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1. Оқу бағдарламасының паспорты
Пән атауы Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 5В070400
Кредиттер саны мен оқыту ұзақтығы
Жалпы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 2
Жалпы аудиториялық сабақтар– 45 сағат
Дәрстер - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 15 сағат
Зертханалық – 15 сағат
СӚЖ – 90 сағат, сонымен бірге СӚЖМ – 22,5сағат
Жалпы бейнетті- 135 сағат
Бақылау формасы
Курстық жҧмыс (Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 5В070400) – 2
семестр (қорғау)
Қорытынды бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер
«Бағдарламау технологиясы» пәнінің алдында «Ақпараттану»,
бағдарламалау» сабақтары бойынша алынған білімдерге негізделеді

«Алгоритмдік

тілде

Постреквизиттер
Студенттер «Бағдарламау технологиясы» пәні бойынша алған білімі мен дағдыларын
мамандандырылған пәндер мен дипломдық жобалауда қолданулары мҥмкін.

2. Оқытушылар жайлы мәліметтер мен жеке ақпарат
Аты-жӛні Ахмерова Зарема Равильевна
«ЕТжБ» кафедрасы, аудитория А-403
Е-mail: Ahmerova_Zarema@mail.ru

3. Пәні, мақсаты және мәселесі
Пән атауы Бағдарламау технологиясы
Пәнді оқыту мақсаты
«Бағдарламалау технологиясы» пәнінің мақсаты есептердің алгоритм негізін,
программалаудың автоматтық негізідердін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер
типтерін және Турбо Паскаль тілінің операторларының классификациясын оқыту: ішкі
программаларды қолданып программа, стандартты модельдер, деректердің динамикалық
қҧрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін,
программалаудың сапа кӛрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілібағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа қҧру болып табылады.

Пәнді оқыту мәселесі
алгоритмдеу әдістер туралы және деректерды қҧрылымдау туралы тҥсініктерді алу және
әртҥрлі есептердің алгоритмдерін шешу әдістеріне ҥйрету.

4. Білімі, икемділігі, дағдысына және құзыретіне талаптары
Пәнді оқу барысында студенттер келесілерді білуі керек:
- негізгі алгоритмдік конструкцияларды;
- деректер, тип және қҧрылым деректер туралы тҥсініктері;

- әртҥрлі есептерді шешу алгоритмдердің технологиясын жасау;
Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:
- әртҥрлі есептерге сәйкес еңгізу және шығару деректердің типіп анықтау;
- әртҥрлі есептердің алгоритмдерің қҧру және оның дҧрыстығын тексеру;
- дайын алгоритмдер бойынша программаларды қҧру.

5 Пәннің тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақтардың түрі бойынша бӛлу
Пән жҧмыс
сыйымдылығы

Семестрлер бойынша студенттердің
жҧмыс кӛлемі
Семестрлер бойынша
СӚЖ
бақылау формасы
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академиялық
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аудиторных занятий
(ак.
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6. Дәріс сабақтарының мазмұны
1 Тақырып. Кіріспе
«Бағдарламалау технологиясы» пәнінің мақсаты мен даму сатылары. Есептеу техникасы
және ақпаратты ӛндеу және басқарудың компьютерлік жҥйелері. Ақпаратты ӛндеу және
басқарудың компьютерлік жҥйелердің әдістері және есептері. Ӛндірістің салалары бойынша
есептеу техникасының қолдауының мысалдары. Оқу барысында компьютерді пайдалану.
2 Тақырып. Компьютердің программалық қҧралдары
Программалауды автоматтандырудың әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің
қолдануы және оған қойылатын талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге
бағытталған программалау туралы тҥсініктер. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің
жалпы тҥсінігі. Операциялық жҥйелердің қҧрамы. Компьютер мен пайдаланушының диалогын
ҧйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жҥйелері.
3 Тақырып. Есептерді алгоритмдеудің негіздері
Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері. Алгоритм схемаларын
жасау ережелері. Алгоритмдің қҧрылымдарының тҥрлері. Сызықты және тармақталған
алгоритмдердің қҧрылымдарының баяндалуы. Циклдік қҧрылымдар. Алгоритмнің циклдік
қҧрылымы. Ішкі циклдік қҧрылымының алгоритмдік баяндалуы.
Техникалық есептердің қойылымының классқа бӛлінуі. Есептердің типтік компоненттерін
талдау, синтез, шешім қабылдау.
Ғылыми – техникалық есептердің алгоритмдерінің схемаларының мысалдары.
4 Тақырып. Негізгі процедураларға бағытталған алгоритмдік тілдерде программалау
Оқып ҥйренетін алгоритмдік тілдің негізгі мінездемелері. Тілдің алфавиті. Тілдің
объектілерінің жазулуының ережелері. Мәліметтер типтері. Тҧрақтылар. Айнымалылар. Ерекше
белгілер. Ӛрнектер. Арифметикалық және логикалық ӛрнектер. Мәліметтер қҧрылымы:
Массивтер. Жиындар. Жазбалар.
Алгоритмдік тілдің операторларын классқа бӛлу. Меншіктеу операторы. Басқару
операторы. Мәліметтерді енгіз – шығаруды ҧйымдастыру.
Программаның қҧрылымы. Алгоритмнің схемасын программаның схемасына кӛшу.
Алгоритмдердің сызықтық қҧрылымын программалау. Тармақталған қҧрылымдарды
программалау. Алгоритмдер циклдық қҧрылымыдық программалау (сандық талдау есептері,
сандық массивтерді ӛңдеу, массивтер компоненттерін есептеу және т.б. мысалдарында)
массивтерді енгізу – шығарудың программалары.
Қатарлар. Символдық мәліметтерді ӛңдеудің есептерін программалау. Мәліметтер
қҧрылымы қолданатын есептерді программалаудың ерекшеліктері.

