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1997жылы 22 қыркүйекте бекітілгш орта білім беру жүйесін 

ақпаратшндыру бағдарламасын еагізуден ооң информатиканы 

оқытудағы қоғамдық-гумашпарлық багыт математикалық- 

жаратылыстану бағытыңдагы алгоритадд<у мш бағдарламалау 

кәсіби курстарын ығыстырып шығара бастады. Мектеп 

бітірупшврде алгоритмд  ̂мен бағдарламалау технологиялары 

жайында біпім жгіздерінің қальппасу деңгейі жоғарғы мекгеп 

оқытушыларын мазасыздандырып отыр. Алгоритмд^ мш 
бағдарламалауга байланысгы мәселгіер іргелі мәсежшр болып 
табылады жәіс мамаңдаидырудын кай түрін/ю болмасьш жогарты 

мектептегі информатиканын кіріспе курсында оқьпылуы тиіс.
Жалпы орта білім бёру мектептерін де алюритмдеу мен 

бағдарламалауды оқытуда жогаргы мектепке қажет білім 
негіздерін қалыптастыру қажет.
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Мектепте білім беруді ақпараттандыру мәселвжрімен ай- 

налысатын ғалымдар мектегі информатика курсын үш кезеңге 

бөлвді: пропедевтикалык, базалық және кәсіби бағытгалған 

курстар. Жалпы орта білім беретін мектеп бағдарламасында 

[1] алгоритмд*у мен бағдарламалаудың базалық курсы

9 сыныпта оқьпылады. Егер оқушы негізгі мектептегі 

оқудың барлық кезеңінде мамандықка дайындалатын бол- 

са, сол жағдайда ғана кәсіби бағыттау нггізді болады. 9 сы- 

ньигга оқушьшың ганымдық қабйктгері жинактальш, кәсіби 

курсқа бағыт алады. Оқушыларда алған білімін жинақтап, 

өз бетімен іздену жәш білімін толықтыру әдеттері, ғылыми- 

зерпху іс-өрекетгері туралы және шығармашьшық ойлау 

туралы алғашқы көзқарастар қалыптаса бастайды. Осы 

сыныптағы білім мазмұны осы пәнді ары қарай тереңдете 

оқытудың негізі болып табылады.

Бағдарламалауды оқытудың жалпы орта білім беру 

мектептеріндегі базалық, кәсіби курстар мазмұны жоғарғы 

мектеп мазмүнымен сабақтастырылуы қажет (1 сурет).

І сурет.
Жалпы орта білім беру мектептері мея жогаргы оку 

орындарында окытылатын батдарламалау гүр.т-рі мен 

бағдарламалау күралдарынын сабактастырылуы

Базалық білім беру курсы алгоритмдеу мен 

бағдарламалау бойынша оқушьшардьщ барлығына міндетті
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білімді қамтиды, жалпы білім беруді аяқтауга жәив кәсіби 

курсқа дайындауға бағытталган курс болып табылады.

Базалық курста алгоритмдеу мен бағдарламалау 

негіздерін қалыптастыруды зерттеу мен оған қажет 

қажет білім мазмұнын іріктеу А.П. Ершов, В.Г. Жи- 

томирский, А.Г. Гейн, В.А. Каймин, А.А. Кузнвцов, 

М .П . Лапчик, А .Г. Кушниренко, В .М . М онахов , 

С.А. Бешенков, И.В. Роберт, И.Г. Семакин еңбектерінде 

карастырылған.

Базалық курсты аяқтаған оқушыларда алгоритм, 

аіқарушы командалар жүйесі, шамалар, шғізгі алгоритмдік 

қүрылымдар, модельдеу үгымдары жайында нақты 

білімдері және қандай да бір процедуралық бағдарламалау 

тілінде жүмыс істе/ дағдылары калыптасуы тиіс.

«Ақпарат», «алгоритм», «орындаушы» үғымдары 

информатиканың түпнүсқалық үғымдары болып санала- 

тыны белгілі. «Ақпарат» және «алгоритм», «орындаушы» 

үғымдары информатикада пөн ішілік жәш пән аралық 

байланысты жүзеге асырады.

Кәсіби курс алгоритмдеу мен бағдарламалауды 

тереңдетіп оқытуға багытталған жәш оқушылардың ары 

қарай мамандандарылған білім алуына жгіз болады.

