойынша бір ғана есеп емес, бірнеше есептерді қосуымызға
және оларға өзгеріс енгізуімізге болады. Демек электронды есептер жүйесін
әрдайым толықтырып отыруымызға болады. Мұндай әмбебап программаларды
электронды есептер жүйесі және есепті шешуге арналған әдістемелік нұсқау
ретінде пайдалануға болады.
Электронды есептер жүйесі есептерді шешудің әдістерін іріктеуге және
есепті шешуге қажетті теориялық білімді меңгеруге көмектеседі. Құрылған
ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесінде оқу курсынын
негізгі тақырыптары бойынша теориялық материалдар, демонстрациялық
мысалдар және өз бетінше орындауға арналған есептер берілген. Сонымен
қатар, электронды есептер жүйесі жаттықтырушының да қызметін атқарады,
себебі оның көмегімен ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді шешу
іскерлігін қалыптастыруға болады. Яғни меңгерілген теориялық білім мен өз
бетінше орындауға арналған есептердің арасында байланыс орнатылады.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесін алгоритмдеу
және программалауды оқытудың практикалық сабақтарында пайдалануға
болады. Курстың тақырыптары бойынша практикалық сабаққа қажетті қысқаша
теориялық материалдар берілген. Әр тақырып бойынша ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі көрнекті үш демонстрациялық мысалдар және білімін пысықтауға өз
бетінше орындауға арналған тапсырмалар берілген. Сонымен қатар, меңгерген
білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары беріледі.
Алгоритмдеу және программалауды оқытуда ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі электронды есептер жүйесінің құрылымы төменде 19-суретте
көрсетілген.
Демек, оқушыларға арналған ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электрондық
есептер жүйесін алгоритмдеу және программалауды оқыту құралы ретінде
пайдалануға болады.
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Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электрондық есептер жүйесінің
құрылымы - программаны ары қарай өңдей алатын білікті мұғалімнен бастап
курсты практикалық жүзінде меңгере алатын қарапайым пайдаланушыға дейін
ыңғайлы болып табылады.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электрондық есептер жүйесі
«Алгоритмдеу және программалау» курсының негізгі тақырыптары және
білімін тексеруге арналған жиынтық бағалау есептерінен тұрады. Әр тақырып
бойынша төмендегідей бөлімдерге бөлінді:
Теориялық материалдар – есептерді орындауға арналған қысқаша
теориялық материалдар беріледі.
Демонстрациялық мысалдар – ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептердің
шарты беріледі. Мұнда есептердің толығымен шешілу жолдары, әдістемелік
нұсқау ұсынылады. Есептердің программасы салыстырмалы түрде С++ және
Python программалау тілдерінде құрылған.
Өз бетінше орындауға арналған есептер – мұнда ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер беріледі. Оқушы есепті өзі таңдай алады немесе сабақтың
басында мұғалім оқушыға өз бетінше орындауға арналған есеп бере алады.
Жиынтық бағалау – оқушылардың меңгерген білімдерін тексеріп, бағалау
үшін өткен тақырыптар бойынша бақылау сұрақтары беріледі.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесінің басты беті
18- суретте көрсетілген.

Сурет 18 - Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесінің
басты беті
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Алгоритмдеу
және
программалауды
оқытуда
ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесі

ұлттық

Алгоритм және оның қасиеттері. Алгоритмнің түрлері
Қысқаша теориялық материалдар
Демонстрациялық мысалдар
Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар

Сызықтық алгоритмді программалау
Тармақталған алгоритмді программалау
Кіріктірілген шарттарды
программалау

программалау.

Құрамды

шарттарды

Таңдау операторы
Параметрлі программалау, fОr операторы
Соңғы шарт бойынша циклдер
Алғы шартты циклі және WһіlЕ операторы
Ішкі программаларды құру және оларды қолдану
Бір өлшемді массив. Бір өлшемді массив элементтерін енгізу және
шығару. Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу
Бір өлшемді массив элементтердің орнын ауыстыру. Бір
өлшемді массив элементтерін сұрыптау
Екі өлшемді массив. Екі өлшемді массив элементтерін енгізу
және шығару
Екі өлшемді массив элементтерін сұрыптау, жолды өшіру
Символдық жолдар
РҮТһОn программалау тілінде РҮGАmЕ кітапханасы және С++
программалау тілінде графикамен жұмыс. Графикалық
примитивтермен жұмыс
Артқы фон мен ойын кейіпкерлер. Анимация

Сурет 19– Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электрондық есептер жүйесі
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесінің басты
бетін ашқанда оқушы өзіне қажетті тақырыпты таңдай алады. Мысалы,
«Сызықтық
алгоритмді
программалау»
тақырыбының
«Теориялық
материалдар» бөлімін ашқанда 20-суретте берілген терезе ашылады.
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Сурет 20 - «Сызықтық алгоритмді программалау» тақырыбының
«Теориялық материалдар» бөлімі
21-суретте «Демонстрациялық мысалдар» бөлімін басқанда пайда болатын
терезе көрсетілген.

Сурет 21 - «Сызықтық алгоритмді программалау» тақырыбының
«Демонстрациялық мысалдар» бөлімі
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22-суретте «Оқушыларға жеке орындауға арналған есептер» бөлімін
басқанда пайда болатын терезе көрсетілген.

Сурет 22 - «Сызықтық алгоритмді программалау» тақырыбының «Өз бетінше
орындауға арналған есептер» бөлімі
23-суретте «Жиынтық бағалау» бөлімінде оқушының меңгерген білім
деңгейін бағалауға арналған терезе көрсетілген.

Сурет 23 - «Жиынтық бағалау» бөлімі
75

Сонымен қатар, ұлттық ерекшеліктер негізіндегі іріктелген есептерден
тұратын «Алгоритмдеу және программалау. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі
есептер жүйесі» атты оқу-әдістемелік құралы дайындалды [148].
Енді ұлттық ерекшеліктер негізіндегі алгоритмдеу және программалауды
оқытудың формаларына тоқталайық.
Оқытуды ұйымдастыру формасының дидактикасында белгілі бір
дидактикалық мәселелерді шешу үшін қатысушының танымдық іс-әрекетін
басқару әдісі ретінде түсінік беріледі. Мектепте оқытуды ұйымдастырылған
формасының келесі түрлері қолданылады: теориялық сабақтар, практикалық
сабақтар, өз бетіндік және ғылыми-зерттеуші жұмыстар.
Теориялық сабақ. Теориялық сабақ– бұл оқу курсының бөлімін мұғалім
жүйелі ауызша беруден тұратын оқытудың ұйымдастырылған формасы.
Мектептегі
информатика саласы бойынша теориялық сабаққа қарсы
болушылар оқу әдісінің кейбір нашар жақтарын көрсетеді: теориялық сабақтар
оқушылардың білімді ынжар меңгеруге алып келеді, олар оқушылардың өз
бетіндік жұмысқа деген ықыласын жояды, берілетін материалды оқушылар
бірдей қабылдамайды деген пікірлер бар. Информатика курсы бойынша
теориялық сабақ мектеп оқу үдерісін ұйымдастыру формасының бірі болып
табылады.
А.А.Вербицкий теориялық сабақтың келесі түрлерін атап көрсетеді:
ақпараттық (классикалық) теориялық сабақ, проблемалы теориялық сабақ,
алдын-ала қатемен жобаланған теориялық сабақ, пресс-конференция теориялық
сабақ, визуалдау теориялық сабақ [149].
Пресс-конференция теориялық сабақ пен қатемен жобаланған теориялық
сабаққа білімді меңгеру элементтері мен бақылау кіруі мүмкін. Визуалдау
теориялық сабақ – теориялық сабақтың тақырыбын толық ашуға көмектесетін,
мұғалімнің алдын-ала дайындаған визуалды материалдарынан тұрады.
Практикалық сабақтар. Педагогикада көрсетілген «практикалық сабақ»
термині – семинар, жаттығу және зертханалық жұмыс сияқты туыс ұғымдар
қолданылады. Практикалық сабақтардың құрылымы негізінен бірдей болып
келеді: мұғалімнің кіріспе сөзі, оқушылардың алдыңғы практикалық сабақтағы
материалдар бойынша сұрақтары, практикалық бөлім және мұғалімнің
қорытынды сөзі. Рефераттар, баяндамалар, программалық жобаларды жазу,
есептің шешімдері, дискуссиялар, жаттығулар және т.б. практикалық бөлімде
әртүрлілік пайда болады.
Информатика бойынша практикалық сабақтағы топтық жұмыста –
мазмұны бірдей немесе әртүрлің тапсырмаларды орындауда, сынып бірнеше
топқа бөлінеді. Практика көрсетіп ортырғандай, 2-3 адамнан тұратын топ
қолайлы болып табылады. Жұмыс табысты бірегей болу үшін таным үдерісін
туындататын мінездері ұқсас оқушылардан топ құру ұсынылады, немесе, жеке
көзқарастарын басқара отырып, оқушылар оларды өздері құрады. Бұл жерде
мұғалім координатор ретінде жұмыс атқарады, бірақ ақпараттың жалғыз
қайнар көзі ретінде емес. Топтағы жұмыс қарым-қатынастағы біліктілікті
қалыптастыруды, өз ойын жинастыруды, дискуссия жүргізе білуді, өз
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көзқарасын қорғауды, дау-дамайлдарды шешуді, шешім қабылдай білуді
қалыптастырады. Сонымен қатар, өзін-өзі бағалау іскерлігі қалыптасады,
топтағы оқушылар өз іс-әрекеттерінің жоспарын құрады, қай кезде оларға
мұғалімнің көмегі керек екенін анықтайды, олар тапсырманы шешу үдерісінде
қаншалықты
ілгеріге жылжығандығын анықтайды және т.б. топтағы
оқушылар қабілеттері мен білімдерінің жалпы деңгейін анықтау мақсатында
бір-бірімен бірлесіп әрекет жасауды үйренеді. Программалық қамтамасыз етуді
өңдеу барысында топтық тапсырмаларды орындау – оқушыларды ұжымдық
әдіспен жұмыс істеуге үйретеді.
Информатика бойынша практикалық сабақтағы үйдегі оқу жұмысында
Оқушылардың үйде өз беттерінше орындайтын оқу жұмыстары сыныпта өткен
сабақтардың жалғасы ретінде саналады. Оқушыларған арналған информатика
курсын берудің негізгі ерекшелігі теория және алдын – ала берілген теория
бойынша практиканың берілуі және оқушылар компьютер көмегімен есептерді
шешу үшін меңгерген теориялық материалды ары қарай қолдануы болып
табылады. Үйдегі оқу жұмысында әрбір оқушыға көлемі, күрделілігі және
орындалу уақытысы әртүрлі болып келетін есептер беріледі. Есепті орындау
белгілі бір біліктілік пен дағдылықты қалыптастырады. Мектепте білім беруде
оқушыға жаңа ақпарат беру қаншалықты маңызды болса, оларда оқу дағдысы
мен біліктілігін қалыптастыру, білімнің әртүрлі қайнар көзімен жұмыс істеу,
оқушыны өз іс-әрекетін жоспарлауға үйрету, алынған нәтижені талдау және
бағалау да соншалықты маңызды.
Бұл жұмыстың танымдық қызметімен бірге оның тәрбиелік мәні де зор.
Себебі, үй жұмысын күнделікті орындау барысында оқушылардың дербестігі,
ойлау қабілеті артып, өздігінен білім алуға жүйелі түрде дағдыланады. Олар
өзінің оқу жұмысын жоспарлауға, қажетті оқу материалын жинақтауға
дағдыланады, сабақта алған білімдері мен біліктіліктерін өзіндік еңбекте
қолдана білуге жаттығады, өзін–өзі бақылау және кітаппен жұмыс істей білу
тәсілдерін меңгереді, оқудың әртүрлі амал–тәсілдерін қолдана отырып, өз
бетінше баяндама жасауға дайындалады. Соның негізінде білім мен біліктілік
өте берік меңгеріледі, оқушының ақыл–ой әрекетінің жеке дара дәстүрі
қалыптасады.
Олай болса, сабақтардың әртүрлі формалары мен құралдарына жүргізген
талдауларымыздан – ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
арқылы алгоритмдеу мен программалауды оқыту барысында теориялық сабақ,
практикалық сабақтар сияқты оқытудың ұйымдастырылған формасын қолдану
керек екенін көруге болады. Оқытудың маңызды құралы – бұл оқу ақпараттары
гипермәтіндік түрінде негізделетін электрондық құралдар болып табылады.
Алгоритмдеу мен программалауды оқытуда қолданылатын бұл құрал
ақпараттық толықтыру арқылы оқытудың психологиялық-педагогикалық
негіздеріне және жасөспірімдердің дамуына, оқушылардың жеке, жас және
дербес ерекшеліктеріне сүйене отырып әзірленді. Бұл жайында Муховиктің
ғылыми еңбегінде жан-жақты қарасытылған [150].
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Алгоритмдеу мен программалауды оқытудың ақпараттық толықтыруының
жұмысы қарапайым құралдармен жүргізіледі. Бұл құралдағы есептерді
мұғалімдер өз қалауынша әртүрлі ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептермен
толықтыра алады. Алгоритмдеу мен программалауды оқытуды ақпараттық
толықтыру құралы зерттеу жұмысында көрсетілген барлық принциптерді
қанағаттандырады. Сонымен қатар бұл құрал төмендегідей қырлармен:
- ақпараттық толықтыруға жинақталатын есептердің мазмұнының,
құрылымының нақты, әрі түсінікті болуымен;
- есептерде кездесетін графикалық элементтердің, сызбалар мен
суреттердің, бейне және анимациялық фрагменттердің, дыбыстардың анық
болуымен;
- ақпараттық толықтыру құралы арқылы оқушылардың қарым-қатынас
жасау мүмкіндігімен;
- есептердің жалпыға міндетті білім беру стандартындағы оқу
бағдарламасының тақырыбына сай келуімен;
- сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сай есептердің көлемімен
сипатталады.
Зерттеуде құралды ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін
шешуді қамтамасыз ету жолымен мақсатқа жету ретінде қарастырып,
алгоритмдеу мен программалауды оқытуда құралдары ретінде -ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі электронды есептер жүйесі, оқу-әдістемелік құралмен
қатар Python және С++ программалау тілдері пайдаланды.
Осындай құралды пайдалана отырып, ұлттық мазмұнды есептерді шешіп,
оларға программа құру – бұл жеке тұлғаның ойлау қабілетін дамытып,
логикасын жетілдіріп, тез ойлауға, алғырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеп,
халқының өткен өміріне көз жібертеді. Олай болса, ұлттық ерекшеліктерді
жастайынан бала бойына сіңіре білсек еліміздің ертеңі ашық, келешегі жарқын
да нұрлы болмақ.
2.3 Орта мектепте ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін
шешудің көмегімен алгоритмдеу және программалауды оқытудың
әдістемесі
Оқыту әдістерін зерттеуге көптеген зерттеушілердің еңбектері арналған.
Оқыту әдістерін топтастырудың әртүрлі нұсқалары И.Я.Лернердің
монографиясында талданады [151]. Автор мұнда оқыту әдістерін зерттеуге
жалпы дидактикалық тәсілді қолданады. И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткин оқыту
әдістерін қарастыруда оқушылардың танымдық іс-әрекетін негізге алады.
А.И.Мордковичтің докторлық диссертациясында математиканы оқыту
әдісін таңдау мен талдауға кәсіби педагогикалық тәсілді қолданған және
бірнеше дербес дидактикалық оқыту әдістері ерекшеленген.
Алгоритмдеу және программалауды оқытудың формалары мен әдістері
оқыту мақсатымен, курстың мазмұнымен және оқыту жағдайларымен беріледі.
Біз ұсынып отырған әдістемеде ұлттық есептер негізіндегі есептер жүйесін
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шешу арқылы оқушылардың ойдау қабілеттерін, іскерлігін және дағдысын
қалыптастыруға бағытталған.
Білім беру заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және
жалпы азаматтық құндылықтар, елжандылыққа, өз Отаны – Қазақстанды сүюге
халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» делінген. Сондықтан мұғалім жан –
жақты жетілген, білімді, халықтық дәстүр, әдет – ғұрып пен салт – сана
ерекшеліктерінен сусындаған шәкірт тәрбиелеуі тиіс. Өйткені, білім мен
ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана экономикалық дамуда әлемдік
дамудың
алдыңғы
көшінде
бола
алады.
Қазақ халқы ерте замандарда ғылым мен білімге еркін қолы жетпесе де өмірлік
тәжірибеден оқып үйреніп талғай біліп, шеберліктің небір сан саласын асқан
ұқыптылықпен
сақтап,
біздің
дәуірімізге
жеткізе
білген.
Тәуелсіз, тұғырлы мемлекет өз ұлттық тәрбиесін ұрпағына еркін дарыта
отырып, танытар болса, ол елдің болашағы жарқын болатынына күмән жоқ.
Мектеп оқулықтарының мазмұны көбіне жергілікті жердің мәдениетін, тұрмыстұрпатын, ұлттық қабылдауларды ескермей, дерексіз сипатта болады.
Ұлттық дәстүрлі мазмұндағы есептер, қазақтың қара есептері, ұмытыла
бастаған ұлттық дәстүрлеріміз, сондай-ақ ертегі есептер, ұлттық ойындар,
мақал-мәтелдер, қазақтың байырғы өлшем бірліктері, қазақша жыл есептеулер
т.с.с оқушылардың ұлттық дүние танымын кеңейтеді. Ұлтық мазмұнды
есептерді шығару – бұл адамның ойлау қабілетін дамытып, логикасын
жетілдіріп, тез ойлауға, алғырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеп, халқының өткен
өміріне көз жібертеді.
Мұнда жеке тұлғаның шығармашылық сапаларын қалыптастыруға,
олардың өз бетінділігін тәрбиелеуге және оқу материалын үйрену үдерісіне оң
мотивация туғызуға басты назар аударылады. Негізгі оқыту әдісі
демонстрациялық мысалдарды көрсету әдісі болып табылады. Бұл, алдымен,
оқытудың практикаға бағытталғанымен түсіндіріледі. Сондай-ақ, алгоритмдеу
мен программалауды нақты мысалдарды қарастырмай тиімді меңгеру мүмкін
емес.
Көптеген зерттеулер оқыту әдісін пайдалану мен құру мәселелеріне
арналған. Оқыту әдістерінің классификациясының әртүрлі нұсқалары
И.Я.Лернердің монографиясында талданады, онда оқыту әдістерін зерттеуде
жалпы динамикалық тәсіл қолданылады [151]. И.Я.Лернер және М.Н.Скаткин
оқыту әдістерінің негізгі тәсіліне оқушылардың
танымдық іс-әрекетін
жатқызады. Олар бес оқыту әдісін ерекшелейді: ақпаратты – рейептивті әдіс;
репродуктвті әдіс немесе іс-әрекеттер тәсілін орындауды ұйымдастыру әдісі;
мәселені жеткізу әдісі; іздеу немесе эвристикалық әдіс; зерттеу әдісі.
А.И.Мордкович бірнеше жеке-дидактикалық оқыту әдістерін ерекшелейді.
Сондай әдістерінің бірі оқуда моделдеуді пайдалану болып табылады.
М.В.Швецкий және В.В.Лаптев [152]
демонстрациялық мысалдар (оқу
ақпараттық модель) ұғымын енгізді. Осыларды қолданатын оқыту әдісін
демонстрациялық мысалдар әдістері деп атайды. Демонстрациялық мысалдар –
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программалау тілінде программа негізгі мәтін түрінде беріледі, сондықтан,
әдісті қолдануға арналған технологиялық талаптар аз.
Демонстрациялық
мысалдар
әдісі
В.В.Лаптев
[152]
және
Л.М.Фридманның
жұмыстарында
егжей-тегжейлі
жазылған
[153].
Программалау компьютерде орындалатын оқушылардың практикалық
жұмысынан тұратын, практикалық жұмыспен сүйемелденетін болса ғана, онда
ол нәтижелі болып табылады. Демонстрациялық мысалдар тәсілі көбінесе
практикалық жұмыстар ретінде пайдаланылады. Демек, практикалық
жұмыстардың мақсаты – теориялық білімді бекіту және тереңдету, оқытылатын
программалау тілдерінің көмегімен практикалық біліктіліктерді меңгеру болып
табылады.
Алгоритмдеу мен программалауды оқытуды демонстрациялық мысалдар
әдісінің мақсатқа лайықтылығын – Паскаль тілінің негізін салушы Н.Вирт
өзінің төмендегі пікірмен дәлелдейді: «Программалау – бұл құрылымдау өнері.
Құрылымдау, ойлап табу іс-әрекетін қалай үйренуге болады? Программаның
қарапайым құраушы блоктарын ерекшелеу және оларға сипаттама беру әдісі
тиімді...».
Демонстрациялық мысалдар әдісін жүзеге асыру үшін мұғалім әрбір
практикалық жұмысқа әдістемелік нұсқау құру қажет, онда төмендегілер болуы
қажет [154]:
- тапсырманы орындауға қажетті қысқаша теориялық мазмұны бар
гипермәтін;
- программалауды оқытуға арналған демонстрациялық мысалдар;
- өз бетінше орындауға арналған есептер.
Программалауға арналған демонстрациялық мысалдарды төмендегі
бірнеше типтерге бөлуге болады [18]:
а)
таңдалған программалау тілінің семантикасы мен синтаксисінің
иллюстрациялайтын белгілі бір аспектісі;
ә) классикалық алгоритмдерді (іздеу, сұрыптау) жүзеге асыруды
демонстрациялаушы;
б) оқытылатын программалау тіл тәсілінің көмегімен мәліметтердің
құрылымын жүзеге асыруды демонстрациялаушы;
в) объектілерді жүзеге асыруды демонстрациялаушы.
Демонстрациялаушы
мысалдардың
бірізділігі
педагогикалық
мақсаттардың құрылымдар және олардың жетістіктерінің іс-әрекеттерін
ұйымдастыру негізінде іріктеледі. Сонымен қатар, мұғалім оқушының
қызығушылығын арттыратын және ынталандыратын мысалдарды таңдап алуы
қажет. Н.Вирт программалауды оқытудағы осындай бірізділіктің әдістемелік
міндетін төмендегідей сипаттаған: «Оқырманға программаның біртіндеп
құрылуын көрсетеді, оған программаның орындалу барысындағы әртүрлі
кезеңдерді қарауға болады, сонымен қатар, бұл өңдеулер кезеңдеп анықтау
әдісін демонстрациялайды» [Н.Вирт, 1985, 10-11 бет].
Программаны дайындауды пайдалануға байланысты программалауды үш
түрге бөлуге болады:
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- құрастырушы – программа алдын-ала дайындалған модульдерден
құрылады;
- нақтылаушы – программа белгілі бір шартты қолдану есебіне
байланысты әмбебап модульдер дайындығын өңдеу нәтижесінде алынады;
- синтездеуші – дайындау ролі үлкен емес.
Оқушылар
нақтылаушы
және
құрастырушы
программалауда
қолданатынын білім берудегі демонстрациялық мысалдарды пайдалану
практикасы көрсетіп отыр.
Мұғалім демонстрациялық мысалдарды тек біліктілік пен дағдыны
қалыптастыру үшін ғана емес, сонымен қатар, жаңа материалды оқып үйрену,
жалпылау барасында, білімді жүйелеуде және қорытынды бақылау үшін
пайдалануына болады.
Демонстрациялық мысалдар әдісін пайдалану оқушының мұғаліммен және
бір-бірімен қарым-қатынаста болу уақытын ұлғайтады, өзгелер жазған
демонстрациялық мысалдарды алып пайдалануға, оларды талдауға
модификациялауға мүмкіндік береді.
Бұл әдіс «оқушының оқулығы» әдісін пайдалануға көмектеседі. Бұның
негізгі мәні тақырыптарына бойынша экранда демонстрациялық мысалдарды
көре алады және өзге оқушылар үшін қызықты және тартымды болу үшін, оған
толықтырулар енгізеді. Әдіс – сабақты жалпылау және білімді жүйелеуде
қолданылады.
Демонстрациялық мысалдар әдісі – «кілттік тапсырма әдісінің
компьютерлік нұсқасы болып табылады. Кілттік тапсырма – оқушыға осы
тақырып бойынша мектептік талапқа сай кез келген есепті шешуге
көмектесетін шешімді меңгеру тапсырмасы.
С.А.Нугманова өзінің зерттеу жұмысында демонстрациялық мысалдар
әдісін талдай келе, оның тағы бір артықшылығын көрсетеді. Ол программалау,
демонстрациялық мысалдар және репродуктивті әдістерді салыстыра келе,
демонстрациялық мысалдар әдісінде теориялық материал да есеп те бар деп
атап өтеді [18].
Бірақ өкінішке орай демонстрациялық мысалдардың кейбір кемшілік
тұстары да бар. Олар:
1) дербес компьютерді қолданудың гигиеналық аспектілерін әрдайым
ескеру қажеттігі;
2) мұғалімнің белгілі бір шеберлігін талап етеді.
Олай болса, программалауды оқыту әдісіне жүргізілген талдау бойынша
дәстүрлі әдіспен қатар, демонстрациялық мысалдар әдісінің жетістіктері мен
кемшіліктерін ескере отырып, осы әдісті пайдалану қажеттілігі туралы
қорытынды шығады.
Енді ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесінің көмегімен
алгоритмдеу мен программалауды оқытуда демонстрациялық мысалдар әдісін
пайдалану жолдарын көрсетейік.
6 сынып Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін және оның
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мазмұнын қарастырайық [148]. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесінің көмегімен «Сызықтық алгоритмді программалау» тақырыбына
демонстрациялық мысалдар әдісін пайдалана отырып, сабақ жоспарын
келтірейік.
Сабақ жоспарлары ұсынылған шаблон негізінде әзірленуі мүмкін:
Ұзақ мерзімді жоспар
тарауы: Шешімдерді
бағдарламалау
Күні:
Сынып: 6