Ішкі программалар және оларды классқа бӛлу. Ішкі программаларды ҧйымдастыру
әдістері. Ішкі программаларды шақыру. Нақты параметрлерді тасымалдау. Жадының жалпы
облысын пайдалану. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары. Оларды
шақырудың тәсілдері. Программаларды ҧйымдастыру. Әртҥрлі қҧрылымдық ҧйымдасқан
программалардың мысалдары.
5 Тақырып. Программаларды компьтерде орындауды ҧйымдастыру
Компьютерде программаларды орындауға дайындық және орындау сатылары.
Программаларды орындайтын, ӛндейтін, трансляция сатыларын орындайтын интеграцияланған
турбожҥйе қҧралдарымен жҧмыс істеу.
Байланыс редакторы мен транслятордың жҧмыс режимі. Алғашқы программаның
трансляторы. Транслятордың қателер туралы хабарлауы. Программалардың орындалуы.
Программаларды орындау барысында жҥйенің қателері жайында хабарлауы.
6 Тақырып. Программалаудың әдістемесі.
Программа қҧрудың сатылары мен деңгейлері. Программа қҧруға техникалық тапсырма.
Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоритмдердің қҧрылымдық схемасын
қҧру. Мәліметтерді ҧымдастыру программалар мен программа ішіндегі интерфейстің қҧрылымын
қҧрастыру.
Ақпараттты компьютердің сыртқы қҧрылғыларында кӛрсету. Файлдармен жҧмыс істеу.
Мәліметтердің динамикалық қҧрылымы. Сілтемелер. Кезектер және жҧмыс істеу.
Графика.
Графиктік
бейнелеудің
алгоритмдік
негізделуі.
Стандартты
ішкі
программалардың қоры. Стандартты ішкі программалардың қорын ҧымдастырудың ережелері.
Стандартты ішкі программалардың қорын есептерді шешу ҥшін қолдану.
Программаларды ҧымдастыру. Әртҥрлі қҧрылымдық ҧйымдасқан программалардың
мысалдары.
7 Тақырып. Программалау технологиясының негізі
Программалық жабдықтануды жобалаудың әдістері. Программалауды жобалаудың
әдістері. Программаларды жобалаудың ӛрлеуі және қҧлдырауы, олардың сәйкестігі. Қҧрылымдық
программалау. Модульдік программалау.
Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық кӛрсеткіші.
Программаның оқытылатындығы, комментариялар. Қателерден қорғау арқылы программалау.
Программаларды ӛңдеу сатылары. Программаларды қҧжаттау. МСТ бекіткен программалық
қҧжаттау тҥрлері. Программалық жабдықтауды автоматтандыруды жобалау.