Жалпы орта білім беретін мектеп багдарламасыңда алго- 

ритмд^ мен бағдарламалаудьщ кәсіби курсы жаратылыстану- 

математикалық багьгпағы 10-11 сыныптарда карастырылган 

Курс мазмүны жаңа ақпараттык гехнологиялардың көмегімш 

қолданбалы багдарламалық қүралдарды жасактауды, 

ақпараттық-логикалык модельдер қүруды, Шеб-беттерінің 
дизайнын қүруды, визуалды бағдарламалау әдістерін, 
қолданбалы багдарламалык қүралдар мен мультимедиалык 
электрондык оқулықтарды жасактаудағы багдарламалаудьщ 

мүмкіндіктерін, деректер корын өңдеу тәсіпдерін, \Уеб- 

беттерінің дизайнын күру алгоритмдерін қамтыған.
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Багдарламапау қүралы ретінде Беірһі немесе УізиаІВазіс 
ортасындагы объектілі-бағытталған тілдер карасіъірылғаа

Жалпы орта білім беру мектептерінде алгоритмдеу мен 
багдарламалау бойынша кәсіби курстарды жүйелі күру 
оқушыларды осы саладағы іргелі мәселелермен тереңдете 
таныстыр>та және жоғаргы мектептердегі бағдарл ам ал аумен 
байланысты пөндерді қиындықсыз түсінуге дайындайды.

Информатика, Ақпаратгық жүйелер мамандықтарының 
сіудентгері бағдарламалауды келесі ретпен оқиды. Жоғарты мек- 
теітге студентгер алғаш рет бағдарламалаумен базалық пәңдерде: 
Алгоритмдсу жөне программалау тілдері, Алгоритмдер және де- 
ректер қүрылымы - кездесед і. Одан соң мемлекетгік компонент 
бойынша кәсіптік пәндер: Программалау технологиясы жәш 
тілдер, \ҮеЪ технологияеы, Объекгіге багьпталган программа- 
лау, Жүйелік программалау оқытылады.

Студенттердің бағдарламалау білімдері мен 
дағдыларының жгізінде жоғарғы мектеп курсы: кәсіптік 
мамандық аумағында есептерді шешуді алгоритмдсу жәнг 
бағдарламалау; акпараттық жүйелерді жобалау, қүру 
гехнологиялары мен қүралдарын меңгеру - міндеттерін 
жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасында 2005-2010 жылдарга 
арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасында [2] мектептегі білім мазмүнын ин- 
форматиканы ерте оқытумен (2 сыныптан) толықтыру 
қараетырылған. Сондықтан, информатиканы ерте оқьпу 
жағдайында білім беру кезеңдерінің үзақтығы бойынша 
пән мазмүнын кеңейту қажет.

Алгоритмдеу мен бағдарламалау багытындағы 
көсіби курс мазмүнына компоняптік бағдарламалау мен 
коптілдік бағдарламалау платформасын оқытуды енгізу 
курстың мазмүнын кеңейтеді және жоғары оқу орны 
білімімен сабақгастығын қамтамасыз етеді (2 сурет).
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2 сурет.
Пнформатиканы ерте оқыту жагдайында алгоритмдеу мси 
багдарламалауды окытудын кезецдері мен окытылатын 

багдарламалау түрлрі.

Кез келген курсты күруда үсганатьш ісгізгі принциптер: 

жүйелілік және қүрылымдық. Қүрылымдық принцип 

курстың өзекті мәсежжрін, жгізгі қдеяларын жәж олардын 

арасындағы байланыстардьщ әр түрлі сипаттарын анықтауга 

арналған Бүл принцип бойынша курс негізгі қүрылымдар 

мен үғымдарды анықтаудан және окыту материалдарында 

осы қүрылымдар мш үғымдардын логикалық тарқатылу 

ретінЕИ басталады. Нақты алгоритмдік күрылымдарды 

оқыту алдымен олардыц жалпы, ортақ, іргелі қасиетгерін 

айқындаумш жүзеге асырылады. Сондықтан, материалды 

таныстыру жекелеген элвмшітерден емес, ең бастысынан, 

яғни күрылымнан басталады.