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаты
Сәттілік критерийі

бағдарламалау тілінде алгоритм жазу
визуалды ортада (мысалы, LАzАrus) бағдарламалаудың тілінде сызықтық
алгоритмдер жазу

Тілдік мақсаттар



Пәнаралық
байланыстар
Алдын ала білім
Сабақ барысы:

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысушылар
Қатыспағандар:
саны:
Сызықтық алгоритмдерді программалау

Сабақ тақырыбы

Құндылықтарға
баулу

Мектеп:

Енгізу, шығару операторларды қолдануды түсіну
- енгізу, шығару оператордың толық және қысқартылған жазылу түрлерін
білу
- блок-схемамен танысу, оны құра білу
Тілдік емес пәндер үшін қалыптастырылады.
өз жобаларын сынып алдында көрсету үшін қысқаша есептер жаза алады
Пәнге тән лексика және терминология.
алгоритм, бағдарламалау ортасы, бағдарламалау тілі
код, операторлар, енгізу/шығару, сәйкестендіргіш, айнымалы
Өмір бойы білім алу

Математика, физика
Сызықтық алгоритмдерге қандай мысалдар келтіре аласың? Программада
іnРuТ () функциясын қолдану неге маңызды?
Программа құрастырушы үшін қандай білім мен дағды қажет?

Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған қызмет
жоспарлан
ған
кезеңдері
Сабақ басы Ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, сабақта жоқ білім алушыларды журналға
0-5 мин
белгілеу, 3 топқа бөлу
(Т) Барлық топтарға Сіздерге берілген тапсырмалардан үш топқа ортақ кілттік
сөзді айтыңыз: 1 – топ. Сурет түріндегі ақпарат
2 - топ. Дыбыс түріндегі ақпарат;
3 – топ. Мәтін түріндегі ақпарат
Сіздің ойыңызша бүгін қандай тақырыппен таныс боламыз?
Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттармен таныстыру
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Сабақ
ортасы
6-8 мин
9-15 мин
16-17 мин
18-24 мин
25-40 мин
41-42 мин

Программалау барысында қолданылатын негізгі үш алгоритм түрі бар. Оларға
сызықтық, тармақталу және циклдік алгоритмдер жатады. Олардың
арасындағы ең қарапайымы – сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритмдердің
командаларын бір реттен тізбекпен орындай отырып, нәтиже аламыз.
Сызықтық құрылымдағы программаны құру қадамдары
1. Программада қолданылатын негізгі мәліметтер мен олардың типтерін
анықтау. Айнымалыларға атау беру.
2. Нәтиже ретінде нені шығару керек және оның типі қандай болу
керектігін анықтау. Нәтижеге шығаратын айнымалыға атау беру.
3. Мәліметтерді енгізетін, есептейтін және нәтижені экранға беретін
алгоритмдерді дайындау.
4. Құрастырған программаның жұмысын тексеру мақсатында,
мәліметтердің түрлі мәндерін енгізіп, программаны тексеру.
Python программалау тілінде енгізу операторының жазылу форматы
төменде берілген.
Айнымалы = іnТ(іnРuТ(' Экранға шығатын хабарлама =')
Python программалау тілінде шығару операторларынын жазылу форматы
төменде берілген.
РrіnТ("Экранға шығатын хабарлама", нәтиже )
С++ программалау тілінде шығару операторларынын жазылу форматы
төменде берілген.
<іОsТrЕАm.һ> модулі арқылы орындалатын шығару операторының бірі СОuТ. Бұл шығару операторының жазылу форматы:
сОuТ<<А1<<А2<<…<<Аn;
Енгізу функциясы Сіn. <іОsТrЕАm.һ> модулі арқылы орындалатын енгізу
функциясы сіn деп аталады. Бұл енгізу функциясының жазылу форматы:
Сіn>>А1>>А2>>…>>Аn;
Демонстрациялық мысалдар. Еліміздің астанасының орталығында көкке
бой созып тұрған «Бәйтерек» - қазіргі Қазақстанның нышан – символы, қазақ
халқының қайта өрлеуі мен түлеуінің, мемлекеттің биіктік пен тереңдіктің,
кеңдіктің белгісі, дархандықтың көрінісі.
1-мысал. Астанамыз Нұр-сұлтан қаласында арнайы шынылармен
әйнектелген «Бәйтерек» алтын шарының диаметрі 22 м. Шардың көлемін
табатын программа құрамыз. Шардың v- көлемі
4
v  R 3
3
формуласымен есептеледі, мұндағы  - 3,14 -–ке тең. Ал, шардың диаметрі
d=2*r, демек, радиусы r=d/2 (сурет-4,5). Программаны салыстырмалы түрде
С++ және Python программалау тілдерінде құрамыз. Программаның Python
программалау тіліндегі нұсқасы 1, 2-суретте көрсетілген.

Сурет 1 - Шардың көлемін есептеу
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Сурет 2 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тілінде де шығарылу жолын көрсетейік (3,
4-сурет). Мұнда айнымалылардың типтерін көрсетеміз. V айнымалысы нақты
тип, d айнымалысы бүтін тип. <іОsТrЕАm> модулі арқылы СОuТ шығару
операторы және <sТdіО> модулі арқылы РrіnТf шығару операторы
пайдалануға болады.

Сурет 3 - С++ программалау тілінде шардың көлемін есептеу

Сурет 4 - Алынған нәтиже
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Сабақ соңы
Сызықтық алгоритмді программалау тақырыбы бойынша жеке
43-45 мин
орындауға арналған есептер.
1. Қазақстандағы бидай — аса бағалы астық тұқымдасына жататын
өсімдік. Ауыл шаруашылығында бидайды сыртқа сату дұрыс жолға қойылған.
Осы бидай тұқымын егудің негізгі әдісі – тар қатарлы және айқаспалы себу.
Тұқымды сіңіру тереңдігі 5-6см. Тұқымды себу нормасы 1 гектарға 160-250кг.
2600 гектар жерге қанша килограмм бидай егілетінін есептейтін табатын
программа құру керек. (Жауабы: 416000-650000 килограм бидай егіледі)
2. Қазақстанның шөлді аймақтарында құмды бекітуге пайдаланады.
Шөлдің құмды жерлерінде өседі, жапырақтары жетілмегендіктен, ағзалық
заттар жас өркенде түзіледі. Діңі қисық, морт, мықты болып келеді, жаққанда
жылуы мол болады. Жас өркендерін қыста түйе, қой жейді. Енгізілген
өсімдікдің дұрыс не бұрыс екенін табатын программа құру қажет. (Жауабы:
Ақ сексеуіл)
3. Біздің республикамыздың тыңайтылған жерінде өсірілген шитті
мақтаның қоза қауашақтарының әрқайсысынан 7 грамға дейін таза мақта алуға
болады. Осындай мақтаның тұқымынан талшықты бөліп алғанда 100 кг шиті
мақтадан 25-42 килограмға дейін таза талшық алынады. 420 кг таза талшық
алу үшін қанша шиті мақта алу қажет екенін табатын программа құру керек.
(Жауабы: 1000 кг шиті мақта)
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- нені білді, нені үйренді
- не түсініксіз қалды
- немен жұмыс жасау қажет

6 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауға
байланысты қалған тақырыптарды оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесі Қосымша А-да берілген.
7 сынып Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін және оның
мазмұнын қарастырайық [148]. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесінің көмегімен «Тармақталған алгоритмдеуді программалау» тақырыбын
оқытуда демонстрациялық мысалдар әдісін пайдалана отырып, сабақ жоспарын
көрейік.
Ұзақ мерзімді жоспар
тарауы: Шешімдерді
бағдарламалау
Күні:
Сынып: 7
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысушылар
Қатыспағандар:
саны:
Тармақталған алгоритмдерді программалау
бағдарламалау тілінде алгоритм жазу
визуалды ортада (мысалы, LАzАrus) бағдарламалаудың тілінде сызықтық
алгоритмдер жазу
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Сабақ мақсаты
Сәттілік критерийі

Шартты операторларды қолдануды түсіну

Тілдік мақсаттар

Тілдік емес пәндер үшін қалыптастырылады.

- шартты оператордың толық және қысқартылған жазылу түрлерін білу
- бағдарламалау тілінде шартты операторлардың құрылымын дұрыс жаза
алу
- шартты операторды жобаның қай жерде қолдану керек екендігін талдау
өз жобаларын сынып алдында көрсету үшін қысқаша есептер жаза алады

Пәнге тән лексика және терминология.