7. Тәжірибелік (семинар, зертханалық, студиялық ӛздік) сабақтар мазмұны, олардың
сағаттық кӛлемі
Тәжірибелік жұмыс 1
Тақырып 1 Алгоритмдердің сызықты қҧрылымының программасын жазу. Тармақталған
алгоритмдердің қҧрылымын программалау.
Бақылау сҧрақтары:
1. Программа басы қалай жазылады?
2. Программаның қҧрылымында қандай негізгі бӛлімдер болады? Олардың жазылу тәртібі?
3. Айнымалылар қандай қызметші сӛзден кейін сипатталады? Мысал келтір?
4. Айнымалыларды және олардың типтерін сипаттау арқылы компьютерге нені
хабарлаймыз?
5. Программа блогы қандай қызметші сӛздер аралығында жазылады?
6. Оператор дегенді қалай тҥсінуге болады? Жазылуы қандай символмен аяқталуы керек?
7. Меншіктеу операторы қалай жазылады? Қалай орындалады? Жадыда не болады?
8. READ және READLN процедуралары не ҥшін қолданылады? Айырмасы қандай?
(мысалдар келтір).
9. WRІTE және WRІTELN процедуралары не ҥшін қолданылады? Айырмасы неде?
(мысалдар келтір).
10. Есепті алгоритмдеу процессін неден бастау керек?
11. Қандай кезеңдерден тҧрады?
12. Сызықтық қҧрылымды алгоритмнің блок-схемасы қандай блоктардан тҧрады?
13. Неге сызықтық қҧрылымды дейміз?

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік кеңестер:
Паскаль тілінің операторларын қарапайым және кҥрделі тҥрлерге бӛлуге болады. Қҥрделі
операторлар бірнеше қарапайым операторлардан тҧрады.
Қарапайым операторлар қатарына меншіктеу,енгізу және шығару операторлары жатады.
Кез келген тілдің ең негізгі операторының бірі, ол:
Меншіктеу операторы, жазылу форматы мынадай:
< айнымалы > := < ӛрнек >;
Мҧндағы
:=
символы меншіктеу операциясын орындайды. Оң жақтағы ӛрнектің
мәні есептеліп, сол жақтағы айнымалыға (ҧяшыққа) меншіктеледі.
Ӛрнектің тіпі айнымалы типімен сәйкес болуы керек.
Енгізу операторы:
READ(a1,a2,..,an),
READLN(a1,a2,..,an)-оқу; {LN-жаңа жолға ӛту}.
Мҧндағы:
a1,a2,..,an
айнымалылар тізімі.Программа орындалу барысында READ
операторы кезіксе компьютер тоқтап,осы айнымалыларға клавиатурадан мәндерді енгізуді кҥтеді.
Шығару оператоы:
WRІTE(<айнымалылар>,<символдық тҧрақтылар>)
WRІTELN(<айнымалылар>,<символдықтҧрақтылар>)
экранға шығару, яғни тізімде тҧрған айнымалылардың мәндерін,апострофқа алынған
символдық тҧрақтыны, санды экранға шығарады.
Мысалы:
WRІTE (‘значение Y=’,Y);{значение Y= және Y -тің мәні шығады}
Есеп: Трапецияның ауданын есептейтін блок-схема және программа
Басы

a,b,h

S:=(a+b)/2*h

S= S

қҧрайық:

Program трапеция; {прогр-ң басы,аты}
Vara,b,h,s: real; {айнымалылар,типтері}
Begіn
Wrіteln(’вв. a,b,h’); {енгізуді хабарлау}
Readln(a,b,h) ;
{мәндерді енгізу};
S : = (a+b)/2*h ; {ауданды есептеу}
Wrіteln (‘S=’,S); {S -ң мәнін шығару}
Readln;
{ENTER-ы басуды тосу}
END.

Соңы

Жаттығулар
1. Программаның мына берілімдер блогында қателер бар, соны тҥзетіп жаз:
a) Program ЕСЕП;
b) Program prіmer_b;
VAR: x,y real
Var T,N;
Begіn;
b:= a*n;
Begіn
w) Program
Var n,m,k : іnteger;
read(a);
Begіn

g) Program tіp;
Var і,j: іnteger;
Begіn
k := n Dіv m;

2. Мына меншіктеу операторлар тізбегі орындалған соң айнымалылардың мәні неге тең
болатынын анықта?

a)

x:=2;
x:=x+x;
x:=5*x-x;

w) k:=2*6;
z:=k / 3;
k:=z*k;

b)

a:=7;
c:=Sgr(a);
c:=c+a;

g)

a2:=45/9;
b1:=sgr(a2);
a2:=a2+b1;

3. Мына операторлар тізбегі орындалғанда жадыда не болады және экранға не шығады?
Берілген айнымалыларға басқа мәндер меншіктеу мҥмкіндігі қарастырылғанба?
a)

a:=80;
b) k := 2.3; w) n := sgrt(625);
b:=a+a;
c:=abs(-5.7); s:=s+2*n;
wrіteln(a,b);
wrіteln(k,c); wrіteln(n,s);

4. Ҥшіші тапсырманы READLN
мҥмкіншілік пайда болды?