ҚұрьБіымдық принциіпі най/ідлану арқылы жекеіспи біліміі 

ғана емес, сйлаудьщ қандай да бір сапасын каяьппастыруга бо- 

лады, іргелі үғымдардын іппа байланыстары мш катынастарын 

ашуға, олардьщ нақгы бір алшритмдік құрьсіымдар мен мысап- 

дарда пайдаланылуын корсетуге болады-

Оқытудың ең басында оқушының санасына 

жалпы ғылыми негіздердің іргелі, базалық діңгегі 

қалыптастырылады. Сондықтан, оқытылатын әрбір мате- 

риал өз алдына жаңа білім емес, алдыңгымен сабақтас болу
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кврек. Яғни, көсіби курс материалдары базалық курстың 
кеңейтілген, тереңдетілген жалғасы болады.

Білімді бастылау жекелеген фактілерден гөрі жаңа 
білімдермен үйлЕсетін құрьхлымдарды тудыратын болғандықгаи, 
материалды тереңдете игеруді қамтамасыз етеді. Жаңа білім 
санада қалыптасқан біліммен іегүрлым көбірек байланысқан 
болса, оогүрлым терең түсінілін қорытылады.

Оқьпу багдарламасының тақырыптық құрылымдануы 
тақьфыптардын түйыққа гірелм<уін, яғни, іселЕсі тақырыпқа 
жетелейтін ашық мөселанің қойылуын; оқу жылында 
қарастырылатын тақырыптардың логикалык аяқталуын; 
тақырыптардың бірі-біріші капнгі ретгілігін қамтамасыз етеді 

Білімдердің өз ара байланыстылығы оқытылатын 
материалдың түтастығын қамтамасыз ететін берік бай- 
ланыстарды қажет етеді. Г.Фройденталь: «Окшауланган 
бөлшектерді ғана емес, байланыстырылған бөлімдерді оқу 
тиімді болып табылады. Бір-бірімен байланысқан білім жеңіл 
оқылады және жеңіл есте сақталады» [3]. Бұл принцип пән 

ішілік жөне пәнаралық байланыстардын нггізі болады.
Білімді бастылау қажеттігін Е.И. Лященко да атап 

көрсетті. «Теориялық ойлаудың мықты негіздерін 
қалыптастыру үшін білімді бастылау қажет. Осы принципке 
сәйкес пән мазмұны ғылыми идеялары мен игерілу әдістері 
бойынша біртұгас бүтін түрінде болады. Әрбір жекежген 
фактіні қандай да бір жаппы жүйеден шығатын факті ретінде 
қабылдау оны қарастыруды тиімді етеді» [4].

Алгоритмдеу мен бағдарламалау курсында жалпы 
жетекші ұғымдарды айқындау пәнішілік байланыстарды 
жүзеге асырудың басты шарты болып табылады. Бұл 
ұғымдарды айқындауда ұстанатын критерийлер:

- оқушылардың ғылыми дүниетанымын 
қалыптастырады;
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- алгоритмдеу мен бағдарламалаудың әр түрлі 

мәселелерін окытуда басқа үгымдардан гөрі жиі пайда- 

ланылады;

- пәнішілік, пәнаралык байланысты толық жүзеге 

асыруға әсер етеді;

- қолданбалы, практикалық сипатта болады.

«Жетекші үғым» терминін Гончаров енгізгш. Оқыіу

курсында «жетекші үғым» білімді үйымдастырушы 

қызметін атқарады[5]. Мысалы, базалық курста «жетекші 

үгымдар» ретінде: алгоритм, формальды орындау, шама- 

лар, айнымалы, тип, машіікт^, шарт, процедура, функция, 

команда, оператор, тармақталу, цикд жазу, жиын, жиым 

және т.б. , ал кәсіби курста объект, қасиет, әдіс, оқиға, 

класс, инкапсуляция, мүрагерлік, полиморфизм, конструк- 

тор, деструктор және т.б. үғымдарын атауға болады.

Негізгі үғымдарды айқындау тек теориялык білімге 

ие болуға ғана емес, сонымен бірге, курстың терминдік 

қүрылымын реттсуге ықпал етеді. Жетекші үғымдар 

алгоритмдеу мея бағдарламалаудың базалық, кәсіби, 

жоғары мектеп курстарьгаың мәселелерін қатаң, бірыңғай 

көзқараспен білдіруге ықпал етеді және олардың 

сабақтастыгын қамтамасыз етеді. Бүрьга белгілі фактілерге 

жалпы түрғыдан қарауға мүмкіндік береді.

Ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы- 

на байланысты жоғаргы оқу орнында бағдарламалауға 

оқыту біраз қиындықтарға кездесуде. Уакыт өпсен сайьга 

оқытылып жаткан пән мазмүнының маңыздылығы азаяды. 

Соңғы жылдары бағдарламауда басты орын алған С++, 

УізиаЮазіс, Іауа тілдері, МҒС, АТЬ, 8ТЬ кітапханалары, 

СОМ, СОКВА архитектуралары қазіргі жаңа бағдарламалау 

технологияларьгаың көлеңкесінде кальт бара жатыр.

Жаңа бағдарламалау технологияларының бірі - 

Місговой фирмасының платформасы. Э.Троелсен
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[6] қазіргі уақытта пайдаланылып жүрген бағдарламалау 

технологияларының әрбіреуінің жетістігі мен кемшілігіне 

сипаттама бере келе, .Кеі платформасын - «түпкі 

өзгерістердің келесі толқыны» деп атайды.

.ЫЕТ мүмкіндіктерін Э.Трсслсен төмеңдегідей сипатгайды:

- Жазьнвғаи кодты пайдаланудың толық мүмкіндігі. 

СОМ екілік компоненттері .МЕТ екілік файлдарымен 

үйлесіп жүмыс істейді.

- Тілдер арасындагы толық және абсолютгі үйлесімдік. 

Классикалық СОМ-нан айырмашылыгы .МЕТ-те тілдер 

аралық мүрагерлік, тілдер арасындагы ерекшеліктерді өндсу, 

тілдер аралыгындағы жүргізу (отладка) қолдау тапқан.

- Қай тілде жазылғанына қарамастан .№ПГ - кез кел- 

ген қосымшаларды орындаудың ортақ ортасы. Мүндағы 

ең маңыздысы — барлық тілдер үшін деректер типтерінің 

бірдей жиындары пайдаланылады.

- Базалық кластар кітапханасы АРІ шақыруларын 

тікелей пайдалануға байланысты туындайтын барлық 

мөселелерді болдырмауды қамтамасыз етеді және .ЫЕТ 

қолдайтын барлық бағдарламалау тілдеріне түтас 

объектілік модель үсынады.

- Ш Х  белгілі бір модулінің әр түрлі нүсқалары бір 

компьютерде жүмыс істей береді».

Көптілдік бағдарламалау С# тілінде және .МЕТ плат- 

формасында көрініс тапқан. Ең негізгі жаңалығы- С# 

тілінің компонентті бағытталғандығы.

Компоненттер кез келген деңгейде модульдер 

қүру мәселелерін шешеді. Компоненттерді қүру тек 

бағдарламалау тілімен ғана емес, сонымен бірге осы тіл 

жүзеге асырылатын платформамен де анықталады.

[7] еңбекте компонентті-бағытталған тілдердің 

ерекшелігі көрсетілген. «Компонентті-бағытталған 

тілдердің ерекшелігі - тілдің қүрылымына жаңа компонзпті
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құруға қажет барлық концепцияларды қосуға болады. 

Концепциялардыц мысалына әдістер, қасиеттер, атрибут- 

тар мен құжаттау жатады. Атрибуттар кез келген объектіге 
типтелгөн метадеректерді қосуға мүмкіндік береді. ХМЬ тэг- 

тарымен жүмыс істеу қабілеті С# компиляторына алғашкы 

кодтагы құжаттар құру мүмкіндігін береді. С#-ты ХМЬ- 

мш кіріктіру ИнтервЕТ үшін бағдарламалаудың маңызды 
концепцияларының бірі болып табылады. Бүл-карапайым 

сервистер құру әдістерін, өз ара әрекеттесуге арналған ха- 
барламалар қүрылымын, пайдапанушы интерфейсін өзгерте 

алатын бағдарламалаудыц жаңа моделі».
Бағдарламалар нарьнъіның казіргі жагдайын жәш 

платформасының ерекшел іктерін ескере отырып, көп тілді 

бағдарламалау платформасын оқу курсына шгізу қажет.
ЖіГ платформасы курсының мақсаты -сгудаптерді ЛЖТ 

платформасымш және қазіргі замангы объектілік-бағытіалған 

С# жөге ҮВФ.МЕТ. тілдерімен жұмыс істдте дағдыландыру.