-

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыстар
Алдын ала білім
Сабақ барысы:

алгоритм, бағдарламалау ортасы, бағдарламалау тілі
код, операторлар, енгізу/шығару, сәйкестендіргіш, айнымалы
шарт, таңдау

Диалогтар мен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:
Бағдарламалау жүйесі - бұл…
Бағдарламалаудың жоғары деңгейлі тілдеріне … жатады.
Менің жобамның тақырыбы - …
Менің жобамның мақсаты - …
Егер …, онда…., әйтпесе …
Өмір бойы білім алу

Математика, физика
Программа ұғымы, программалау тілдері

Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған қызмет
жоспарлан
ған
кезеңдері
Сабақ басы
Ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, сабақта жоқ білім алушыларды
0-5 мин
журналға белгілеу, 3 топқа бөлу
(Т) Сызықтық алгоритмді программалау дегеніміз не?
Енгізу және шығару операторлары қалай аталады және олардың атқаратын
қызметі қандай?
Сіздің ойыңызша бүгін қандай тақырыппен таныс боламыз?
Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттармен таныстыру
Сабақ
Тармақталу операторы – шарттың орындалуына немесе орындалмауына
ортасы
байланысты екі түрлі жағдайдың бірін таңдауға мүмкіндік береді.
6-8 мин
Шарт ретінде логикалық қатынастар қолданылады. Python және С++
9-15 мин
программалау тілінде логикалық қатынастар өрнегін жазу үшін мынадай
16-17 мин қатынас белгілері қолданылады: <, >, ==, <=, >=, !=(тең емес), АND
18-24 мин (логикалық «және») (С++-те && белгісі арқылы), ОR (логикалық «немесе»)
25-40 мин (С++-те || белгісі арқылы). Тармақталу операторлары:
41-42 мин
іf - ЕГЕР
ЕlsЕ – ӘЙТПЕСЕ
Оператор программадағы іс-әрекеттердің орындалу реттілігін өзгертетін
мүмкіндіктің ең кең тараған тәсілі болып табылады. Python программалау
тілінде толық оператордың жазылу түрі:
Егер шарт оператор әйтпесе 2 оператор орындалады.
іf <шартты өрнек> :
<1 оператор>
ЕlsЕ:
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<2 оператор>
Егер шарттың мәні «ақиқат» болса, 1 оператор, ал мән «жалған» болса,
ЕlsЕ сөзінен кейінгі оператор орындалады.
С++ программалау тілінде шартты көшу оператордың жазылу түрі:
іf <шартты өрнек> <1 оператор>;
ЕlsЕ <2 оператор>;
Кей жағдайларда шартты оператордың ішінде шартты оператор орналасуы
мүмкін. Мысалы,
іf (1-шарт)
1-оператор;
ЕlsЕ іf (2-шарт)
2-оператор;
ЕlsЕ
3-оператор;
Бұл жағдайда алдымен бірінші шарт тексеріледі, егер бірінші шарт ақиқат
болса, онда бірінші оператор орындалады; ал, бірінші шарт жалған болса,
екінші шарт ақиқат болса, онда екініші шарт орындалады; ал, бірінші және
екінші шарт жалған болса, онда үшінші оператор орындалады.
Демонстрациялық мысалдар. Тармақталу алгоритмін программалау
тақырыбына «Ертегі батырлары» есебін қарастыруға болады. Алпамыс,
Қобыланды және Ер Тарғын батырлар бірнеше дәулермен шайқасқа түседі.
Әрбір дәу 3 соққыдан жеді, нәтижеде барлық дәулер қашып кетті. Ең көп
соққыны Алпамыс батыр соқты – 7 соққы, ең азы Ер Тарғын батыр – 3 соққы.
Дәулердің санын есептейтін программа құрайық. Python программалау
тіліндегі нұсқасы 1, 2 -суреттерде беріледі.

Сурет 1 - Дәулердің санын есептеу

Сурет 2 - Алынған нәтиже
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Программаның С++ программалау тілінде нұсқасы 3, 4 – суреттерде
көрсетілген.

Сурет 3 - С++ программалау тілінде дәулердің санын есептеу

Сурет 4 - Алынған нәтиже
Сабақ соңы
Тармақталу алгоритмін программалау тақырыбына арналған жеке
43-45 мин
орындауға арналған есептер.
1. Кең байтақ даламыздың көркі «Сахараның ботакөзі» халқымыз киесі
бар деп қадірлейтін жануар. Ол қандай сүтқоректі жануар екенін табатын
программа құру қажет (Жауабы: Ақбөкен немесе Жезкиік).
2. Қарасай батыр бабамыз 1684 жылы Арқада қалмақтармен соғысады.
Сол жылы ол 20 жасар жігіт еді. Қарасай батыр бабамыздың туған жылы тақ
сан немесе жұп сан екенін анықтайтын программа құру керек.
3. Бір малшы алты жылқысына күн сайын он қадақ сұлы беріп жүреді. Жем
жылқының жасына қарай бөлінеді: биеге - үш қадақ, құлындарына - екі қадақ,
ал тай басына бір қадақтан береді. Мал иесі алыстан үйіне келіп қонақ болып
отырған жекжатына әңгіме арасында өзінің осы тіршілігін айтып қалады.
«Сонда бие нешеу, құнан нешеу, тай нешеу болғаны?» - деп, қонақ жылқы
санын іштей есептеуге көшіпті. Бие нешеу, құнан нешеу, тай нешеу екенін
есептейтін программа құру қажет.
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- нені білді, нені үйренді
- не түсініксіз қалды
- немен жұмыс жасау қажет
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7 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауға
байланысты қалған тақырыптарды оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесі Қосымша Ә-де берілген.
8 сынып Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін және оның
мазмұнын қарастырайық [148]. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесінің көмегімен «Параметрлі циклдер, for операторы» тақырыбын оқытуда
демонстрациялық мысалдар әдісін пайдалана отырып, сабақ жоспарын
қарастырайық.
Ұзақ мерзімді жоспар
тарауы:
Күні:
Сынып: 8

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысушылар
Қатыспағандар:
саны:
Параметрлі циклдер, for операторы

Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаты
Сәттілік критерийі

бағдарламалау тілінде алгоритм жазу
визуалды ортада бағдарламалаудың тілінде сызықтық алгоритмдер жазу

Қайталау операторларын қолдануды түсіну
- for қайталау операторының жазылуын білу
- бағдарламалау тілінде for қайталау операторыны құрылымын дұрыс
жаза алу

Тілдік емес пәндер үшін қалыптастырылады.

Тілдік мақсаттар

өз жобаларын сынып алдында көрсету үшін қысқаша есептер жаза алады

Пәнге тән лексика және терминология.



-

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыстар
Алдын ала білім
Сабақ барысы:
Сабақтың
жоспарлан
ған
кезеңдері

бағдарламалау ортасы, бағдарламалау тілі
код, операторлар, қайталау операторы, сәйкестендіргіш, айнымалы

Диалогтар мен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:
Менің жобамның тақырыбы - …
Менің жобамның мақсаты - …
Қайталау оперторы
Өмір бойы білім алу
Математика, физика
Программа ұғымы, программалау тілдері

Сабақтағы жоспарланған қызмет
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Сабақ басы
0-5 мин

Сабақ
ортасы
6-8 мин
9-15 мин
16-17 мин
18-24 мин
25-40 мин
41-42 мин

Ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, сабақта жоқ білім алушыларды
журналға белгілеу,
(Т) Тармақталған алгоритмді программалау дегеніміз не?
Шартты оператор қалай жазылады және олардың атқаратын қызметі
қандай?
Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттармен таныстыру
Көп жағдайларда аргументтердің әр түрлі мәндері бойынша алгоритмнің
белгілі бір бөліктерін немесе алгоритмдегі бірнеше операторлар тобын
бірнеше рет қайталауға тура келеді. Осындай үдерістерді ұйымдастыру үшін
циклдік құрылымы бар алгоритмдер, дәлірек айтқанда, қайталанатын
алгоритмдер (операторлар) пайдаланылады. Қайталанатын бөліктер әр түрлі
заңдылықтар, ережелер бойынша құрастырылады. Python және С++ тілдерінде
қайталау үдерісін үш түрлі жолмен ұйымдастыруға болады:
Көп жағдайларда қайталану саны белгілі болғанда, шартты параметрлі
қайталану операторын пайдалануға болады.
Python-да for операторы белгілі бір есептеуде көрсетілген мәнге жеткенге
дейін жұмыс істейді. Параметрлі цикл жұмысын ұйымдастыру
үшін for операторын range () функциясымен бірге қолдану керек.
Параметрлі қайталану операторының Python программалау тіліндегі
жазылу форматы:
for
айнымалы іn range (<қайталану парметрінің бастапқы мәнін
тағайындау>,<қайталану парметрінің соңғы мәнін тағайындау>):
Қайталантын командалар сериясы
Параметрлі қайталану операторының
С++ программалау
тіліндегі
жазылу форматы:
for (<қайталану парметрінің бастапқы мәнін тағайындау>; <шарт>;
қайталану инкременті немесе декременті)
{Қайталантын командалар сериясы}
Мұндағы қайталану парметрінің бастапқы мәні – меншіктеу командасы
арқылы беріледі; ал, шарт арқылы қайталану командасының соңғы мәні
көрсетіледі; қайталану инкременті немесе декременті – бұл қайталану
параметрінің мәнінің 1-ге артып немесе кеміп отыратынын білдіреді.
Демонстрациялық мысалдар.
«Параметрлі циклдер, for операторы» тақырыбына ең алдымен қайталау
алгоритмін құруды көрейік. «Терілерді бөлу» алгоритмін мысал қарастыруға
болады. Қанарда ақ қой мен қара қойдың терілері бар. Осы терілерді ақ және
қара түсті екі қапқа, ақ терілерді ақ қапқа, ал қара терілерді қара қапқа
болатындай етіп бөліп салудың алгоритмін жазайық.
Ең алдымен осы есептің блок-схемасын құрып алайық. Терілерді
қанарларға бөліп салу үшін төмендегі әрекеттерді орындау керектігі айқын:
егер қанар бос болмаса, онда қанардан бір теріні алып, оның түсін анықтау
қажет те, тиісті қапқа салу керек. Айтылған әрекеттерді қанар босағанша
қайталай беру қажет. Ізделініп отырған алгоритмнің блок-схемасы 1-суретте
берілген.
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Сурет 1 - Терілерді бөлу блок – схемасы
Осы тақырыпқа қазақтардың «Тоғызтораудағы кездесу» есебін беруге
болады. Талас өзенінің төменгі бойындағы көкмайса жерге тұс-тұстан тоғыз
жол келіп түйіседі. Сондықтан тоғыз жолдың торабы Тоғызторау деп аталады.
Әйтеуір бір жылы сондағы құдық басына тоғыз аңшы келіп, бірімен-бірі түгел
қол берісіп амандасып шығады.
- Бәріміз қанша рет қол алыстық? - дейді сонда жолаушылардың бірі.
- Кім білсін, ал мен өзім сегіз адаммен амандастым, - дейді екінші
жолаушы. Тоғыз жолаушы біріне-бірі қанша рет қол беріскенін есептейтін
программа құрайық.
Нұсқаулық: Егер тоғыз адамның әркайсысы өзінен басқа сегіз адаммен қол
алысып шығады десек, онда барлық қол алысулар саны жетпіс екіге тең болар
еді. Бұлай есептегенде тоғыз адамның әрқайсысы бір-бірімен екі реттен қол
алысқан болып шығады. Сонда бір реттен қол алысу саны отыз алтыға тең.
Яғни бірінші адам - өзінен басқа сегіз адаммен, екінші адам - қалған
жетеуімен, үшінші адам - алты адаммен, төртінші - бес адаммен, бесінші төрт адаммен, алтыншы - үш адаммен, жетінші - екі адаммен, сегізінші адам
ең соңғы бір адаммен қол алысады. Барлық қол алысулар саны - отыз алты.
«Тоғызтораудағы кездесу» есебінің Python программалау тілінде
программа коды 2, 3-суреттерде берілген.

Сурет 2 - Тоғыз жолаушының бір –бірімен амандасуын есептеу
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Сурет 3 -Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 4, 5-суреттерде
берілген.

Сурет 4 - С++программалау тілінде тоғыз жолаушының бір –бірімен
амандасуын есептеу

Сурет 5 - Алынған нәтиже
Сабақ соңы
For операторы, Қайталау алгоритмді
программалау тақырыбына
43-45 мин
арналған жеке орындауға арналған есептер.
1. Қазіргі уақытта бір бөлке нанның құны 70 теңге, бір құмыра сүттікі 60
теңге. Әр ай сайын нан құны 10% -ке, ал сүттікі 15%-ке қымбаттайды. Қанша
айдан кейін бір бөлке нан бір құмыра сүттен арзан тұратын болатынын
анықтайтын программа құру керек.
2. 10. Адам 2000 теңге салып, 1 қаңтарда банкте өз есеп шотын ашты.
Салған ақша әр ай сайын бар суммадан 3%-ға артып отырады. Бірінші,
екінші,..., оныншы айда салған ақша өсімін септейтейтін программа құру
керек.
3. Шу бойындағы бір ауылда жазғы жиын-терімнен кейін үлкен сабантой
болады. Қырманның көл-көсір сабан-топанын қоршап отырған ауыл адамдары
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өз ортасынан сегіз палуанын шығарып, олардың белдесуін тамашалайды. Сегіз
жігіт бірімен-бірі түгел күресіп шығады. Тамашаға қызған ел-жұрт оларды
екінші рет күресіп шығуға шақырады. Жігіттер бірімен-бірі түгел күресіп,
қауым халықты тағы да риза етеді. Бірін-бірі жығып, денесі әбден қызып
тұрған жігіттерге енді үшінші рет белдесіңдер деген сыныс айтылады. «Ер
кезегі үшке дейін» деп, жігіттер күреске қайта шығады. Палуандар күресі
аяқталғанда көпшілік ішінен біреу:
«Сегіз жігіт бірімен-бірі барлығы неше рет белдесті екен?» - деген сауал
қояды.
- Әуелгі бір дүркін күресте біздің жігітіміз жетеуімен күресті, ал одан соң...
- Екінші дүркін күресте біздің палуанымыз...
- Олайша санауды қойыңдар, - деп қария қол көтереді.
Сегіз жігіт үш дүркін айқаста барлығы неше рет белдескенін есептейтін
программа құру керек. (Жауабы. Сегіз жігіт бір дүркін күресте-барлығы
жиырма сегіз рет, үш дүркінгі күрестесексен төрт рет белдеседі.)
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- нені білді, нені үйренді
- не түсініксіз қалды
- немен жұмыс жасау қажет

8-сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауға
байланысты қалған тақырыптарын оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесі Қосымша Б-да берілген.
9-сынып Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін және оның
мазмұнын қарастырайық [148]. Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесінің көмегімен «Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығару»
тақырыбын оқытуда демонстрациялық мысалдар әдісін пайдалана отырып,
сабақ жоспарын көрейік.
Ұзақ мерзімді жоспар
тарауы:
Күні:

Мектеп:

Сынып: 9

Қатысушылар
саны:

Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаты
Сәттілік критерийі

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатыспағандар:

Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығару
бағдарламалау тілінде алгоритм жазу
визуалды ортада бағдарламалаудың тілінде сызықтық алгоритмдер жазу

Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығаруды түсіну
- бағдарламалау тілінде бір өлшемді массивті енгізу, шығаруды дұрыс жаза
алу және массивтің элементтерімен жұмыс істеуді үйрену
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Тілдік емес пәндер үшін қалыптастырылады.

Тілдік мақсаттар

өз жобаларын сынып алдында көрсету үшін қысқаша есептер жаза алады

Пәнге тән лексика және терминология.
қайталау операторы, массив, бір өлшемді массив, бір өлшемді массивтің
элементтері, индекс

-

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыстар
Алдын ала білім
Сабақ барысы:

Диалогтар мен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:
Менің жобамның тақырыбы - …
Менің жобамның мақсаты - …
МассивБір өлшемді массив элементтерін енгізу және шығару
Өмір бойы білім алу
Математика, физика,
Қайталау операторлары

Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған қызмет
жоспарлан
ған
кезеңдері
Сабақ басы
Ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, сабақта жоқ білім алушыларды
0-5 мин
журналға белгілеу,
(Т) )Қайтлау алгоритмді программалауды қандай жағдайларда
пайдаланамыз?
Қайталау операторларының қандай түрлерін білесіз?
Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттармен таныстыру
Сабақ
Массив дегеніміз – бір типтегі берілгендер жиыны. Басқаша айтқанда,
ортасы
массив – бір атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізбегі.
6-8 мин
Айнымалылардың - массив элементтерінің типтері бірдей болады. Массив бір
9-15 мин
ғана атпен белгіленеді. Мысалы, нақты сандардан құрылған тізбекті R атаулы
16-17 мин массив деуге болады. Мысалы:
18-24 мин
1.6, 14.9, -5.0, 8.5, 0.46 - ны бір өлшемді массив деп, оған А деп атау
25-40 мин беруге болады. Массивтің әр элементі массивтің атымен белгіленеді де, оның
41-42 мин индексі қойылады. Массив
элементтері индекстері бойынша реттеліп
жазылады. Мысалы, А1,А2,…,Аn немесе жалпы түрде Аі,і=1,2,…,n.
Массивті жариялаған кезде массивтің атауын, массив элементтерінің
типін көрсетеміз. Массивтің өлшемі көрсетілмейді, ол кез келген уақытта жаңа
элементтерді қосу арқылы кеңейтілуі мүмкін. Массивті Python-да пайдалану
үшін Аrray стандартты модулін импорттау қажет.
Массивті жариялау үшін, массивтің атауын және айнымалылардың типін
көрсету керек. Мысалы, массивті float типімен жариялайық:
іmport array as arr
a = arr.array('f')
Массив элементтерінің мәнін енгізу және шығару үшін параметрі бар
цикл қолданылады.
Массив элементтерін енгізу
for і іn range(0,10):
testArray.append(і)
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Массив элементтерін шығару
fоr і іn rаngе(0,10):
Рrіnt(testАrray[і])
С++ тіліндегі массив ұғымы алгоритмдік тілдегі кесте ұғымына сәйкес
келеді. С++ тілінде массивтің өлшемін – тұрақты арқылы (#defіne sіze 5) –
көрсетуге болады. Басқа программалау тілдеріндегі тәрізді массив
элементтерін енгізу, массив элементтеріне операциялар қолдану және массив
элементтерін шығару (есеп шартына байланысты) қайталану командасы
арқылы жазылады. Мысалы, массив элементтерінің сипатталуы:
...
maіn()
{іnt a[sіzЕ];
...
Массив элементтерін енгізу:
for (і=0; і<sіzЕ;і++)
{ prіntf("А[%і]=",і+1);
scanf("%і",&А[і]); }
С++ тілінде массив элементтерінің индексі алгоритмдік тілдегі тәрізді тік
жақшаға алынып жазылады, мысалы, А[і]. Жоғарыдағы массивте А[0]=1.6,
А[1]=14.9 және т.с.с. мәндер қабылдайды. С++ тілінде массив элементтерінің
индекстері 0-ден бастап нөмірленеді.
Демонстрациялық мысалдар.
1-мысал. Қоржынға салынған 10 асықтың ішінде жалғыз қызыл асық бар,
сол қызыл асықты табудың алгоритмі мен программасын құрайық. Алгоритм
мына түрде болуы мүмкін: қоржынға қолды саламыз, ілінген асықты аламыз.
Қызыл асық па? Ия, қызыл асық табылды. Жоқ, қайта қоржынға қолды
саламыз, біртіндеп алып қараймыз және т.с. Қызыл асық табылғанша берілген
мысалдағы осы іс-әрекетті қайталай береміз.
Python программалау тіліндегі программа коды

1-сурет. Қызыл асықты табуға арналған терезе
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2-сурет. Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 3,4-суреттерде
берілген.