процедурасын қолданып ӛзгертіп жаз. Қандай

Есептер
Есептердің блок-схемасын сызып, программа қҧр және компьютерде орындап, ӛз
мәндеріңді енгізіп нәтижелерін жаз.
1. Берілген екі санның қосындысын және кӛбейтіндісін есептейтін программа қҧр.
2. Тік ҥшбҧрыштың екі катеті берілген. Гипотенузасын және ауданын тап.
3. Y = (x3+18z) - 5a + f ,
мҧндағы:
a= sіn(450) + 7
4. A = (d + c + b ) - 4.5 x , мҧндағы:
x = cb + 5
5. X және Y
айнымалыларының мәндерінің орнын ауыстыр:
а) қосымша айнымалыны пайдаланып;
б) қосымша айнымалыны пайдаланбай;
6. Ҥш таңбалы санның цифрларының қосындысын табу.
7. Санды кез келген дәлдікпен жуықтау программасын қҧр. Сан
және
клавиатурадан енгізіледі.
Мысалы:
12,2536
және
0,001;
0.267
және
0,05.

қажет

дәлдік

Ҧсынылатын әдебиет тізімі (1-5)
Тәжірибелік жұмыс 2
Тақырып 2 Циклдарды ҧйымдастыру. Ең ҥлкен (ең кіші) және т.б. мәндері табу тәсілдері.
Бір ӛлшемді массив
Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік кеңестер:
Паскаль тілінде қайталану (циклдік) қҧрылымды алгоритмдерді ҧйымдастыруға ҥш тҥрлі
операторлар қолданылады:
1. Параметрлі цикл операторы;
2. Алдыңғы шартты цикл операторы;
3. Кейінгі шартты цикл операторы.
Параметрлі цикл операторы FOR
Егер алгоритмде қайталану саны алдын ала белгілі процессті ҧйымдастыру қажет
болса,онда параметрлі цикл операторы қолданылады.
Жазылу ҥлгісі
FOR < цикл параметрі > := n1 TO n2

DO

FOR < цикл параметрі > := n1 DOWNTO n2 DO
< цикл денесі > ;
Мҧндағы: FOR (ҥшін), TO (дейін), DO (орындау) - қызметші сӛздер;
< цикл параметрі > - циклді басқару айнымалысы, Іnteger типті (немесе кез келген
реттелген тип).
n1, n2 - цикл параметрінің бастапқы және соңғы мәндері, (типі циклді басқару
айнымалысымен сәйкес).
For операторының орындалу тәртібі
Ең алдымен бастапқы мән есептеліп цикл параметріне меншіктеледі. Содан кейін мына
әрекеттер қайталанады:
1.-< цикл параметрі > < = n2 - шарты тексеріледі, егер шарт орындалса, онда:
2.-Цикл денесіндегі операторлар орындалады;
3.-.Цикл параметріне 1 қосылып, 1- ші пунктқа оралады;
-(Downto болса, < цикл параметрі > >= n2 тексеріліп, цикл параметрі
-1-ге
ӛзгеріп
отырады.);
4.-Егер шарт орындалмаса, онда For операторы жҧмысын аяқтайды;
For операторы нені анықтайды
а) басқарушы айнымалы мәндерінің ӛзгеру диапазонын және цикл ішіндегі оператордың
қайталану санын;
б) айнымалы мәнінің ӛзгеру бағытын (ӛсу немесе кему);
в) әрбір қайталану сайын орындалатын іс-ірекеттерді.
Мысал:
For і := 1 To 5 Do
Begіn
a := 2*і;
b := 2*і + 1;
wrіteln(a:3, b:3)
end.
Циклдік бӛлім бес рет қайталанады, басқарушы айнымалы і , мәні 1,2, 5 ӛзгереді.
Программа орындалу нәтижесінде айнымалылар мына мәндерді қабылдайды:
І
A
B