,>ШТ платформасы курсының міндеті - студшттерге 

болашагы зор .МЕТ багдарламалау платформасы тура- 

лы, осы платформада бағдарламалау мүмкіндіктері мш 

көп тіпді бағдарламалау платформасын құрудың іргелі 

принциптері туралы жалпы түсінік беру.
.ІЧЕТ платформасы курсы алғаш рет шгізілгш СПбМУ 

жүйелік багдарламалау кафедрасының аға оқытушысы 

Андрей Терехов .>ШТ платформасын «Осы платформамш 
тереңдете танысқан соң, оның тілдер арасындагы байла- 

ныс, жады мш виртуалды машиналарды басқару сияқты 
баг дарламалдау тілдерін құрудын іргелі мәселелврін оқытуга 

ыңгайлы курс екендігінг көзім жетті» -деп бағалайды.
М ісгобой.ЩЙГ платформасы курсының негізгі 

мазмүны.
Багдарламалаудыц қазіргі міндеттері. (Интернет- 

қосымшалар, клишт-серверлік жүйелер, шешімдер,
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кіріктірілгея және мобильдік жүйелер). Місгозой.КЕТ 
платформасы. Місгозой .ЫЕТ стандарттауы. Негізгі 
ұғымдар: СЬІ, СТ8, СЬК, жинаулар, РЕ-файлдары. 
.ЫЕТ-ке арналған көп тілді бағдарламалау. Тілдердің көп 
түрлілігі. .МЕТ платформасы жәнз С# тілі. .ҢЕТтілдерінің 
бірыңғай инфрақұрылымы (СЫ). .КЕТ типтерінің 
бірыңғай жүйесі (СТ8). Компоненттер, жинаулар және 
тасымалданушы орындалушы файлдар (РЕ-файлдар). Ме- 
тадеректер (теіасіаіа) - жинактау файл ында типтер туралы 
ақпараттьщуниверсалды бейнелЕнуі. .ЫЕТ бірыңғай аралык 
тілі (Місговой Іпіегтеёіаіе Ьап§иа§е—М8 ІЬ). .КЕТ-те 
бағдарламалардың орындалу ерекшеліктері. Орындаудың 
бірыңғай ортасы. (СЬК). Басқарылушы код (тапа§ес! 
сосіе). .ИЕТ-те бағдарламалардың динамикалық компиля- 
циялануы (Іизі-Іп-Тіте - ЛТ). .МЕТ-те бағдарламалардың 
орьгадалу қауіпсіздігі. Жетекші университеттердің .ҢЕТ 
платформасына арналған зертт^ жұмыстары.

С# тіліне арналған курстың негізгі мазмүны.
С# тілінің негіздері. Тарихы. С# тіліндегі деректердің 

типтері, олардың .ІМЕТ типтерімен байланысы. С# тіліндегі 
айнымалылар, өрістер, әдістер, класстар, интерфейстер, 
компонеиттер және С# атаулар кеңістігі. .ИЕТ жөне С# 
атрибуттар. Стандарттық (соттоп) және пайдалану- 
шылар (сизіот) атрибутгары. С# кітапханалары (АРІ). 
СІЛ қолдау құралдары. Рефлексия. \Үіпс1о\У8, ЦЫІХ и 
Мас08 арналған алғашқы текстпен таратылатын .ЫЕТ 
академиялық нұсқасы (88СЫ, или Коіог).

Сонымен, бағдарламалаудын казіргі заманғы 
технологияларының бірі, тілдер арасындағы толық жәнз 
абсолютті үйлесімдікті қамтамасыз ететін .ҢЕТ плат- 
формасын жоғарғы мектепте оқыту мазмүнына енгізудің 
қажетгігі бар. Осы курсты оқыту әдістемесін зерттеу және 
дайындау алдагы міндет болып табылады.
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Резюме

В статъе р а с с м а т р и в а е т с я  проблема 
построения профильных курсов но алгоритмизации 
и программированию в преемственно «школа-ВУЗ» 
и предлагается вводитъ курсы компонентного 
программирования и многоязыковой платформы 
программирования.
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