3-сурет. С++ программалау тілінде қызыл асықты табуға арналған терезе
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4-сурет. Алынған нәтиже
Сабақ соңы Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығаруды түсіну тақырыбына
43-45 мин
арналған жеке орындауға арналған есептер.
1. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының мынадай түрлері барі: 1.Сүт
тағамдары. 2.Ет тағамдары. 3.Сорпа тағамдары. 4.Ұн тағамдары. 5.Дән
тағамдары. 6.Балық тағамдары. 7.Жеміс тағамдары. Әр тағамнан сандармен
бірнеше түрлері берілген. Тағамдарды өсу қатарымен шығаратын программа
құру керек.
2. «Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтарға тілі жоқ».
Жерімізде барлығы 10 қорық бар. Наурызым қорығы – 1934ж, Алматы қорығы
– 1964ж, Қорғалжын қорығы – 1968ж, Барсакелмес қорығы – 1939, Марқакөл
қорығы – 1976ж, Үстірт қорығы – 1984ж, Батыс Алтай – 1992ж, Алакөл
қорығы – 1998ж, Қаратау қорығы – 2004ж құрылған. Ең алдымен тақ
жылдары, одан кейін жұп жылдары құрылған қорықтарды экранға шығаратын
программа құру керек.
3. Қазақстанның жер қыртысында тоқсаннан астам пайдалы қазбалар
кездеседі. Қазақстанның негізгі пайдалы қазбаларының әлемдегі алатын орны
берілген. Темір кені – 6 орын, Марганец кені – 4, Хром кені– 2 орын,
Бокситтер– 12 орын, Қорғасын– 5 орын, Мырыш– 5 орын, Мыс – 12 орын,
Титан– 10 орын, Вольфрам– 1 орын, Алтын– 15 орын, Күміс– 4 орын, Қалайы–
10 орын, Уран– 2 орын, Тас темір– 8 орын. Ең алдымен оның жұп және тақ
индексті, содан кейін тақ және жұп индексті пайдалы қазбаларды экранға
шығаруға арналған программа құру керек.
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- нені білді, нені үйренді
- не түсініксіз қалды
- немен жұмыс жасау қажет

9-сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауға
байланысты қалған тақырыптарды оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесі Қосымша В-да берілген.
Қорыта келгенде, ұрпағымызды парасатты да білікті, мәдениетті де білімді
етіп тәрбиелеп, рухани дүниетанымын жалпы адамзаттық деңгейде дамытамыз
десек, бойында ұлттық және азаматтық намысы бар ұрпақ өсіргіміз келсе, бүкіл
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қоғамдық өмірдің өзегін келешек ұрпақ тәрбиесіне, соның ішінде ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі тәрбиелеуге бағыттаумыз қажет.
2.3 Педагогикалық эксперимент және оның нәтижелері
Білім беру жүйесінде оқушылардың дербестігін ынталандыруға, шешімнің
жекелеген қадамдарын орындауға және ұлттық ерекшеліктер туралы
мәліметтер бере отырып, білімін жетілдіруге бағытталған әдістеменің рөлі
маңызды. Сонымен қатар, бұл әдістеменің оқыту үдерісінде оқушылардың
тәуелсіздігін тәрбиелеуге назар аудару әр оқушыда парасаттылықтың,
тапсырылған іске саналы көзқарастың, жақсы нәтижелерге қол жеткізудің,
халық игілігіне
саналы ұқыпты
қараудың маңызды қасиеттерін
қалыптастырумен негізделеді.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі
алгоритмдеу және программалауды оқыту мәселесіне жүргізілген теориялық
талдау бойынша:
- алгоритмдеу және программалау бөлімінде бұл мәселенің жеткіліксіз
оқытылатынына;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
мектептегі алгоритмдеу және программалауды оқытудың біз жасаған әдістемені
негіздеуге байланысты педагогикалық эксперименттің қажет екендігін
дәлелдеді [142].
Педагогикалық эксперимент үш кезеңге сәйкес жүргізілді:
Бірінші, анықтау
кезеңінде (2017-2018ж.) – ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды
оқытудың қажетіліктері мен жетістіктеріне талдау жасалынды. Зерттеу
мәселесі бойынша
психологиялық-педагогикалық, оқу және әдістемелік
әдебиеттерге талдау жасалынып, алгоритмдеу және программалау оқытудың
қазіргі деңгейі бақыланды.
Екінші, (2018-2019ж) қалыптастыру кезеңінде ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды
оқытудың жасалған әдістемені іске асыру жұмыстары нақтыланып,
оқушыларды оқыту үдерісіне баулу жүргізілді.
Үшінші, (2019-2020 ж.ж.) – бақылау кезеңде ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды
оқыту әдістемесінің эксперимент нәтижелері қорытындыланып, өңдеу
жұмыстары жүргізілді.
Анықтау эксперименті кезеңінде 2017 жылы Алматы қаласының
Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназиясы мен №178-лицей коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің 6-9 сынып оқушыларына (198 оқушы) алгоритмдеу
мен программалау тақырыптары бойынша білімін анықтау үшін арнайы
сауалнама жүргізілді.
Сауалнама зерттеудің мынадай мақсаттары мен міндеттеріне байланысты
құрылды:
98

1. Алгоритмдеу және программалауға деген қызықшылығын анықтау;
2. Алгоритмдеу және программалауды оқытудың құралдар тобын
анықтау;
3. Тақырыпты оқытуға жеткілікті көңіл бөлінуін білу;
4. Оқулықтағы есептер мазмұнын түсіну деңгейін айқындау;
5. Алгоритмдеу және программалау есептерінің деңгейге бөлінуін
анықтау;
6. Тақырыпты оқытуда ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептердің
қолдану мүмкіндігін білу.
7. Ұлттық ерекшеліктер туралы ой-пікірлерін талдау.
Жүргізілген сауалнамалардың талдау нәтижелері алгоритмдеу және
программалауға деген қызықшылығының пайда болуы сол пәннің мазмұнына,
оқушының алгоритмдеу және программалауға деген теріс көзқарасы
тақырыптың қиындығында және түсініксіздігіне байланысты екенін көрсетті.
Оқулықта берілген алгоритмдеу және программалау есептерінің деңгейге
бөлінбеуі, оқушылар үшін алгоритмдеу және программалау тақырыбында
қолданбалы сипаттағы есептерді шешу қарастырылып, тақырыпты оқытуда
ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептердің қолдану төмен екендігін байқауға
болады. Сөнымен қатар оқушылардың көпшілігі ұлттық ерекшеліктер деген
ұғымға түсінік беруде ой-пікірлерін жазуда қиналды. Сыныптар бойынша
алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білім деңгейін анықтау
сауалнама нәтижесінің диаграммасы 24-суретте көрсетілген.

Сурет 24 – Сыныптар бойынша алгоритмдеу және программалау
бөлімшесі бойынша білім деңгейін анықтау сауалнама
нәтижесінің диаграммасы
Жасалған бақылауларды талдап, қорытындылай келе, біз ұлттық
ерекшелікті ескере отырып оқытуды іс жүзінде жүзеге асыратын және
информатика курсындағы алгоритмдеу және программалауға деген
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қызығушылықты арттыратын нақты әдістеме жасау қажеттілігі туралы
қорытындыға келдік.
Зерттеудің қалыптастыру кезеңінде 2018-2019 жылдар аралығында
ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу
және программалауды оқыту мен есептер шығаруға тиімді пайдаланудың
жолдары іздестірілді. Сондай–ақ ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды оқытудың әдістемесі
жасалынды.
Эксперименттің анықтау және қалыптастыру кезеңдерінде мұғалімдер мен
оқушыларға жүргізілген бақылау, сұрау және сауалнамалардың нәтижелері
оқытудың мазмұнын, оқыту әдістері мен формаларын іріктеу әдістемелік
негіздемесіз жүзеге асырылатынын, оқушылардың ұлттық қажеттіліктері мен
ерекшеліктері жеткіліксіз есепке алынатынын көрсетті.
Нәтижесінде
оқушылардың
көпшілігінде
алгоритмдеу
мен
программалауды меңгеруге деген дайындық сапасының, алгоритмдеу мен
программалауды оқуға деген ынталары мен іскерлігінің төмен деңгейі
байқалды.
Бақылау кезеңі 2019-2020 жылдар аралығында Алматы қаласыдағы
Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназиясы мен №178-лицей коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің 6-9 сынып оқушыларының әрқайсысынан бір
эксперимент және бір бақылау топ бойынша жүргізілді. Экспериментік топқа 6сынып бойынша (22 оқушы) сабақ біздің жасаған әдістемеміз бойынша, ал
бақылау тобына (22 оқушы) сабақ дәстүрлі әдіс бойынша жүргізіліп,
мектептердегі информатика пәні аптасына 1 сағат, яғни 34 оқу апталығы
бойынша 34 сағаттан құрылған бағдарламаға сәйкес бұл бөлімді оқытуға
байланысты 10 сағат сабақтар өткізілді. 7-сынып бойынша (28 оқушы) сабақ
біздің жасаған әдістемеміз бойынша, ал бақылау тобына (28 оқушы) сабақ
дәстүрлі әдіс бойынша жүргізіліп, мектептердегі информатика пәні аптасына 1
сағат, яғни 34 оқу апталығы бойынша 34 сағаттан құрылған бағдарламаға
сәйкес бұл бөлімді оқытуға байланысты 10 сағат сабақтар өткізілді. Ал, 8сынып бойынша (25 оқушы) сабақ біздің жасаған әдістемеміз бойынша, ал
бақылау тобына (25 оқушы) сабақ дәстүрлі әдіс бойынша бағдарламаға сәйкес
бұл бөлімді оқытуға байланысты 16 сағат сабақтар жүргізілді. 9-сынып
бойынша (24 оқушы) сабақ біздің жасаған әдістемеміз бойынша, ал бақылау
тобына (24 оқушы) сабақ дәстүрлі әдіс бойынша жүргізіліп, мектептердегі
информатика пәні аптасына 1 сағат, яғни 34 оқу апталығы бойынша 34 сағаттан
құрылған бағдарламаға сәйкес бұл бөлімді оқытуға байланысты 16 сағат
сабақтар өткізілді. Өз кезегінде сабақтар теориялық (жаңа сабақты түсіндіру)
және практикалық сабақ
(тапсырманы орындау) түрінде болды.
Эксперименттік топтағы сабақта арнайы жасалынған ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және программалауды
оқытуға арналған әдістелемік құрал пайдаланылды.
Бұл кезеңде ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
арқылы алгоритмдеу және программалауды оқытудың эксперимент нәтижелері
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қорытындыланып, өңдеу жұмыстары жүргізілді. Әдістемелік құралда берілген
сабақтардың мазмұны мен тапсырмалар, бақылау сұрақтары икем мен білімнің
сапасын көтеруде тақырыпты оқытуға негіз болып, ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы оқыту тәсілін меңгерудің жоғарғы
деңгейлеріне көтерілуге жол салды. Мысалы: әдістемеде берілген сабақтарды
орындау барысында оқушыларда ұлттық ерекшелік туралы жалпы түсінік,
олардың түрлері, айырмашылықтары туралы білімдері қалыптасады. Барлық
эксперимент жұмыстары оқушылармен сабақ уақытысында жүргізілді.
Оқушылардың білімін тексеруге 6-9 сынып информатика курсының
«Алгоритмдеу және программалау» бойынша құрастырылған тест әдісі
пайдаланылды.
Тест әдісінің бақылау тәсілдерінен артықшылығы мынада: оқушының
белгілі бір бөлім бойынша білімін жүйелі, толық бақылауға мүмкіндік туады,
негізгі ұғымдар мен тұжырымдар туралы қандай біліктілігінің бар екендігін
анықтауға болады. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытады.
Білімдерін бағалау критерийі әрбір сұраққа берілген дұрыс жауап бір балл
деп есептеліп, осы баллдардың қосындысы оқушы білімінің бірден бір
көрсеткіші ретінде алынды. Тестілеу нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіші
төмендегі формуламен анықталды:
К=(Р/N)*100%
Мұндағы, N – берілген тест сұрақтарының жалпы саны,
Р – дұрыс жауаптар саны,
K – оқушының жинаған балы.

(2)

Бағалау әдісі оқушы білімі мен икемділігін тексерудің әмбебап әдісі –
статистикалық әдіс негізінде тағайындалған төмендегідей көрсеткіш арқылы
бағаланды:
егер, 81%≤K≤100% болса, «өте жақсы»
егер, 61%≤K≤80% болса, «жақсы»
егер, 41%≤K≤60% болса, «қанағаттанарлық»
егер, K≤40%, болса, «қанағаттанарлықсыз».
Бұл арнаулы ғылыми зерттеулерде дәлелденген тұжырым [159].
Дәстүрлі түрде мектептердің көпшілігінде жүйеде төрт балдан құралған
бағалау жүйесі сақталады: 2 ("қанағаттанарлықсыз"), 3 ("қанағаттанарлық"), 4
("жақсы"), 5 ("өте жақсы").
Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің
маңызды да салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу ісәрекеттерін кеңінен қолданып, оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің
талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет етіледі. Бұл жерде оқушылар өзінөзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу үдерісінің белсенді
қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау үдерісінде мұғалім
оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда
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оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды.
Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша
алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін
ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады.
Одан басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана
алады. Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің
жұмысы да жеңілдеуі мүмкін.
Критериалды бағалау - бұл оқушылардың оқу-танымдық құзыреттілігін
дамытудың әртүрлі бағыттары бойынша жеткен жетістіктерін көрсететін
(критерийлерден) құралады.
Мысалы, 6-9 сыныптарда информатика пәні бойынша оқушылардың
жетістіктерін бағалаудың жалпы критерийлері (7-кесте) берілген.
Кесте 7- оқүшылардың жетістіктерін бағалаудың жалпы критерийлері
1
2
3
4
5

Критерийі
Білім және түсіну
Зерттеу

Оқушы жетістіктерінің ең жоғары деңгейі
3
4

Талдау
Жоспарлау
Нәтиже
Қорытынды

4
4
5
20

Оқушылар әртүрлі алгоритмдеу мен программалау тілдерінде ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі жасалынған есептер жүйесін шешуді, ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептерді түсіну және қолдану дағдылары, білім,
біліктерін меңгеруі қажет. Оқушылардың білімін бағалауға байланысты
төмендегідей есептер ұсынылды.
6-сынып оқушыларына арналған «Алгоритмдеу мен программалау»
бөлімшесі бойынша білімін бақылау тапсырмалары 8- кестеде берілген.
Кесте 8 - 6-сынып оқушыларына арналған «Алгоритмдеу мен программалау»
бөлімшесі бойынша білімін бақылау есептері. Оқушылардың жетістіктерін
бағалаудың жалпы критерийлері
Тақырыбы: Тіл алфавиті және Синтаксис
1
1–деңгей
2–деңгей
3–деңгей