1 2
2 4
3 5

3
6
7

4
8
9

5
10
11

Осы программа ҥзіндісін кему бағытында ҧймдастырса, онда, цикл парвметрі 1-ге кеміп
отырады:
For
і := 5 Downto
1
Do
Begіn
a := 2*і;
b := 2*і + 1;
wrіteln(a:3, b:3)
end.
І
5 4
3
2
1
A
10 8
6
4
2
B
11 9
7
5
3
Басқарушы айнымалының мәндерінің ӛзгеру диапазоны ӛрнекпен берілуі мҥмкін, ол цикл
орындалмас бҧрын бір рет есептеледіде, циклдің қайталану саны анықталады.
Мысал: x := 3;
For j := x +2 downto x - 2 do
Begіn
a := 2*j;
wrіteln(a:3);
end;

бҧл мысалда j басқару айнымалысының мәні біртіндеп x+2 мәнінен соңғы x-2 мәніне
дейін азайды.
Жаттығулар:
Мына программалар ҥзінділерінде цикл неше рет қайталанады?
a)
b)
c)
d)

for k := - 1
to 1 do ...
for k := 10
to 20 do ...
k := 5;
r := 15;
for і := k + 1
to
r -1 do
k := 5; r := 15;
for і := 0
to k*r do
...

...

Есеп
Мына тізбектің кӛбейтіндісін және қосындысын есептеу:
3*5*7* …
13;
Program S_and_P;
Var n,s,k : іnteger;
{n-цикл параметрі,s-қосынды,k-қадам}
p : longіnt;
{p-кӛбейтінді, ҧзын бҥтін сан болуы}
begіn
k :=1;
{қадамның бастапқы мәні }
s := 0;
{қосындының бастапқы мәні }
p := 1;
{кӛбейтіндінің бастапқы мәні }
For n := 1 To 13 dіv 2 Do {циклдің қайталану саны есептеледі}
Begіn
іnc(k,2);
{қадамның мәні 2 ӛсіп отырады }
s := s + k;
{қосыныдының есептелінуі}
p := p * k;
{кӛбейтіндінің есептелінуі}
end;
Wrіteln(‘ s=’, s, ‘ p=‘ , p); {нәтижені шығару}
Readln
end.
(Жауабы: s=48 ,p= 135135).
Жаттығулар
1. 1-ден 20 дейін сандар квадраттарын экранға шығару;
2.
Мына
ӛрнектің
мәнін
есептеу
программасын
қҧру:
Y=(( … (202 - 192 )2 - 182 )2 - … - 12 )2
3. Y-тің мәндерін,X - тің
4,5, … , 28, мәндері ҥшін есептеу:
Y := 2T2 + 5,5T - 2, мҧндағы T = X +2;
4. 7-ге кӛбейту кестесін қҧру;
5.Қазіргі доллар курсына сәйкес 1,2,…,20 АҚШ долларын теңгеге аудару кестесін
қҧру.(курстың мәні клавиатурадан енгізіледі);
6. 10,11, … ,22 дюйм тізбегін сантиметрге аудару кестесін шығару (1 дюйм=25,4 мм).
Есептер
1.
Берілген
10-нан
99
дейін
сан
аралығынан,
цифрлар
қосындысы
N
санына
тең
сандарды
шығару.
( 0 < N < = 18).
2.
Цифрларының
қосындысы,
берілген
N
санына
тең,
ҥш орынды сандардың санын есептеу.
(Мысалы
N -ді 3
деп алсақ, онда
цифрларының қосындысы 3-ке тең: 102, 111,120,201,210,300
сандар екен,яғни ондай сан 6
болғаны).
3 25 тен 125 дейін сандардың кубтарының қосындысын есептеу.
4. Екі орынды сандар арасынан, цифрлар квадраттарының қосындысы 13- ке қалдықсыз
бӛлінетіндерін табу.
5. Екі орынды сандар арасынан мына қасиетке сай, іздеу программасын қҧру: егер, санның
цифрлар қосындысына, осы қосындының квадратын қосқанда, санның ӛзі шығу керек.

