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Кеңес Одағының кезеңінен бастап мектептерде информатиканы оқыту шын мәнінде 

бағдарламалауды оқытумен басталған. Сол кездері «Бағдарламалау – екінші сауаттылық» 

деп те айтқандар да аз болған жоқ. Бұл жылдары мектептердегі компьютерлер саны шамалы 

болған, ал электронды есептеуіш машиналармен жұмыс жасау шеберлігін меңгерген адамдар 

санаулы болған. Уақыт ӛте келе есептеу техникасы мен бағдарламалаудың дамуы бұл салаға 

деген қызығушылықты арттырды. Тіпті қазіргі таңда бағдарламаушы мамандығының 

мәртебесі жоғарғы деңгейде болып тұр. 

Паскаль тілі кең таралған стандартты оқу тіліне айналды. Сондықтан жалпы білім 

беретін мектептерде программалауды оқытуда осы Паскаль тілі таңдалып алынған. 

Программалау тілінің бірі – Паскальдің негізін салушы Никлас Вирттың тұжырымдауынша, 

программалау ісі қалай болған күнде де математикасыз ӛмір сүре алмайды. Математика 

қанша дамысада, кӛптеген құбылысты математикалық түрде мазмұндап жазу әлі күнге 

мүмкін болмай отырғаны сияқты, кӛптеген есептер үшін алгоритм жазу әлі күнге мүмкін 

болмай отыр. Паскаль тілінің ерекшеліктері қарастырылып, оны пайдаланып математика, 

физика есептерін шығаруды компьютерде орындау жүзеге асырылады.[1] 

Бағдарламалауды оқытудың негізгі мақсаты – алгоритм құру дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық ой-ӛрістерін дамыту. 

Мектепте Паскаль тілін оқытудың мәселелері – оқушыларға Паскаль ортасы туралы 

толық түсінік беру; Паскаль программалау тілі және оның негізгі элементтерімен, Паскаль 

программалау тілінің алфавитімен таныстыру. Оқушыларды алгоритмнің командаларымен 

және құрылыммен таныстыру. 

Мектеп курсындағы жаңа бағдарлама бойынша Паскаль тілі 9-сынып оқулығында 

қарастырады. Алайда мектептегі тәжірибе оқушылардың Паскаль тілін және жалпы 

бағдарламалауды орташа деңгейде меңгеретінін кӛрсетеді. 

Паскаль тілін тереңдетіп оқытуға арналған бағдарлама жасалу себебі №56 мектеп-

лицейінде 9-сынып оқушыларына паскаль тілін тереңдетіп оқыту қолға алынған. Бірақта 

тереңдетіп оқытуға арналған материалдар жетіспейді. 

Туындаған мәселені шешу мақсатымен дипломдық жұмыста Паскаль тілін тереңдетіп 

оқыту қолданбасын құруды жӛн кӛрдік. 

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер анықталып, шешілді: 

- Пәндік аймақ зерттеліп, мәселелер анықталды; 

- Электрондық оқу құралының (тренажердың) мәні анықталды; 

- Электрондық оқу құралдарына қойылатын талаптар қарастырылды; 

- Бағдарламалау бойынша тереңдетіп оқытатын бағдарламаларға шолу мен 

салыстырмалы талдау жүргізілді.[2] 

Паскаль тілін тереңдетіп оқыту бағдарламасын оқытудың әдістемелік ерекшеліктеріне 

сәйкес ұйымдастырылды. 

Жоспарланған «бағдарламалауды тереңдетіп оқытуға арналған тренажер» келесі 

мақсаттарды кӛздеген: 

1) Тақырыптық тапсырмалар; 

2) Жетілдіру жаттығулары; 

3) Деңгейлік тапсырмалар. 

Қолданба сапалы болу үшін жоғарғы оқу орнының материалдарымен салыстырылып, 
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айырмашылықтарына баса назар аударылды. Анықталған қызықты әрі тиімді тәсілдерді 

мектеп деңгейінде қарастырылып, жобада ескерілді.[3] 

Кез-келген есепті компьютер мен шешу үшін алдымен есептің математикалық 

қойылуын анықтау, алгоритмін құру,одан соң оны програмалау тілінде жазу керек екені 

белгілі. 

Бағдарламаның міндеті оқушыларды Паскаль тіліне жаттықтырып, білімдерін 

тереңдету. Бағдарламаның құрылымы мынадай (Сурет1): 

1) Тақырыптар:Алдымен оқушылардың білімі тексеріледі, яғни 9-cыныпта 

оқушылар мектепте ӛтілген материалдар бойынша тест ұйымдастырылған. 

 

 
Сурет1. Басты терезе 

 

2) Жаттығулар:Бұл кезеңде оқушыларға бірнеше жаттығуларды орындау 

ұсынылады. Екінщі жаттығуға ӛту үшін алдыңғы жаттығуды орныдау міндетті түрде қажет. 

Мұнда сабақтарда бұрын алған білімдері кӛмектеседі (Сурет 2). 

 

 
Сурет 2. Жаттығулар терезесі 
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3) Деңгейлік тапсырмалар: 

- А деңгейіндегі тапсырмалар; 

- B деңгейіндегі тапсырмалар; 

- C деңгейіндегі тапсырмалар. 

4) Бейнесабақтар:Мұнда оқушылар есептердің шығарылу жолдарымен таныса 

алады. 

Жалпы қарастырылып жатқан бағдарламалауды тереңдетіп оқуға арналған 

тренажерды құрудың басты мақсаты оқушыны сапалы әрі пайдалануға ыңғайлы оқу 

құралымен қамтамасыз етіп, бағдарламалау саласында ӛздігінен білімін тереңдету болып 

табылады. 

Бағдарламалауды тереңдетіп оқуға арналған тренажер оқушылардың бір-бірімен 

жарысу арқылы, кішігірім олимпиада түрінде ұйымдастырылған. Тек бір-бірімен жарысу 

кезінде ғана оқушылардың бұл пәнге деген қабілетін анықтап, қызығушылығын одан сайын 

арттыруға түрткі болады.[4] 

Бағдарламалауды меңгере отырып, оқушылар компьютердің мәнін, оның 

мүмкіндіктері мен артықшылықтарын, шектеулерін біле алады. Бағдарламалау оқушыларға 

ойлау қабілеттерін дамытуға, ұқыпты жұмыс жасауға кӛмектеседі. Ойлау логикасын, 

тұжырымдамалар дәлдігін, ұқыптылықты дамытудың аса тиімді әдістерінің бірі.  

Қорыта айтқанда, бағдарламалау тек білімді жетілдіру үшін ғана емес, жалпы баланың 

бейстандарт ой қабілеттерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді, ал ұсынылып жатқан 

қолданба бұл мақсатқа жетудің бірден бір шешімі деп қарастыруға болады. 
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Сегодня все больше людей изучают иностранные языки. Киевский научно-

образовательный центр провел маркетинг-исследование. Согласно его результатам – 

стимулом к изучению иностранных языков 51 % опрошенных людей, называет «карьерный 

рост»; 23 % - «обучение и стажировку за рубежом»; 12 % делают это для того, чтобы 

обеспечить себе «более комфортный отдых»; 7 % готовятся к «деловым зарубежным 

поездкам»; 4 % собираются принимать «участие в международных конференциях»; 3 % 

опрошенных «работают с иностранными партнерами». Подавляющее большинство ответов 

напрямую связано с работой и продвижением по карьерной лестнице [1]. О важности 

изучения иностранных языков говорит также возможность свободно и непринужденно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1