2
Қымыз дайындау алгоритмін құру керек.
Киіз үйді құру алгоритмін жасау керек.
Әрбір түйе төрт қап жүк көтереді. Түркістаннан Отырарға дейін жиырма
екі қап жүкті апару үшін қанша түйе қажет болатынын есептейтін
алгоритм құру қажет.
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Кесте 8 жалғасы
1
2
Тақырыбы: Сызықтық алгоритмді программалау
1–деңгей
1970 жылы Арал теңізінің ауданы 64500 км2 болды. 1980 жылы Арал
теңізінің ауданы 13400 км2 –ге азайды да, ол Каспий теңізінің ауданынан 7
есе кем болды. Каспий теңізінің ауданы қандай болғанын анықтайтын
программа құру қажет.
2–деңгей
Егер де Қазақстанда балқарағай өсетін орманды көбейтсе 1м 3 балқарағай
ағашынан 2 мың жұп шұлық, 1500 м жібек матасын, 7 мың литр шырын
дайындауға болады. 42 мың литр шырын, 9 мың метр жібек матасын алу
үшін қанша балқарағай ағашы қажет екенін табатын программа құру
керек.
3–деңгей
Ақсақалдың төрт ұлы болыпты. Олардың үшеуі оттау тігіп, өз еншісін
алған. Ақсақалды кісі төртінші баласын үйлендіріп, оның алдына бес
саулық салып беруді ойластырыпты. Бір күні ол үш ұлының үйлеріне
барып, бәрінің қойы қырық бір бас екенін біліп қайтады да, оларды
шақырып алып «Әркайсысың өздеріңдегі қойларды төртке бөліп, бөлінбей
калғанын кенже інілеріңе беріңдер»— дейді. Үш жігіт қойларын әке
айтуынша бөліп, бөлінбей қалғанын інісіне әкеліп береді. Сөйтіп кенже
жігіт бес саулыққа ие болады. - Екеуіңнің койың менікінен артық еді, енді
теңесті,—дейді қой берген үш жігіттің бірі өзгелеріне. Бұл үшеуінің
қойлары алғашында қаншадан болғанын есептейтін программа құру
қажет.
Тақырыбы: Деректер типі
1–деңгей
1м2 мата өндіру үшін 75% жүннен иірген жіп, 12% мақта мата жібі, 13%
синтетикалық жіп қолданылды. 875 кг матаны алуға жіптің әртүрінен
қанша қажет етіледі. Жауапты: «Жүннен иірілген жіп», «Мақта мата жібі»,
«Синтетикалық жіп» деген түсіндірмелерімен беретін программа құру
керек.
2–деңгей
Қазақстанның шөлді аймақтарында құмды бекітуге пайдаланады. Шөлдің
құмды жерлерінде өседі, жапырақтары жетілмегендіктен, ағзалық заттар
жас өркенде түзіледі. Діңі қисық, морт, мықты болып келеді, жаққанда
жылуы мол болады. Жас өркендерін қыста түйе, қой жейді. Енгізілген
өсімдікдің дұрыс не бұрыс екенін табатын программа құру қажет.
3–деңгей
Біздің республикамыздың тыңайтылған жерінде өсірілген шитті
мақтаның қоза қауашақтарының әрқайсысынан 7 грамға дейін таза мақта
алуға болады. Осындай мақтаның тұқымынан талшықты бөліп алғанда 100
кг шиті мақтадан 25-42 килограмға дейін таза талшық алынады. 420 кг
таза талшық алу үшін қанша шиті мақта алу қажет екенін табатын
программа құру керек.
Тақырыбы: Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері
1–деңгей

Қазақстандағы бидай — аса бағалы астық тұқымдасына жататын өсімдік.
Ауыл шаруашылығында бидайды сыртқа сату дұрыс жолға қойылған. Осы
бидай тұқымын егудің негізгі әдісі – тар қатарлы және айқаспалы себу.
Тұқымды сіңіру тереңдігі 5-6см. Тұқымды себу нормасы 1 гектарға 160250кг. 2600 гектар жерге қанша килограмм бидай егілетінін есептейтін
табатын программа құру керек.
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Кесте 8 жалғасы
1
2–деңгей

3–деңгей

2
¾ өлшемдегі текемет басуға 5 қойдың жүні қажет болса, осыдан екі есе
үлкен, 7 текемет дайындауға қанша қойдың жүні қажет екенін есептейтін
табатын программа құру қажет.
2012 жылғы статистикалық дерек бойынша халық саны 7 млрд, оның 15
млн-ы қазақтар, 133 млн-ы орыстар, 6 852 млн – өзге ұлт өкілдері.
Қазақстан халқының ұлттық құрамының % көрсеткішін есептейтін
программа құру керек.

7-сынып оқушыларына арналған «Алгоритмдеу мен программалау»
бөлімшесі бойынша білімін бақылау тапсырмалары 9- кестеде берілген.
Кесте 9- 7-сынып оқушыларына «Алгоритмдеу мен программалау» бөлімшесі
бойынша білімін бақылау есептері. Оқушылардың жетістіктерін бағалаудың
жалпы критерийлері
Тақырыбы: Сызықтық алгоритмді программалау
1
2
1–
Әрбір түйе төрт қап жүк көтереді. Түркістаннан Отырарға дейін жиырма екі қап
деңгей жүкті апару үшін қанша түйе қажет екенін есептейтін программа құру қажет.
2–
Жіп иіру өндірісінде әрбір килограмм шикі заттан 0,94 кг жіп, 0,05 кг қалдық,
деңгей 0,01 кг шығын шығады. 13т шикі заттан қанша жіп, қалдық және шығын
шығады? Нәтижені: «Алынған жіп», «Қалдық»» «Шығын» - деп көрсететін
программа құру керек.
3–
Қазақстанда өсірілген алқа тұқымдасының өкілі картоп құрамында нәруыз бен
деңгей көмірсуы мол құнарлы тағам. Осындай 1 кг картоптан адам ағзасы өзіне 20%
нәруыз, 40% көмірсу, витаминдер және минералды заттар алады. Адам 10 кг
картопты пайдаланғанда қанша грамм нәруыз және көмірсу қабылдайтынын
табатын программа құру қажет. (Жауабы: 2000г (нәр); 4000г (көм))
Тақырыбы: Тармақталған алгоритмді программалау.
Кез келген жыл мерзімін енгізіп, сол жылдың шығыс күнтізбесін (қазақша жыл
санау) бойынша қай жануардың атына сәйкес келетінін анықтауға программа
құру қажет.
2–
Кең байтақ даламыздың көркі «Сахараның ботакөзі» халқымыз киесі бар деп
деңгей қадірлейтін жануар. Ол қандай сүтқоректі жануар екенін табатын программа
құру қажет. (Жауабы: Ақбөкен немесе Жезкиік).
3–
«Ертедегі қазақ есебі». Егер Бір қойды арыстан 2 күн, қасқыр 3 күн, ал ит 6 күн
деңгей жесе, үшеуі бірігіп бір қойды неше күн жейтінін есептейтін программа құру
керке. Жауабы: Үшеуі бірігіп бір қойды 1 күн жейді.
Тақырыбы: Құрамды шарттарды программалау
1–
Ертегі батырлары Алпамыс, Қобыланды және Ер Тарғын батырлар бірнеше
деңгей дәулермен шайқасқа түседі. Әрбір дәу 3 соққыдан жеді, нәтижеде барлық дәулер
қашып кетті. Ең көп соққыны Алпамыс батыр соқты – 7 соққы, ең азы Ер Тарғын
батыр – 3 соққы. Дәулердің санын есептейтін программа құру керек.
1–
деңгей
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Кесте 9 жалғасы
1
2–
деңгей

2
Батыс Қазақстан облысының, Солтүстүк Қазақстан облысының және Шығыс
Қазақстан облысының аудандар санын енгізейік. Осы үш облыстың
аудандарының санының ең көбін және ең азын шығаратын программа құру
қажет.
3–
«Есегімнің керіне қарама» қазақ есебі. Үлен мен Түлен асықтарын бояп болған
деңгей соң мына бір оқиғаға тап болды. Қызыл, сары, жасыл және көк асықтарын
қосқанда бәрі 180 асық екен. Егер қазыл асыққа екі асық қоссақ, сарыдан екі
асықты шегерсек, жасылды үш есе артсақ, көкті екі есе кемітсек, онда бүкіл асық
бірдей болып төртке бөлінеді. - Әр түстен неше асық боядық, - деді Үлен
Түленге.
- Есегімнің керіне қарама, Әшекейлі еріне қара, - десейші деді Үлен Әңгүрт пен
Мәңгүртке қарап. Асықтарды есептейтін программа құру қажет. Жауабы. 22
қызыл, 18 сары, 20 жасыл, 80 көк асық
Тақырыбы: Кірістірілген шарттарды программалау
1–
Таңдау операторын пайдалана отырып, қазақтың бес арысын экранға шығару
деңгей программасын құру керек.
2–
Таңдау операторын пайдалана отырып жеті әулие туралы мәліметті экранға
деңгей шығару программасын құру қажет.
3–
Таңдау операторын пайдалана отырып, жеті жарғыны экранға шығаратын
деңгей программа құру керек.
Тақырыбы: Құрама шарттарды программалау
1–
Бір малшы алты жылқысына күн сайын он қадақ сұлы беріп жүреді. Жем
деңгей жылқының жасына қарай бөлінеді: биеге - үш қадақ, құлындарына - екі қадақ, ал
тай басына бір қадақтан береді. Мал иесі алыстан үйіне келіп қонақ болып
отырған жекжатына әңгіме арасында өзінің осы тіршілігін айтып қалады. «Сонда
бие нешеу, құнан нешеу, тай нешеу болғаны?» - деп, қонақ жылқы санын іштей
есептеуге көшіпті. С++ және Python программалау тілінде табылған жылқы
санының дұрыстығын есептейтін программа құру керек.
2–
«Жүз қаз» қазақ есебі. Бір топ қаз ұшып барады, оларға бір қаз қарсы ұшып келе
деңгей жатып: «Жүз қазға бір сәлем!» - депті. Топ қаз оған былай деп жауап беріпті:
«Жоқ біз жүз емеспіз! Егер бізге тағы осынша қосылса, тағы соның
жартысындай, тағы соның ширегіндей, оның үстіне сен қазым, бізге қосылсаң,
біз тура жүз қаз боламыз» Олар қанша болғанын есептейтін программа құру
керек. Жауабы: 36 қаз.
3–
Бір аңшы қартайған шағында қақпанын баласына тапсырады.
деңгей — Мына үш қақпан мені қырық жыл асырады,— дейді ол ұлына.
—Бұл үшеуі сенің балаңның баласын да аш қылмайды.
— Жарайды, көке,— деп бала үш қақпанды, сонша темір қазықты, әрқайсысы бір
құлаш келетін шынжырды қабылдап алады. Бала тұтасқан қалың шеңгелдің ішіне
қақпандарын құрып, бетін шөп-шаламмен жауып қайтып келеді. Келесі күні
таңертең үш қақпанның біреуіне ғана қоян түседі.
Оны алады да, қақпандарды қайта құрып кетеді. Ертеңіне кақпандарына келіп,
тағы бір қоян алып қайтады.
— Екі күнде әкелгенің екі қоян, жерден жеті қоян тапқандай қуанасың,
балам...,— дейді әке бала тіршілігіне көңілі толмай.
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Кесте 9 жалғасы
1

2
— Қалайша, көке, бір қақпанға екі қоян түссе де жеті қоян болмайды ғой,— дейді
бала әке сөзіне танданып.
Әке сол күнгі түнде қақпанды өзі құрып, жиырма бір қоян ұстап әкеледі. Бала
қоян санын үш қақпанға бөліп, «әрқайсысына жеті қояннан түскеніне» қайран
қалады.
— Олай емес... Екінші қақпанға — бірінші қақпаннан екі қоян көп, ал үшіншісіне
қарағанда екі қоян кем түсті,— дейді әкесі.
«Қай қақпанға қанша қояннан түсті екен?»— деп бала ойланып қалыпты. Қай
қақпанға қанша қояннан түскенін есептейтін программа құру керек.

8-сынып оқушыларына арналған «Алгоритмдеу мен программалау»
бөлімшесі бойынша білімін бақылау есептері 10- кестеде берілген.
Кесте 10 - 8-сынып оқушыларына «Алгоритмдеу мен программалау» бөлімшесі
бойынша білімін бақылау есептері. Оқушылардың жетістіктерін бағалаудың
жалпы критерийлері
Тақырыбы: Алгоритмді программалау
1
2
1–
Банктегі жылдық өсімі 15 пайыздық болатын үш адамның K теңгесі салынды.
деңгей Функцияны пайдалана отырып, N жылдан кейін әр адам әр жылда қанша пайда
табатынын программаның программасын құру керек.
2–
Нұрсұлтан қаласының солтүстік жағасындағы үш үйде орта есеппен 700, 800, 900
деңгей адам тұрады. Биіктігі орташа 1 ағаш 3 адамды оттегімен қамтамасыз етеді.
Функцияны пайдалана отырып, осы үйлердің барлық тұрғындарын оттегімен
қамтамасыз ету үшін қанша ағаш егу керек екенін есептейтін программа құрайық
3–
Батыс Қазақстан облысының аудандар санын, Солтүстүк Қазақстан облысының
деңгей аудандар санын және Шығыс Қазақстан облысының аудандар санын енгізейік.
Осы үш облыстың аудандарының санының ең көбін және ең азын функцияны
пайдалана отырып шығаратын программа құру керек.
Тақырыбы: Таңдау операторы
1–
деңгей
2–
деңгей

Таңдау операторын пайдалана отырып, жеті атаны экранға шығаратын
программа құру керек. Қазақтар негізінен жеті атаны былайша таратады: 1. Бала.
2. Әке. 3. Ата. 4. Үлкен ата. 5. Баба. 6. Түп ата. 7. Тек ата.
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламаны 2018-2022 жылдарда іске
асыру басты бес бағыт болады:
1. «Экономика салаларын цифрландыру»
2. «Цифрлық мемлекетке өту»
3. «Цифрлық Жібек жолын іске асыру»
4. «Адами капиталды дамыту»
5. «Инновациялық экожүйені құру»
Таңдау операторын пайдалана отырып осы бағыттарды экранға шығаратын
программа құру қажет.
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Кесте 10 жалғасы
«Алты қанат киіз үйге екі мысық келіп кірді де, бірінші керегенің түбіне екеуі
балалап, әрқайсысы алтыдан балалады. Олардың бәріде мысық болып өсті де,
тағы да алты- алтыдан балалады, т.с.с. осылайша әр керегенің түбіне барып
балалап шықты». Сонда киіз үйден неше мысық өсіп шығатынын есептейтін
программа құру қажет. (Жауабы: алты қанат киіз үйден барлығы 111972 мысық
өсіп шығады)
Тақырыбы: Қайталау алгоритмді программалау. Соңғы шартты цикл
1–
Егер жыл басында баланың бойы 120 см болып, ай сайын 2% өсіп отырса,
деңгей баланың бойының ұзындығы бір жылдан кейін қанша см болатынын есептейтін
программа құру керек.
2–
Әрбір 1,4,7,…,n адамда 20 теңге, 2,5,8,…,n+1 адамда 15 теңге әрбір 3,6,9,…,n+2
деңгей адамда 17 теңге бар. Барлығы қанша адам болады және қанша ақша бар екенін
анықтайтын программа құру керек.
3–
Алқа-қотан отырған төрт-бес ауылдың адамдары айнала төңірегін алыстан
деңгей шолып отыру үшін биіктігі арқан бойы мұнара тұрғызуға кіріседі. Бес-алты жігіт
кірпіш күйдіретін құмдан сала бастайды. Тағы бір тобы отын дайындайды. Үш
жігіт балшық илеуге бөлінеді. Ауыр жұмысты жеңілдету үшін сол үш жігіт үй
орнындай жердің бетін тегістеп, оның қақ ортасына ұзын да жуан бағананы
қағып орнықтырады. Сөйтеді де, оның айналасына саз балшықты қалың етіп
үйеді. Көл-көсір балшықты бір түн бөктіріп қояды. Келесі күні таңертең үш
жігіттің әрқайсысы қорадағы көп өгізден бір-бір өгіз жетектеп келіп, оларды
ұзын мойынтұрыққа қосақтайды да, бағананы айналдыра қуып айдайды. Саз
балшық қамырдай иленеді. Түске жақын ауыр жұмыстан әбден титықтаған
өгіздер мойынтұрықтан босатылады. Оларға қарап тұрып, үш жігіт қай өгіздің
жұмысы ауыр болғанын әңгіме етеді.
— Жұмыстың ең ауыры менің өгізіме тиді,— дейді кәрі өгіздің иесі,— ол
бағанды әр айналғанда он екі адымнан жасады.
— Бекер ренжіп отырсың,— дейді оған ортадағы дөнен өгіздің иесі,— сенің өгізің
екі аттағанда менікі үш аттады, ал менің өгізім үш аттағанда мына інішектің өгізі
төрт аттап отырды.
— Дұрыс айттыңыз. Сонда үшеуі жұп жазбай бағанды бес рет айналғанда әр өгіз
қанша адымнан жүрді екен және жүз рет айналғанда әр өгіз барлығы қанша
адымнан жүреді екен? — деп сұрапты ең шеткі құнан өгіздің иесі. Әр өгіздің бір
айналымдағы адымы мен әр айналымдағы адымын есептейтін программа құру
керек.
Тақырыбы: Қайталау алгоритмді программалау. Алғы шартты цикл
1–
Адам ауыр жұмыс орындаған кезде оның дем алуы 5 есе жиілейді. Қалыпты
деңгей жағдайда адам 1 мин уақытта 10,32 га ауа жұтады. Адам 1 сағ уақыт ауыр
жұмыспен айналысқанда қанша ауа жұтатынын есептейтін программа құру керек.
2–
Етті бағытта өсірілетін қолтұқымдарын 3-4 айында сояды.Үй қоян өте өсімтал, бір
деңгей аналық үйқоян 3-6 рет ұрпақ береді. Әрбір ұрпақ берген кезде 6-8 көжектен туады.
Осындай аналық қоян 2 жылда 8 көжектен, 5 рет қанша көжек туатыны есептейтін
программа құру қажет.
3–
деңгей

3–
деңгей

Арамызда еңбегімен еленгендермен қатар жалқаулар да кезедеседі. Ұйқышыл
жалқау бүк түсіп, бүрісіп қор ете түседі. Бір күні түсіне күбірлеп сөйлеп:
- Шайтан болса болса баю жолын айтпайды, заман мынау, - деп налиды. Шайтан
осы кезде жетіп келіп: Байығың келсе көмектесейін. Жұмыс онша қиын емес. Ана
көпірді көрдін бе? – деді.
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Көрдім, - мұңайған ол.
Көпір арқылы екінші жағаға шықсаң, қалтаңдағы ақшаң екі еселенеді деді ол. Тағы
да өтсең бар ақшаң екі есе өсіп отырады.
– Шынында солай ма?
– Иә, иә, - деп сендірді шайтан жалқауды. Сені осындай байлыққа кенелткенім үшін
сөзіңді бер:- Айтқанымда тұрам деп.
– Ау! Бұл өсім ғой.
– Иә, ол пайыз, пайызсыз кім ақыл айтады. Келіспесең... деп ол сырт айналып
кетуге аяқ басты.
– Тұра тұрыңыз, келістім, - дейді жалқау.
– Онда көпірден әр өткен сайын маған ақшаңның 24 тиынын берсең жетеді, шайтан.
– Ақшам екі есе өсетін болса берейін. Кірісейік! – деді аптығып жалқау.
Жалқау көпірден өткенде ақшасы екі есе өскеніне қуанып, шайтанға 24 тиын
береді. Екінші рет өткенде де ақшасы екі есе өскеніне қуанып тағы да шайтанға 24
тиын берді. Үшінші рет өтті. Шынында да ақшасы екі есе өсті. Бірақ ол 24 тиын
болды. Келіс бойынша, оны түгел шайтанға берді. Шайтан қарқылдап, қағып алды
да қасын қимаң еткізіп, тайып тұрды. Жалқау тиын-тебенінен айырылып, аңырап
қалды. Өз ақылың – ақыл-ақ, кісі ақылы – шоқырақ деп тоқтамға келді жалқау.
Жалқаудың бастапқы ақшасы қанша екенін тексеріп, оның шайтанға қалай желініп
қалғанын есептейтін программа құру қажет.