6. Кейбір ҥш орынды сандардың, квадраттарының соңғы ҥш цифрі санның ӛзіне тең.
Сондай сандарды іздеу программасын қҧру.
7. Тӛрт орынды сандар арасынан, 133 бӛлгенде, қалдығы 125, ал 134-ке бӛлгенде қалдығы
111 болатын сандарды іздеу программасын қҧру.
8. 100-ден кіші, оң тақ сандардың қосындысын есептеу.
9. А дан В-ға дейін аралығында, 4-ке еселі,бҥтін оң сандар қосындысынын табу керек (А
мен В-ң мәндері клавиатурадан енгізіледі).
10. 2,4 немесе 8 цифрларымен бітетін, 3-ке еселі, 20 артық, 100 кем, бҥтін оң сандардың
қосындысын табу.
11. Келесі заңдылықты пайдаланып, натурал сандарды квадрат дәрежеге шығару
программасын қҧру:
12 = 1
22 = 1 + 3
32 = 1 + 3 + 5
42 = 1 + 3 + 5 + 7
.......
n2 = 1 + 3 + 5 + 7 +.9 + . . . + 2n - 1
Алдыңғы шартты Whіle цикл операторы
Циклдің қайталану саны алдын ала белгісіз болса, онда алдыңғы шартты Whіle операторы
қолданылады.
Жазылу ҥлгісі
Whіle < шарт > Do
Begіn
< 1 оператор >;
< 2 оператор >;
...
< n оператор >;
End;
Мҧндағы: Whіle
(әзірше) - қызметші сӛзі;
< шарт >-логикалық типті ӛрнек.
Whіle операторының орындалу тәртібі
Цикл қайталанар алдында, логикалық ӛрнектің мәні тексеріледі, егер True болса, онда
цикл денесі қайталанып орындалып отырады. Керісінше False болса, циклдің орындалуы
аяқталады.
Егер,ең басында, ӛрнектің мәні False болса, онда цикл бір ретте орындалмайды.
Есеп
Берілген N натурал санының цифрлар санын есептеу.
Шешімі
Цифр санын есептеуді ақырғы цифрдан бастаймыз. Циклдің келесі
қадамында, цифр санағышын 1-ге ӛсіріп,санды 10 есеге азайтамыз (ақырғы цифрдан қҧтылу). Осы
әрекеттер N саны нӛлге тең болғанға дейін қайталанады.
Program san_eseptey;
Var m, n : Longіnt; {ҧзын бҥтін типті санның
идентификаторы}
k : іnteger;
{санағыш}
Begіn
Wrіteln (‘Введите натуральное число’);
Readln (n);
m := n;
k := 0;
Whіle m < > 0 Do
{әзірше,m<>0 True болса,орындау)}
Begіn
Іnc (k);
{k := k + 1; }
m := m dіv 10;
{ақырғы цифрасы жойылады }
end;
Wrіteln (‘ ‘ , n , ‘ - ‘ , k , ‘ ‘);
{цифрлар санын шығару }

Readln;
End.
Жаттығулар
1.Мына операторлар тізбегі орындалу нәтижесінде a және b айнымалыларының мәндері
неге тең болады?
a := 1; b:= 1;
Whіle a < = 3 Do a := a + 1; b:= b + 1;
2.Мына операторлар орындалғанда S айнымалысы қандай мән қабылдайды?
a) s := 0; і := 0;
b) s := 0; і := 0;
Whіle і <5 Do Іnc(і);
Whіle і > 1 Do
s := s + 100 dіv і;
Begіn
s := s + 100 dіv і;
dec(і);
End;
Есептер
1. Санның цифрларының қосындысын табу.
2. Санның жоғарғы разрядында тҧрған цифрді табу.
3. Жазылған N санының басына және аяғына 1 тіркестіріп жазу керек. Мысалы, егер
N=3456 болса, шығарғанда 134561 болуы керек.
4. Санның бірінші және ақырғы цифрларының орнын ауыстыру.
5. Натурал санның жҧп цифрлар санын есептеу.
6. Бҥтін санның ең ҥлкен цифрін табу.
7. Бҥтін санның, 5 артық цифрлар қосындысын табу.
8. Берілген цифр бҥтін санда неше рет кезігеді?
9. Клавиатурадан енгізілген 10 бҥтін сандар тізбегі, ӛсу ретімен орналасқанба?
10. Берілген натурал сан палиндром екенін тексеру программасын қҧру.
Кейінгі шартты Repeat цикл операторы
Қайталану саны алдын ала белгісіз агоритмлерді ҧйымдастыруға, кейінгі шартты Repeat
операторы қолданылады.
Жазылу ҥлгісі
Repeat
<оператор 1>;
< оператор 2>;
<оператор 3 >;
...
< оператор n >;
Untіl < шарт >;
Мҧндағы: Repeat (қайталау), Untіl (дейін) - қызметші сӛздер;
< шарт > - логикалық типті ӛрнек;
Бҧл цикл алдыңғы циклге ҧқсас, бірақ шарт, цикл денесі орындалғаннан кейін тексеріледі.
Сондықтан,цикл ең жоқ дегенде бір рет орындалады.
Орындалу тәртібі
1. Алдымен Repeat сӛзінен кейінгі операторлар тізбегі орындалады;
2. Untіl сӛзінен кейінгі шарт тексеріледі;
3. Егер, ӛрнектің мәні False болса, онда цикл қайталанады, True болса цикл аяқталады.
Begіn . . . End операторлық жақшаларды қолданбасада болады, себебі мҧнда операторлар
Repeat . . . Untіl аралығында жазылып сол жақшалардың функциясын орындап тҧр.
Мысал:
x := 8;
Repeat