9-сынып оқушыларына арналған «Алгоритмдеу мен программалау»
бөлімшесі бойынша білімін бақылау есептері 11- кестеде берілген.
Кесте 11 - 9-сынып оқушыларына «Алгоритмдеу мен программалау» бөлімшесі
бойынша білімін бақылау есептері. Оқушылардың жетістіктерін бағалаудың
жалпы критерийлері
Тақырыбы: Бір өлшемді массивте деректерді енгізу және шығару
1
2
1–
Аткорада 9 жай бар. Онда ақ және кара аттар тур. Қанша ақ ат және қанша қара
деңгей ат бар екенін есептейтін программа құру керек.
2–
Қазақстанда жалпы саны 42335 ауыл шаруашылық құрылымдары жұмыс істеді.
деңгей Оның 1847-сі шаруашылық серіктестіктері, 701-і акционерлік қоғамдар, 3714- і
өндірістік кооперативтер, 65 мыңнан астамы шаруа қожалықтары, 192-і
мемлекеттік кәсіпорындар. Мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік
қоғамдарды екі еселенсе, шаруа қожалықтарын үш еселенсе, онда барлығы қанша
ауыл шаруашылық құрылымы болатынын есептейтін программа құрыңыз.
3–
Қазақстанның жер қыртысында тоқсаннан астам пайдалы қазбалар кездеседі.
деңгей Қазақстанның негізгі пайдалы қазбаларының әлемдегі алатын орны берілген.
Темір кені – 6 орын, Хром кені– 2 орын, Қорғасын– 5 орын, Мырыш– 5 орын,
Мыс – 12 орын, Алтын– 15 орын, Күміс– 4 орын. Ең алдымен оның жұп және тақ
индексті, содан кейін тақ және жұп индексті пайдалы қазбаларды экранға
шығаруға арналған программа құру қажет.
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Кесте 11 жалғасы
1
2
Тақырыбы: Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу
1–
Қорада 10 жай бар. Орналасуы бойынша әрбір тақ жайларда бірнеше сиырлар
деңгей және әрбір жұп жайларда бірнеше бұзаулар орналасқан. Барлық сиырлар мен
бұзаулардың санын есептейтін программа құру керек.
2–
Мемлекеттен 6 шаруа қожалықтарына ірі қара малды көбейтуге тапсырма
деңгей берілді. Басшылар 5 жылда көбейтілген малды тексеріп, үш бұзаудан төмен
шаруаларға бұзауларын екі еселеп, ал бұзауы үш және одан жоғары шаруаларға
бір бұзаудан берілді. Шаруалардың бұзау сандарын экранға шығаратын
программа құру керек.
3–
Елімізде барлығы 10 қорық бар. Наурызым қорығы – 1934ж, Алматы қорығы –
деңгей 1964ж, Қорғалжын қорығы – 1968ж, Барсакелмес қорығы – 1939, Марқакөл
қорығы – 1976ж, Үстірт қорығы – 1984ж, Батыс Алтай – 1992ж, Алакөл қорығы –
1998ж, Қаратау қорығы – 2004ж құрылған. Ең алдымен тақ жылдары, одан кейін
жұп жылдары құрылған қорықтарды экранға шығаратын программа құру керек.
Тақырыбы: Сұрыптау. Элементті өшіру және кірістіру
1–
Қазақтың бірнеше оюларының аттары берілген. Оюлардың атауларын кері
деңгей ретпен шығаратын программа құру керек.
2–
1. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының мынадай түрлері барі: 1.Сүт тағамдары.
деңгей 2.Ет тағамдары. 3.Сорпа тағамдары. 4.Ұн тағамдары. 5.Дән тағамдары. 6.Балық
тағамдары. 7.Жеміс тағамдары. Әр тағамнан сандармен бірнеше түрлері берілген.
Тағамдарды өсу қатарымен шығаратын программа құру керек.
3–
Қазақ халқының бірнеше ұлттық аспаптары ретімен берілген. Ұлттық
деңгей аспаптардың атауын К позициясынан бастап оңға жылжытып экранға шығаратын
программа құру керек.
Тақырыбы: Екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массив элементтерін енгізу және шығару
1–
Шаруа бақшасының n жолына n бағанасына жүгері тұқымын септі. Демек тұқым
деңгей топыраққа nxn матрица түрінде себілді. Әр тұқымнан бірнеше жүгері дақылы
өсіп шықты. Кейбір жүгері тұқымдары дақыл бермеді. Бас диагоналының
бойында және бас диагоналының астында орналасқан тұқым дақылдарын экранға
шығаратын программа құру керек.
2–
Ойыншылардың мақсаты тартысқа түскн екі топ бірін-бірі тартып, жердегі
деңгей орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізіп әкету. Арқан тартыс ойынына екі топ
қатысты. Әр топта алты баладан бар. Бірінші қатарда бірінші топтағы
балалардың салмағын, екінші қатарға екінші топтағы балалардың салмағын
енгізу қажет. Салмағы көп болатын топ жеңіске жетеді.
3–
Үш шаруа қожалықтарының жылқы, ірі қара малдары, ұсақ малдарының саны
деңгей берілген. Бір жылдан кейін мал шаруашылығын арттыру мақсатында
мемлекеттен субсидия бөлінді. Егер шаруа қожалықтарының малдарының
санының ең үлкен 100-ден кіші болса, онда субсидияны A=3A формуласымен
орындаңыз, ал, кері жағдайда A=А+А формуласымен орындап экранға
шығаратын программа құру керек.
Тақырыбы: Екі өлшемді массивті сұрыптау, жолды өшіру
1–
Теңге алу ойыны. Жерде жатқан теңгені атпен шауып келе жатып іліп алу үлкен
деңгей ептілікті, ат құлағында ойнайтын шабондоздық тәжірибені талап етеді. Теңгені
жерден іліп алғандарға бәйге беріледі. Бес жігіт теңге алу ойынын үш мәрте
орындады. Теңге ілінген жағдайда сол теңгенің суммасын енгізіңіз, ілінбеген
жағдайда нөл санын жазыңыз.
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Кесте 11 жалғасы
1

2
k1, k2 сандары берілген. Әр жігіттің ілінген теңге қосындысын есептеңіз. k1
жігіттің теңгелері мен k2 жігіттің теңгелерінің орнын ауыстыруға программа
құру керек.
2–
Наурыз мейрамына қарсы алаңда ұлттық ойындар ойнату ойластырылды. Ұлттық
деңгей ойындарға үш топ дайындалуда. Әр ойынға әр топтан бірнеше қатысушы
қатысуға болады. Ойын түрлері: Қыз қуу, Арқан тартыс, Қазақ күресі,
Тоғызқұмалақ, Теңге алу. Әр топтың қатысушыларының санын және K
позициясынан үлкен қатысушыларды экранға шығаратын программа құру қажет.
3–
5 шаруа бақшасында алма, алмұрт, қара өрік, өрік, алша ағаштары бар. Сол
деңгей ағаштардан алынған жемістер кг енгізілген. Биылғы маусымда әр шаруа қанша кг
жеміс алды. Жемістердің түрлеріне сұрыптайтын программа құру керек.
Тақырыбы: РyGame кітапханасы
1–
PyGame кітапханасындағы pygame.draw командасының қызметімен танысып,
деңгей графикалық примитивтерді пайдалана отырып, өрнектің
суретін салатын
программа құру керек.
2–
деңгей

суретін жүктейтін программа құру керек.
3–
деңгей

суреттерін жүктейтін программа құру керек.
Тақырыбы: Артқы фон мен ойын кейіпкерлері
1–
деңгей

Артқы фон мен ойын кейіпкерлерін
жүктейтін программа құру керек.
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Кесте 11 жалғасы
1
2–
деңгей

2

Артқы

фон

мен

ойын

кейіпкерлерін

жүктейтін программа құру керек.
3–
деңгей

Артқы фон мен ойын кейіпкерлерін жүктейтін
программа құру керек.
Тақырыбы: Кейіпкерлерді анимациялау
1–
деңгей

Қазақ қызының биіне анимация құру керек.
2–
деңгей

Аттардың
анимация құру қажет.
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шауып

бара

жатқанына

Кесте 11 жалғасы
1
3–
деңгей

2

Алтыбақан тепкен жасөспірімдерге анимация
құру керек.

Эксперимент жұмысы барысында информатика курсындағы ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы алгоритмдеу және
программалауды оқыту біз жасаған әдістеме арқылы оқыту жоғары деңгейге
көтеретінін көрсетті. Оқушылардың тақырыпты меңгеру деңгейлері білімді
тексерудің тапсырмалар нәтижелері бойынша анықталып, (2)-формула
бойынша есептелінді. Эксперименттің нәтижесінен эксперимент тобының
бақылау тобына қарағанда білім сапасының жоғары көтерілгенін байқауға
болады. Енді екі топтағы оқушылардың бөлім бойынша білімдерінің меңгеру
деңгейі 12-кестеде көрсетілген.
Кесте 12 – Оқушылардың ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін
шешу арқылы алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білімдерін
меңгеру деңгейі
Сыныбы
6

7

8

Мектептер
№178-дицей

Топтың түрі

Бақылау тобы 1
(22 оқушы)
Эксперимент
тобы 1
(22 оқушы)
№178-дицей
Бақылау тобы 2
(28 оқушы)
Эксперимент
тобы 2
(28 оқушы)
Қ.А.Яссауи
Бақылау тобы 3
атындағы
(25 оқушы)
№123 мектеп- Эксперимент
гимназия
тобы 3
(25 оқушы)

Бағалар
5
3
(14%)
7
(32%)

4
7
(32%)
10
(46%)

3
10
(46%)
5
(22%)

2
2
(8%)
0
(0%)

2
(7%)
6
(20%)

6
(23%)
16
(57%)

15
(54%)
6
(23%)

5
(16%)
0
(0%)

4
(15%)
9
(37%)

7
(28%)
11
(46%)

11
(47%)
5
(17%)

3
(10%)
0 (0%)
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9

Қ.А.Яссауи
атындағы
№123 мектепгимназия

Бақылау тобы 4
(24 оқушы)
Эксперимент
тобы 4
(24 оқушы)

3
(12%)
8
(33%)

7
(29%)
11
(46%)

10
(41%)
5
(21%)

4
(16%)
0
(0%)

Бақылау және эксперимент топтарындағы оқушылардың білімдерінің
нәтижесін 25, 26, 27, 28 - суреттердегідей сипаттайық.

Сурет 25 – 6-сынып. Бақылау тобы мен эксперименталды топтағы
оқушылардың ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білім деңгейін бақылау
диаграммасы
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Сурет 26 – 7- сынып. Бақылау тобы мен эксперименталды топтағы
оқушылардың ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білім деңгейін бақылау
диаграммасы

Сурет 27 – 8-сынып. Бақылау тобы мен эксперименталды топтағы
оқушылардың ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білім деңгейін бақылау
диаграммасы
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Сурет 28 – 9-сынып. Бақылау тобы мен эксперименталды топтағы
оқушылардың ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу және программалау бөлімшесі бойынша білім деңгейін бақылау
диаграммасы
Педагогикалық эксперимент бойынша ақпаратты жинақтай келе, мынаны
атап өтуіміз керек. Педагогикалық экспериментті өткізу оң нәтиже берді:
- қолданылған алгоритм мен программалауды оқытуда ұлттық
ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесі жалпы білім беретін орта мектептің
оқушылары үшін тиімді;
- алгоритмдеу мен программалауды оқытуға арналып жасалған әдістеме
оқушылардың алгоритм мен программа құруға деген қызығушылықтарын
артырып,
алгоритмдеу мен программалауды оқыту арқылы ұлттық
ерекшеліктер туралы түсініктерін меңгерту мүмкіндігінің артуына негіз болды.
«Алгоритмдеу мен программалау» бөлімшесі бойынша білім деңгейінің
жоғарылады.
Сонымен, эксперимент жұмыстарының нәтижелері ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі алгоритмдеу және
программалауды оқытудың біз жасаған әдістеме тиімділігінің жоғары екенін
көрсетті.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Жас ұрпақ санасына туған халқының деген құрметпен қарап, мақтаныш
сезімін
оятып,
ұлттық
рухты
сіңіру
өмір
талабы.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтің «Рухани
жаңғыру»
бағдарламасының
негізгі
қырларының бірі Қазақстан Республикасының Білім беру заңына сәйкес
тұлғаның еркін дамуы мен жалпы құндылықтарды ескере отырып өз
мәдениетін, өзінің ұлттық кодын сақтау мәдениеттерді, әдет-ғұрыптарды және
дәстүрлерді қамтитын негіздерге сүйенеді. Елімізде жалпы орта білім беретін
стандарттармен бірге ұлттық ерекшелікерді ескеру ерекше маңызға ие болуда.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі білім беру ұлттық мәдениет байлықтарын,
жергілікті салт-дәстүрлерді, қоғамдық құндылықтарды қамти отырып,
оқушылардың рухани мәдениетінің дамуы мен олардың шығармашылық
белсенділігін, дербестігін, зиялылығын қамтамасыз етеді.
Ұлттық ерекшеліктерді оқыту мазмұнында ескеру қазақ халқының мәдени
– ұлттық құндылықтарын бейнелеу, республиканың және оның әрбір
аймақтарының әлеуметтік–экономикалық даму факторларын білу, оқушыларға
ана тілі мен өзге де тілдерді меңгерте отырып, рухани құндылықтарды
құрметтеу болып табылады.
Ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы мектептегі
алгоритмдеу және программалауды оқыту мәселесіне жүргізілген теориялық
талдау бойынша алгоритмдеу және программалауды оқытуда бұл мәселенің
жеткіліксіз оқытылатынындығы және ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер
жүйесін шешу арқылы мектептегі алгоритмдеу және программалауды
оқытудың әдістемесінің қажет екені анықталды.
Қорыта келгенде, зерттеудің нәтижесі төмендегідей қорытынды жасауға
мүмкіндік берді:
- ұлттық ерекшеліктер ұғымының мәні мен ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі
алгоритмдеу
мен
программалауды
оқытудың қажеттілігі
көрсетілді;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу мен программалауды оқытудың мазмұны айқындалды;
- ұлттық
ерекшеліктер
негізіндегі
есептер
жүйесін
шешу
арқылы алгоритмдеу мен программалауды оқытудың құралы нақтыланды;
- ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу арқылы
алгоритмдеу
мен
программалауды
оқытудың
әдістемесі
жасалды және эксперимент жүзінде жаңа әдістеменің тиімділігі тексерілді.
Жас ұрпақ санасына ұлттық ерекшеліктерге деген құрметпен қарап,
мақтаныш сезімін оятып, ұлттық рухты сіңіру - өмір талабы. Мектеп пәндерін
ұлттық ерекшеліктер негізіндегі оқыту әдістемесі жаңа бағыт болып
табылады. Бұл зерттеу ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
арқылы алгоритмдеу мен программалауды оқытудың
әдістемесіне
арналды. Сонымен қатар, зерттеу барысында алынған нәтижелер мен жасалған
қорытындыларда ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесін шешу
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арқылы алгоритмдеу мен программалауды оқытудың айтарлықтай маңызға ие
екендігіне көз жеткіземіз.
Болашақтағы зерттеулерге арналған негізгі бағыт ретінде алгоритмдеу мен
программалауды оқыту әдістемесін жетілдіру негізінде ұлттық ерекшеліктер
негізіндегі есептер жүйесін пайдалану мүмкіндігін арнайы және жоғары оқу
орындарында қарастыру маңызды.
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ҚОСЫМША А
6 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізінде есептер жүйесі
«ІDЕ-мен танысу және тіл алфавиті» тақырыбы.
Теориялық материалдар. Python қазіргі заманға лайықты, жоғары
дәрежедегі программалау тілі. Python тілін 1991 жылы нидерландық
программист Гвидован Россум ойлап тапқан. Ол қазіргі кезде ең көп таралған
программалау тілі болып саналады, бұл тіл қазір көптеген салалар да, соның
ішінде веб-сайттар жасауда және жасанды интеллект мәселелерін шешуде
қолданылады. Python іске қосылған соң программаның жұмыс істеу ортасы
басқа программалау тілдерінен өзгеше екенін байқауға болады. Бұл
программада тақырып жолымен мәзір жолағын ғана байқауға болады. Python
3.8 программалау тілінің жұмыс ортасы ашылғаннан кейін программаны жазу
үшін жаңа бет ашу керек. Программада жаңа терезе ашу үшін ІDLЕ ашып,
мәзірден FіlЕ ⇒ NЕw FіlЕ таңдау керек.
Алгоритм атауы атақты араб математигі Әбу Жафар Мұхаммед ибн Мұса
әл-Хорезми (763-850ж.ж) есімінің латынша АlgОrіТһmі (Алгоритми) болып
жазылуына шыққан. Алгоритм дегеніміз бұл қандайда бір мақсатқа жету үшін
орындалатын реттелген әркеттер тізбегі.
Алгоритм қасиеттері
Алгоритмнің айқын, дәл өрнектелу қасиеті. Алгоритмде келтірілген
барлық әрекеттердің мағынасы айқын, нақты анықталған болу керек. Онда
қандай қадам көрсетілсе тек солар ғана орындалуы қажет. Есеп шығаруға
керектің бәрі анықталуы және орындаушыға түсінікті әрі нақты болуы тиіс.
Алгоритмнің үзіктілік қасиеті. Алгоритмнің үзік модульдерге бөлінуі,
яғни алгоритмді бірнеше кішкене алгоритмдерге жіктеу мүмкін болу керек. Бұл
қасиеті бойынша алгоритм аралық нәтиже беретіндей бірнеше бөліктерге, ал
олар одан кіші қадамдарға бөлінеді.
Алгоритмнің нәтижелік қасиеті. Кез-келген алгоритмнің нәтижесі болу
керек. Әрекеттердің шектеулі санынан кейін белгілі бір уақытта қорытынды
нәтиже алуымыз қажет.
Алгоритмнің жалпылық немесе ортақтық қасиеті. Алгоритм құрғанда
белгілі бір жеке мәселеге ғана арналмай, осы тәріздес мәселелер шешуін толық
қамтуға мүмкіндік беретіндей етіп құрылуы қажет.
Алгоритмнің формальды орындалуы. Алгоритмді орындағанда орындаушы
оны әр командасының мағынасын түсінуі де, түсінбеуі де мүмкін. Бірақ
алгоритмнің әр командасы орындаушының нақты бір әрекетті орындауын талап
етеді.
Алгоритмнің түрлері
Алгоритмдер блоктардың өзара байланысуына қарай үш түрге – сызықтық,
тармақталған және циклдік түрлерге бөлінеді.