Y := x * x;
Wrіteln( x :3 , y : 5 );
x := x + 2
Untіl x < 0
Мына операторлар орындалған соң s неге тең болады?
s := 0; і := 1;
Repeat
s := s + 5 dіv і;
і:=1-1;
Untіl і < = 1;
Ҧсынылатын әдебиет тізімі (1-5)
Тәжірибелік жұмыс 3
Тақырып 3 Екі ӛлшемді массив. Символдық мәліметтерді ӛндейтін программалау.
Жазбалар.
Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік кеңестер:
Массив - деп, бір типті, саны шектелген,барлық мҥшелері нӛмірмен реттеліп және бір
идентификатормен бірлестіріп аталған, берілімдер жиынын айтады.
Мысалы:
нақ
типті кездейсоқ сандар тізбегін:
1.2, 14.6, -5.2, 8.3, 0.15, 3.9
нақ типті А массиві деуге болады.
Массивтерді ӛңдеу процессінде, оның әр мҥшелеріне тура қатынас жасау ҥшін, оны
нӛмірлеу қажеттілігі туындайды:
Мҥшелердің
(индексі)
Массивтің
тификаторы: A

нӛмірі 1
иден- 1.2

2

3

4

5

6

14.6

-5.2

8.3

0.15

3.9

Массивтің мҥшелері индекстің нӛмірлерімен реттеледі, сондықтан оларды индекстелген
айнымалылар дейді. Паскаль тілінде индекс тік жақшаға алынады.
Қарастырылғен мысалда А массивінің мҥшелері:
A[1] = 1.2, A[2] = 14.6, A[3] = -5.2, A[4]= 8.3, A[5] = 0.15, A[6] = 3.9.
Мҥшелері бір индекспен нӛмірленген массивті, бір ӛлшемді дейді.
Массивті сипаттау
Егер программада массив қолданылса, онда ол, айнымалы Var бӛлімінде немесе Type
типтер бӛлімінде сипатталуға тиіс. Алдымен Var бӛлімінде сипатталу тәртібін қарастырайық.
а) Var айнымалылар бӛлімінде сипаттау
Жазылу ҥлгісі:
Var
<массивтің идентификаторы> : Array [ T1] Of T2;
мҧндағы:
Array (массив),
Of (одан)-қызметші сӛздер;
T1 -массив индексінің типі, тек реттелген тип қолданылады.
Индекстер тҧрақты диапазонымен беріледі. Яғни, массив мҥшелерінің саны тҧрақты болу
керек.
T2-массив мҥшелерінің типін анықтайды.(Паскаль тілінің кез келген типі).
Жоғарыдағы мысалдың сипаттамасы мынадай:
Var A : Array [1..6] Of
Массивті дҧрыс сипаттау мысалдары:

Real;

Var
A:
B:
C:

Array [1..10] Of
Array [0..40] Of
Array [-2..2] Of

Іnteger;
Char;
Boolean;

б) Type бӛлімінде сипаттау. Массивтің типі
Паскаль тілінде,массивтерді сипаттаудың тәртібі екі кезеңнен тҧруы мҥмкін. Алдымен
Type бӛлімінде массивтің типі кӛрсетіледі. Содан кейін, Var бӛлімінде сол кӛрсетілген типке
қатысты массивтер тізіммен сипатталады.
Жазылу ҥлгісі
Type <типтің идентификаторы > = Array
[T1] Of T2;
Var < массивтің идентификаторы > : <типтің идентификаторы >;
Мысалы:
Type
MAS = Array [1..10]
Var
M1: MAS;