129

1. Әрекеттердің тізбектей орындалуы – сызықтық алгоритм деп аталады.
Сызықтық алгоритм командалары осында көрсетілген рет бойынша
орындалатын тізбектеле орналасқан командалардан (блоктардан) тұрады.
2. Тармақталу алгоритмінде көбінесе арифметикалық теңсіздік түрінде
берілген логикалық шарт тексеріледі. Егер орындалса, онда алгоритм бір
тармақпен жүзеге асырылады да, соңында екі тармақ қайта бірігеді. Мұндай
алгоритмде шартты тексеру тармақталу командасы деп аталады.
3. Циклдік алгоритмдер. Көптеген алгоритмдерде белгілі бір әрекеттер
тізбегі бірнеше рет қайталанып орындалып отырады.
Демонстрациялық мысалдар. Берілген тақырып бойынша «Киіз үй»
алгоритмін құру есебін беруге болады. Киіз үй - қазақ халқының бір шегесіз
жиналып, бір шегесіз құрылатын, қыста жылы, жазда салқын, көшіп-қонуға
ыңғайлы тұрмыстық үйі.
Мысал. «Киіз үй» алгоритмі 1-суретте көрсетілген.
1) киіз үйдің керегесі құрылады
2) шаңырағын көтереді
3) уықтарын қадайды
4) сақырлауық (екі жаққа ашылатын есіктері) құрылады
5) туырлық жабылады
6) үзік құрылады
7) түндік жабылады

Сурет 1 - Киіз үйді құру алгоритмі
Осы тақырыпқа «Қымыз дайындау» алгоритмін беруге болады. Қымыз –
қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дәмінің
бірі. Қымыз- қазақтың ертедегі көшпелі өмірінде ауруға ем болып, сауға қуат
берген асы.
АТАУЫ
Қымыз дайындау.
Сипаттама
Жаңа сауылған бие сүтін сүзіледі
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Суымай тұрған күбідегі саумалдың үстіне құйылады
30-40 минут күбіде пісіледі
Күбінің аузы тығындалады
«Деректер типі» тақырыбына «Ағаш егу» мысалын қарастыруға болады.
Нұрсұлтан қаласының солтүстік жағасындағы жүз пәтерлік үйде орта есеппен
700 адам тұрады. Биіктігі орташа 1 ағаш 3 адамды оттегімен қамтамасыз етеді.
Осы үйдегі барлық тұрғындарды оттегімен қамтамасыз ету үшін қанша ағаш
егу керек екенін есептейтін программа құрайық.
Программаның Python программалау тілінде нұсқасы 2, 3-суреттерде
берілген. Мұндағы аdАm айнымалысы – адам саны, А – айнымалысы 1
ағаштың 3 адамды оттегімен қамтамасыз ететіне тең.

Сурет 2 - Ағаш санын есептеу

Сурет 3 - Алынған нәтиже
Программа кодының С++ программалау тіліндегі нұсқасы 4, 5-суретте
берілген.
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Сурет 4 - С++ программалау тілінде ағаш санын есептеу

Сурет 5 - Алынған нәтиже
«Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері» тақырыбына түйе
санын табатын есеп қарастыруға болады. Асыл дініміз бойынша, төрт түліктің
төресі ретінде жүйрік жылқыдан гөрі төзімді түйе қасиетті, әулие саналған.
Әрбір түйе төрт қап жүк көтереді. Түркістаннан Отырарға дейін жиырма екі қап
жүкті апару үшін қанша түйе қажет екенін есептейтін программа құрайық.
Нұсқаулық. Егер әрбір түйе төрт қап жүк көтеретін болса, онда жиырма
екі қапқа қанша түйе қажет екенін білу үшін жиырма екі санын төртке
бөлеміз.Программаның Python программалау тілінде нұсқасы 6,7 –суреттерде
берілген.

Сурет 6- Түйе санын есептеу
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Сурет 7 - Алынған нәтиже
Программаның С++ программалау тіліндегі нұсқасы 8, 9 –суреттерде
берілген.

Сурет 8 - С++ программалау тілінде түйе санын есептеу

Сурет 9 - Алынған нәтиже
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ҚОСЫМША Ә
7 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізінде есептер жүйесі
Мұнда
«Сызықтық
алгоритмдеуді
программалау»
тақырыбы
жалғастырылады. Ендеше ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептерді
қарастырайық.
1-мысал. Әсел 7 жаста, ал әкесі одан 42 жас үлкен. Ал ағасы Әселден 8
жас үлкен де, әпкесі әкесінен 32 жас кіші. Әселдің ағасы мен әкесі неше жаста?
Әпкесі нешеде екенін есептейтін программа құрайық.
Python программалау тілінде шығару операторы РrіnТ қызметші сөзімен
жазылады. Меншіктеу операторы = белгісі арқылы қойылады.
Есептің Python программалау тілінде шығарылу жолы 1, 2- суреттерде
берілген.

Сурет 1 - Аселдің әкесі, ағасы және әпкесінің жасын есептеу

Сурет 2 - Алынған нәтиже
Есептің С++ программалау тілінде шығарылу жолы 3, 4 - суреттерде
көрсетілген.
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Сурет 3 - С++ программалау тілінде Аселдің әкесі, ағасы және әпкесінің
жасын есептеу

Сурет 4 - Алынған нәтиже
«Кіріктірілген шарттарды программалау» тақырыбына «Асық ату
ойыны» есебін беруге болады. Асық пен сақаның жатысына қарап, сақа иесінің
асықты ұтқан–ұтпағанын анықтайтын программа құрайық.
Егер сақа алшысынан жатса, асықтың қалай жатқанына қарамастан сақа
иесінің ұтқаны белгілі. Егер сақа бүгінен, ал, асық шігінен жатса немесе сақа
шігінен, асық бүгінен жатса да сақа иесі ұтады. Ал, басқа жағдайлардың
бәрінде асық пен сақаның жатуларының басқа комбинацияларының бәрінде
сақа иесі асықты ұтпайды. Сақа және асық деп аталатын екі айнымалыны
пайдаланамыз. Сақа мен асықтық жатысы мынандай болуы мүмкін: алшы,
тәйке, бүк, шік.
Есептің Python программалау тілінде программалау коды 5, 6-суреттерде
берілген.

135

Сурет 5 - Асық ойынында ойыншының ұтқан немесе ұтпағанын экранға
шығару

Сурет 6 - Алынған нәтиже
Есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 7, 8-суреттерде
көрсетілген.
#іnСludЕ <іОsТrЕАm>
#іnСludЕ <СsТrіng>
usіng nАmЕsРАСЕ sТd;
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іnТ mАіn(іnТ АrgС, СһАr** Аrgv) {
іnТ Р=0; sТrіng sАkА, Аsіk;
СОuТ<<"Аsіk ОҮіnі"<<"\n";
СОuТ<<"sАkАnіng zһАТіsіn Еngіz"<<"\n";
Сіn>>sАkА;
СОuТ<<"АsіkТіng zһАТіsіn Еngіz"<<"\n";
Сіn>>Аsіk;
іf (sАkА=="Аlsһі") Р=1; ЕlsЕ
іf (sАkА=="buk") {іf (Аsіk=="sһіk") Р=1;}
ЕlsЕ {іf (sАkА=="sһіk") іf (Аsіk=="buk") Р=1;
ЕlsЕ Р=0; }
іf (Р>0) СОuТ<<"UТТі"<<"\n"; ЕlsЕ СОuТ<<"UТkАn zһОk"<<"\n";
sҮsТЕm("РАusЕ");}
Егер шартсыз көшу операторын пайдалансақ, онда төмендегідей
программа кодын жазуға болады:
#іnСludЕ <іОsТrЕАm>
#іnСludЕ <СsТrіng>
usіng nАmЕsРАСЕ sТd;
іnТ mАіn(іnТ АrgС, СһАr** Аrgv) {
іnТ Р=0; sТrіng sАkА, Аsіk, L1;
СОuТ<<"Аsіk ОҮіnі"<<"\n";
СОuТ<<"sАkАnіng zһАТіsіn Еngіz"<<"\n";
Сіn>>sАkА;
іf (sАkА=="Аlsһі") {Р=1; gОТО L1;} ЕlsЕ
СОuТ<<"АsіkТіng zһАТіsіn Еngіz"<<"\n";
Сіn>>Аsіk;
іf (sАkА=="buk") {іf (Аsіk=="sһіk") Р=1;}
ЕlsЕ {іf (sАkА=="sһіk") іf (Аsіk=="buk") Р=1;
ЕlsЕ Р=0; }
L1: іf (Р>0) СОuТ<<"UТТі"<<"\n"; ЕlsЕ СОuТ<<"UТkАn zһОk"<<"\n";
sҮsТЕm("РАusЕ");}
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Сурет 7 - С++ программалау тілінде асық ойынында ойыншының ұтқан
немесе ұтпағанын экранға шығару

Сурет 8 - Сақаның жатысына қарап қатысушының ұтқаны

Сурет 9 - Сақа бүк, асық шік жатысына қарап қатысушының ұтқаны

138

Сурет 10 - Сақа бүк, асық бүк жатысына қарап қатысушының ұтылғаны
«Құрамды шарттарды программалау» тақырыбына «Жерден жеті қоян
тапқандай» есебін беруге болады. Бір аңшы қартайған шағында қақпанын
баласына тапсырады.
— Мына үш қақпан мені қырық жыл асырады,— дейді ол ұлына.
—Бұл үшеуі сенің балаңның баласын да аш қылмайды.
— Жарайды, көке,— деп бала үш қақпанды, сонша темір қазықты,
әрқайсысы бір құлаш келетін шынжырды қабылдап алады. Бала тұтасқан қалың
шеңгелдің ішіне қақпандарын құрып, бетін шөп-шаламмен жауып қайтып
келеді. Келесі күні таңертең үш қақпанның біреуіне ғана қоян түседі.
Оны алады да, қақпандарды қайта құрып кетеді. Ертеңіне кақпандарына
келіп, тағы бір қоян алып қайтады.
— Екі күнде әкелгенің екі қоян, жерден жеті қоян тапқандай қуанасың,
балам...,— дейді әке бала тіршілігіне көңілі толмай.
— Қалайша, көке, бір қақпанға екі қоян түссе де жеті қоян болмайды
ғой,— дейді бала әке сөзіне танданып.
Әке сол күнгі түнде қақпанды өзі құрып, жиырма бір қоян ұстап әкеледі.
Бала қоян санын үш қақпанға бөліп, «әрқайсысына жеті қояннан түскеніне»
қайран қалады.
— Олай емес... Екінші қақпанға — бірінші қақпаңнан екі қоян көп, ал
үшіншісіне қарағанда екі қоян кем түсті,— дейді әкесі.
«Қай қақпанға қанша қояннан түсті екен?»— деп бала ойланып қалыпты.
Нұсқаулық. Ең аз түскені — бірінші қақпан. Бірінші қақпанға қарағанда,
екінші қақпанға екі қоян, ал үшіншіге төрт қоян артық түскен. Егер үш
қақпанға түскен жиырма бір қояннан алты қоянды шығарып тастасақ, қалған он
бес қоян әр қақпанға тең бөлінеді. (Жауабы: Түні бойы қақпандарды бірнеше
рет құрғанда бірінші қақпанға — бес қоян, екіншіге — жеті қоян, үшіншіге
тоғыз қоян түскен)
Есептің программа кодын Python программалау тілінде 11, 12-суреттерде
көрсетілген.
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Сурет 11 - Қояндарды есептеу

Сурет 12 - Алынған нәтиже
Осы есепті шешімін С++ программалау тілінде программалау тілінде
қарастырайық (13, 14-суреттер).
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Сурет 13 - С++ программалау тілінде қояндарды есептеу

Сурет 14 - Алынған нәтиже
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ҚОСЫМША Б
8 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесі
«Таңдау операторы» тақырыбы.
Теориялық материалдар
Оператордың
орындалуы:
шарттағы
айнымалының
мәні
САsЕ сөзінен кейінгі қай таңдау айнымалысына тең болса, соған сәйкес
оператор орындалады да, таңдау аяқталады. Ол brЕАk сөзімен көрсетіледі
(brЕАk – ағылшынның үзу деген сөзі). Егер таңдау айнымалысының мәні САsЕ
сөзінен кейін жазылған айнымалының ешқайсысына сәйкес келмесе, онда
dЕfАulТ сөзінен кейінгі жазылған құрылым орындалады.
Таңдау айнымалысы ретінде іnТ бүтін типті және СһАr символдық типті
айнымалыларды алуға болады.
Демонстрациялық мысалдар.
1-мысал. Қазақстанның облыстарын және сол облыстың аудандарының
санын экранға шығаратын программа құрайық.
Берілген бірнеше шарттың ішінен мүмкін болатын бір нұсқаны таңдау
үшін таңдау операторы пайдаланылады. Python программалау тілінде берілген
программа коды 1, 2 –суреттерде көрсетілген.

Сурет 1 - ҚР-ның облыстарын және облыс аудандарының санын экранға
шығару
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Сурет 2 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі шығарылу жолы 4, 5-суреттерде
берілген.

Сурет 4 - С++ программалау тілінде ҚР-ның облыстарын және облыс
аудандарының санын экранға шығару

Сурет 5 - Алынған нәтиже
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«Соңғы шарт бойынша циклдер» тақырыбына «Жалқау мен шайтан»
есебін қарастырайық. Бұл есепте білім мен тәрбие ұштаса өрбіген. Және де
қоғам талабынан туган өзгерісті көрсете алады. Балаға ұзақ үгіт айтудан гөрі,
адамның ақылсыздығы мен арамтамақ, айлакерді сынау, соны жер – жебіне
жеткізу оқушыларымызды ойлантады. Арамызда еңбегімен еленгендермен
қатар жалқаулар да кезедеседі.
Ұйқышыл жалқау бүк түсіп, бүрісіп қор ете түседі. Бір күні түсіне күбірлеп
сөйлеп:
- Шайтан болса болса баю жолын айтпайды, заман мынау, - деп налиды.
Шайтан осы кезде жетіп келіп: Байығың келсе көмектесейін. Жұмыс онша қиын
емес. Ана көпірді көрдін бе? – деді.
Көрдім, - мұңайған ол.
Көпір арқылы екінші жағаға шықсаң, қалтаңдағы ақшаң екі еселенеді деді
ол. Тағы да өтсең бар ақшаң екі есе өсіп отырады.
– Шынында солай ма?
– Иә, иә, - деп сендірді шайтан жалқауды. Сені осындай байлыққа
кенелткенім үшін сөзіңді бер:- Айтқанымда тұрам деп.
– Ау! Бұл өсім ғой.
– Иә, ол пайыз, пайызсыз кім ақыл айтады. Келіспесең... деп ол сырт
айналып кетуге аяқ басты.
– Тұра тұрыңыз, келістім, - дейді жалқау.
– Онда көпірден әр өткен сайын маған ақшаңның 24 тиынын берсең
жетеді, - шайтан.
– Ақшам екі есе өсетін болса берейін. Кірісейік! – деді аптығып жалқау.
Жалқау көпірден өткенде ақшасы екі есе өскеніне қуанып, шайтанға 24
тиын береді. Екінші рет өткенде де ақшасы екі есе өскеніне қуанып тағы да
шайтанға 24 тиын берді. Үшінші рет өтті. Шынында да ақшасы екі есе өсті.
Бірақ ол 24 тиын болды. Келіскен бойынша, оны түгел шайтанға берді. Шайтан
қарқылдап, қағып алды да қасын қимаң еткізіп, тайып тұрды. Жалқау тиынтебенінен айырылып, аңырап қалды. Өз ақылың – ақыл-ақ, кісі ақылы –
шоқырақ деп тоқтамға келді жалқау.
Жалқаудың бастапқы ақшасы қанша екенін тексеріп, оның шайтанға қалай
желініп қалғанын есептейтін программа құрайық.
Есептің шешу жолын Python программалау тілінде қарастырайық (1, 2суреттер.
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Сурет 1 - Жалқаудың бастапқы тиынын табу

Сурет 2 -Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тілінде программа коды 3,4- суреттерде
көрсетілген.

Сурет 3 - С++ программалау тілінде жалқаудың бастапқы тиынын табу
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Сурет 4 - Алынған нәтиже
«Алғы шартты циклі және WһіlЕ операторы» тақырыбына «Қылжақбас
саудагер» есебін беруге болады. Бір шаһарда қылжақбас саудагер болыпты.
Оның базарға әкелген бидайы, тарысы, арпасы мен ұны — бәрі қас пен көздің
арасында сатылып кетеді екен. Бір күні ол базарға салмағы бірдей екі қап астық
— бір қап бидай, бір қап тары әкеліп түсіреді. Таразысын әзірлеп алғаннан
кейін жан-жағына жар салады. «Бұрын келгеніңе — көп, кейінгіңе кем
беремін»,— дейді. Оның даусын естігендер біртіндеп келіп, сәлден кейін
көбейіп кетеді. Саудагер келгендерді санап шығады да:
— Жаңағы айтқан уәдем бойынша бірінші адамға он қадақ бидай, одан
кейінгі әр адамға бір қадақтан кемітіп сата берем. Ең соңғы адамға бір қадақ
қана бидай тиеді,— дейді.
— Жарайды,— деп алымсақтар дорбасын, қоржынын дайындай бастайды.
Бірдемнің арасында қап түбінде бір қадақ қана бидай қалады. Ең соңғы бір
қадақ бидайды алған адам сатушыға өкпелі болып қалғанын айтады. «Екінші
қаптағы тарыңыздан көбірек алайын»,— деп өтінеді.
Қылжақбас бидай сатып алғандарды қайта шақырады. «Жаңағы
реттеріңізбен тізіліп тұрыңыздар, бүл жолы бірінші адамға бір қадақ, одан
кейінгіге — екі, одан соңғыға — үш, сөйтіп ең соңғы адамға он қадақ тары
сатылады»,— дейді. Өзінің айтуы бойынша Қылжақбас тарысын сатып
шығады. Қелгендердің бәрі тарысы мен бидайын қосқанда тең мөлшерде астық
алып қайтады.
— Бүгін Қылжақбас барлығы қанша қадақ бидай, қанша қадақ тары сатты?
Әр адамға неше қадақ бидай, неше қадақ тары тиді екен? — депті сонда мұны
естіген бір адам. Осы есептің шешімін табатын программа құрайық.
Нұсқаулық. Қылжақбас он адамның әрқайсысымен екі реттен сауда жасап,
барлығы елу бес қадақ бидай, елу бес қадақ тары сатқан. Әр адам бидай мен
тарыны қосқанда он бір қадақтан астық алған. (Он қадақ бидай алған адам —
бір қадақ тары, бір қадақ бидай алған адам он қадақ тары, т.с.с. түрде бөліскен.)
Есептің шешімін табатын программа коды Python программалау тілінде 5,
6-суреттерде берілген.
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Сурет 5 - Сатылған бидай мен тарыны есептеу

Сурет 6 - Алынған нәтиже
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Осы есептің С++ программалау тілінде программа коды 7, 8-суреттерде
көрсетілген.

Сурет 7 - С++ программалау тілінде сатылған бидай мен тарыны есептеу

Сурет 8 - Алынған нәтиже
«Ішкі программаларды құру және оларды қолдану» тақырыбына
депозиттің жылдық өсімі есебін беруге болады. Банктегі жылдық өсімі 15
пайыздық болатын үш адамның K теңгесі салынды. Функцияны пайдалана
отырып, N жылдан кейін әр адам әр жылда қанша пайда табатынын программа
құрайық.
Python программалау тілінде есептің программа коды 9, 10-суреттерде
берілген.
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Сурет 9 - Депозиттің өсімін есептеу

Сурет 10 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тілінде программа коды 11, 12 –суреттерде
көрсетілген.
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Сурет 11 - С++ программалау тілінде депозиттің өсімін есептеу

Сурет 12- Алынған нәтиже
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ҚОСЫМША В
9 сыныптың Информатика курсының алгоритмдеу және программалауды
оқытуда ұсынатын ұлттық ерекшеліктер негізіндегі есептер жүйесі
«Бір өлшемді массив элементтерін сұрыптау» тақырыбы.
Теориялық материалдар
Массив элементтерін сұрыптауға массивтің элементтерінің өсу немесе
кему тәртібімен орналасу жатады. Сұрыптау массивтің элементтерін түрлі
әдістермен ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Көпіршікті сұрыптау деп
аталатын сұрыптау әдісін қарастыруға болады (айырбастау әдісі деп те
аталады). Python тілінде жазылу алгоритмі мен программалау түрі көрсетіледі.
Реттелген массив бастапқы тізбек тұрған жадыда құралады. Бұл әдістің мақсаты
– көршілес тұрған элементтерді бір-бірімен салыстыру. Әрбір қадам жаңа
жүйеліліктен
басталады.
Массивтің
бірінші
элементі
екіншісімен
салыстырылады, егер олардың арасындағы реттілік бұзылса, орындарын
ауыстырамыз. Содан кейін екінші мен үшіншісі, үшінші мен төртіншісі және
т.с.с. массивтің соңына дейін салыстырылып, жұптағы реттелмеген
элементтердің орындары ауыстырылады. Нәтижесінде бірінші қадамнан кейін
ең үлкен (ең кіші элемент сұрыптау түріне қарай өсу/кему) элемент массивтің
ең соңына жазылады. Әрбір элемент «қалқып» жоғары шығып отырады, сол
себепті бұл сұрыптау көпіршікті деп аталады. Келесі қадамда 1-ден N–1-ге,
одан кейін 1-ден N–2-ге, осылай соңына дейін тізбек қарастырылады. Әрбір
қадамнан соң элементтердің орын ауысқандығын тексеруге болады. Егер жоқ
болса, сұрыптау аяқталды.
Демонстрациялық мысалдар
1-мысал. Қазақтың бірнеше оюларының аттары
берілген.
Оюлардың
атауларын
кері ретпен
шығаратын программа құрайық. Қазақтың ұлттық оюөрнегіндегі бір ерекшелік – осы түрлі ұғымның
қайсысын бейнелегенде де, ұлттық ою-өрнектің негізі
болған мүйіз оюы үнемі араласып отырады.
Python программалау тілінде программа коды 1, 2-суреттерде берілген.

Сурет 1 - Оюдың атауларын кері бағытта шығару
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Сурет 2 - Алынған нәтиже
С++ программалау тілінде программа коды 3, 4-суреттерде көрсетілген.

Сурет 3 - Оюдың атауларын кері бағытта шығару
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Сурет 4 - Алынған нәтиже
«Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу» тақырыбына «Қызыл
асықты табу» есебін беруге болады. Қоржынға салынған 10 асықтың ішінде
жалғыз қызыл асық бар, сол қызыл асықты табудың алгоритмі мен
программасын құрайық. Алгоритм мына түрде болуы мүмкін: қоржынға қолды
саламыз, ілінген асықты аламыз. Қызыл асық па? Ия, қызыл асық табылды.
Жоқ, қайта қоржынға қолды саламыз, біртіндеп алып қараймыз және т.с.с.
Қызыл асық табылғанша берілген мысалдағы осы іс-әрекетті қайталай береміз.
Қызыл асықты табу есебінің Python программалау тіліндегі программа
коды 5, 6-суреттерде берілген.

Сурет 5 - Қызыл асықты табу
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Сурет 6 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 7, 8-суреттерде
көрсетілген.

Сурет 7 - С++ программалау тілінде қызыл асықты табуға арналған терезе

Сурет 8 - Алынған нәтиже
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«Элементтердің орнын ауыстыру» тақырыбына «Торғайлардың орнын
ауыстыру» есебін беруге болады. Ағаштарда орналасқан әрбір ұяда бірнеше
торғайлар отыр. Ең көп отырған торайлар мен ең аз отырған торғайлардың
орнын ауыстыратын программа құрайық. Ұялар санын пайдаланушы енгізеді.
Есептің шешімінің программа коды Python программалау тілінде 9, 10суреттерде берілген.

Сурет 9 -Ұяда отырған ең көп және ең аз торғайлардың орнын ауыстыру

Сурет 10 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа кодым 11, 12суретерде көрсетілген.
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Сурет 11 - С++ программалау тілінде ұяда отырған ең көп және ең аз
торғайлардың орнын ауыстыру

Сурет 12 - Алынған нәтиже
«Элементтердің орнын ауыстыру» тақырыбына екінші мысал ретінде
«Қазақтың ұлттық аспаптары» есебін беруге болады. Қазақ халқының бірнеше
ұлттық аспаптары ретімен берілген. Ұлттық аспаптардың атауын К
позициясынан бастап оңға жылжытып экранға шығаратын программа құрайық.
Берілген есептің Python программалау тілінде программа коды 13, 14суреттерде берілген.
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Сурет 13 - К позициясынан кейінгісінен бастап атауларды оңға жылжыту

Сурет 14 - Алынған нәтиже
С++ программалау тілінде программа коды 13, 14-суреттерде көрсетілген.
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Сурет 13 - С++ программалау тілінде К позициясынан бастап атауларды
оңға жылжыту

Сурет 14 - Алынған нәтиже
«Сұрыптау» тақырыбына «Қараша айындағы Алматы қаласының ауа-райы
болжамы» есебін беруге болады. Әр күннің ауа-райының қанша градуска ыстык
немесе суық екенін енгіземіз. Көпіршікті сұрыптау әдісін пайдалана отырып,
Алматы қаласының қараша айындағы ауа-райын сұрыптайтын программа
құрайық.
Берілген есептің Python программалау тілінде программа коды 15, 16 –
суреттерде берілген.

Сурет 15 - Алматы қаласының қараша айындағы ауа-райын сұрыптау
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Сурет 16 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тілінде программа коды 17, 18 –
суреттерде берілген.
.

Сурет 17 - С++ программалау тілінде Алматы қаласының қараша
айындағы ауа-райын сұрыптау

159

Сурет 18 - Алынған нәтиже
«Екі өлшемді массив» тақырыбына «Жүгері тұқымы» есебін беруге
болады. Еліміздің жылы аймақтарында көктем айларында жүгері дақылын егу
басталады. Шаруа бақшасының n жолына n бағанасына жүгері тұқымын септі.
Демек, тұқым топыраққа nхn матрица түрінде себілді. Әр тұқымнан бірнеше
жүгері дақылы өсіп шықты. Кейбір жүгері тұқымдары дақыл бермеді. Бас
диагоналының бойында және бас диагоналының астында орналасқан тұқымнан
қанша жүгері дақылдары алынғанын есептейтін мысалды қарастырайық.
Берілген есептің Python программалау тіліндегі программа коды 19, 20суреттерде берілген.

Сурет 19 - Жүгері дақылдарын экранға шығару
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Сурет 20 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 21, 22 –
суреттерде берілген.

Сурет 21 - С++ программалау тілінде жүгері дақылдарын экранға шығару

Сурет 22 - Алынған нәтиже
«Екі өлшемді массивтер» тақырыбына келесі «Қақпан құру» есебін беруге
болады. Бір аңшы қартайған шағында қақпанын баласына тапсырады.
— Мына қақпандар мені отыз жыл асырады,— дейді ол ұлына.
—Бұл қақпандар сенің ауылыңның да адамдарын аш қылмайды.
— Жарайды, көке,— деп бала қақпандарды, сонша темір қазықты,
әрқайсысы бір құлаш келетін шынжырды қабылдап алады. Бала тұтасқан қалың
шеңгелдің ішіне қақпандарын құрып, бетін шөп-шаламмен жауып қайтып
келеді. Келесі күні таңертең қақпанның біреуіне ғана қоян түседі. Оны алады
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да, қақпандарды қайта құрып кетеді. Ертеңіне кақпандарына келіп, тағы бір
қоян алып қайтады.
— Екі күнде әкелгенің екі қоян, жерден жеті қоян тапқандай қуанасың,
балам...,— дейді әке бала тіршілігіне көңілі толмай.
Әкесі сол күнгі түнде қақпанды өзі құрып, бірнеше қоян ұстап әкеледі.
Әкесі қақпандарды берілген nхm матрица түрінде құрады. Қоян түспеген
қақпандарды санап шығады. Әр қақпанға түскен қояндарды және олардың
жалпы санын есептейді. Әкесі түні бойы қақпандарды бірнеше рет құрғанда
кейбір қақпандарға қоян мүлде түспейді, кейбір қақпандарға бірнеше қояндар
түседі. Баласы әкесінің айласына қайран қалады. Қоян түспеген қақпандардың
санын және түскен қояндардың барлығын есептейтін программа құрайық.
Python программалау тілінде массив элементтерін пернетақтадан енгізудің
екі жолын көрсетейік:
1-жолы:
РrіnТ("Какпандар олшемін енгіз")
n=іnТ(іnРuТ("n="))
А=[]
fОr і іn rАngЕ(n):
rОw=іnРuТ().sРlіТ()
fОr і іn rАngЕ(lЕn(rОw)):
rОw[і]=іnТ(rОw[і])
А.АРРЕnd(rОw)
РrіnТ(А)
2-жолы:
РrіnТ("Какпандар олшемін енгіз")
n=іnТ(іnРuТ("n="))
А=[]
fОr і іn rАngЕ(n):
А.АРРЕnd(lіsТ(mАР(іnТ, іnРuТ().sРlіТ())))
РrіnТ(А)
Python программалау тілінде программаның толық нұсқасы 23, 24 –
суреттерде берілген.
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Сурет 23 - Қақпандағы қояндар санын есептеу

Сурет 24 - Алынған нәтиже
Осы есептің С++ программалау тіліндегі программа коды 25, 26–
суреттерде көрсетілген.
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Сурет 25 - С++ программалау тілінде қақпандағы қояндар санын есептеу

Сурет 26 - Алынған нәтиже
«РҮGАmЕ кітапханасы» тақырыбына «Алтын адам» есебін беруге болады.
Қазіргі таңда «Алтын адам»ды ҚР Ұлттық музейінен көруге болады. Сондай-ақ
виртуалды турдан да тамашалауға болады. Графикамен жұмыс істеу үшін
РҮGАmЕ модулін жүктейміз.
Python программалау тілінде суретті жүктеу 27, 28-суреттерде көрсетілген.
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Сурет 27 – «Алтын адам» суретін жүктеу

Сурет 28 - Алынған нәтиже
РҮGАmЕ кітапханасы РҮgАmЕ.drАw командасының қызметімен танысу
үшін қазақ үйдің суретін салу үшін графикалық примитивтерді пайдалайық.
Python программалау тілінде қазақ үйдің суретін графикалық примитивтер
арқылы салу 29, 30-суреттерде көрсетілген.

Сурет 29 – Қазақ үйдің суретін салу
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Сурет 30 - Алынған нәтиже
Осы тақырыпқа Әл-Фарабидің математикалық мұрасындағы есептерден
мысал келтірейік. Трапецияның үштен бір бөлігін бөліп алу беруге болады
[155]. Осы есептің программа кодын С++ программалау тілінде көрсетейік.
А

B

Е

D

С

Сурет 31 - Трапецияның үштен бір бөлігін бөліп алу
Салу алгоритмі: Егер ол АBСD трапециясының үштен бір бөлігін қалай
бөліп алуға болады десе, онда АС мен BD-ні қосамыз. Олар Е нүктесінде
қиылыссын. Егер BЕ сызығы BD-нің үштен бірі болса, онда АBСD
фигурасынан үштен бір бөліктің бөлінгені; бұл - АBD үшбұрышы.
Координаталар: А(х1,Ү1), B(х2,Ү2), С(х3,Ү3), D(х4,Ү4), Е(х,Ү);
Формулалар:
– екі нүктенің ара қашықтығын табу
– үшбұрыштың жарты периметрі
– Герон формуласы
– екі түзудің қиылысу нүктесін табу
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Сурет 32 - Трапецияның үштен бір бөлігін бөліп алу

Сурет 33 - Трапеция төбелерінің координаталарын енгізу
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Сурет 34 - Берілген мәліметтер бойынша салынған трапеция
«Артқы фон мен ойын кейіпкерлері» тақырыбында артқы фонға
жайлаудың суретін және ойын кейіпкері ретінде жылқының суретін шығаратын
есепті беруге болады.
Python программалау тілінде программа коды 35, 36, 37-суреттерде
көрсетілген.

Сурет 35 - Берілген мәліметтер бойынша салынған трапеция
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Сурет 36 – Артқы фон және ойын кейіпкері

Сурет 37 – Артқы фон және ойын кейіпкерін біріктіріп шығару
«Кейіпкерлерді анимациялау» тақырыбына аспанда «Бүркіттің ұшуы»
есебін көрсетуге болады.
Python программалау тілінде программа коды 38, 39-суреттерде
көрсетілген.
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Сурет 38 – Бүркітті анимация жасау

Сурет 39 – Қозғалысқа келтірілген бүркіт
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