Of Іnteger;

Егер,программада бір неше, мысалы R,A,B,C массивтері, кӛрсетілген MAS типті болса,
онда, тек айнымалылар бӛлімінде ӛзгеріс енгізіледі:
Var
R,A,B,C : MAS;
Екі өлшемді массивтер
Егер,кез келген берілімдер тізімі жолмен және бағаналармен берілсе,онда оны екі ӛлшемді
массив дейді. Математикада матрица деп аталатынын білеміз.Екі ӛлшемді массивтің мҥшелері екі
индекспен нӛмірленеді.
Мысалы:
5
4
3
6
2
8
1
7
4
3
9
5
матрицасы,бҥтін сандар типті,ӛлшемі -3 жолдан,4-бағанадан тҧрады.
Бҥкіл матрицаны
-A, жолды -І,бағананы-J десек, әр мҥшесі мына тҥрде
жазылады:
A[І,J].
Сонда: A[1,1]=5,
A[2,3]=1,
A[3,2]=2,т.с.с.
Сипаттау тҥрлері
1).Var
Mas Array[1..3] Of Array[1..4] Of Іnteger;
Бҧл сипаттаманы 1-шіден,бірнеше массивтерден тҧратын массив; 2-шіден екі ӛлшемді
массив сипаттамасы деп ҧғуға болады. Бҧл мысалдың эквиваленті тӛмендегідей жазылады:
2).Var
Mas : Array[1..3,1..4] Of Іnteger;
Массив мҥшелерінің қолдану тҥрлері:
Vector[1]
V2[3,7]
V2[K]
Vector[(і+1)*2]
V2[і,j] V2[K,5]
Массив мҥшелері айнымалы болуы мҥмкін:
MAS[і,j]:=MAS[і,j-1]+5;
Мысалдар
1-ші есеп. Нақты сандар қосындысын есептеу.

Program
summa;
Const N=7;
{сандар саны}
Var
A : Array[1..n] Of Real;
{N-санды массив}
S : Real;
{қосынды}
І : Іnteger;
{цикл параметрі}
Begіn
Wrіteln(‘вв.числа через пробелы’); {мҥшелерін енгізу}
For
І := 1 To
N Do
Read( A[ І ]);
S:=0;
For І := 1 To N Do
{косындыны есептеу}
S:=S+A[ І ];
Wrіteln(‘сумма чисел =’, S:6:2);
Readln;
End.
2-ші есеп.
B[ 3..5 ]- ӛлшемді нак типті матрица берілген. Матрицаның барлык
мҥшелерінің кӛбейтіндісін есептеу керек.
Program
Matrіc;
Const N=3;
{жол саны}
M=5;
{бағана саны}
Type Mas=Array[1..N,1..M]
Of Real;
{матр-ң типін сипаттау}
Var
B : Mas;
{матрица}
І : 1..N; {жол индексі}
J : 1..M;
{бағана индексі}
P : Real;
{кӛбейтінді}
Begіn
Wrіteln(‘вв.значения матрицы’);
{мәндерін енгізу блогы}
For
І := 1 To N
Do
For J := 1 To M Do
Read(B[ І,J ]);
P:=1;
{кӛбейтіндіні есептеу блогы}
For
І := 1
To N Do
For
J := 1
To M Do
P := P*B[ І,J ];
Wrіteln(‘произведение=’,P);
Readln;
End.
Қате беретін жағдайларды кӛрсетейік
1).
VAR
Vector: array[0..10] of real;
Vector[11]:=0.5;
Бҧл жағдайда қате индекске байланысты: сипаттама бӛлігінде индекстің жоғарғы
шекарасы 10 деп алынған, ал программа денесінде 11-ші, яғни индекстер диапазонына кірмейтін
индексті мҥшені қолданбақ болғанымыз дҧрыс емес.
2. Vector[і]:= Vector[і-1]+і;
Бҧл жағдайда қате і, і-1 мәндеріне байланысты болады.
8.4. Массивтерді ӛңдеудің негізгі алгоритмдер кестесі

а) бір ӛлшемді массивтерді ӛңдеу
Алгоритмдер

Тҥсініктеме

FOR І := 1 TO N DO
READLN( M[ І ] );

Клавиатурадан бір бірлеп енгізу

FOR І := 1 TO N DO
M[ І ]=Random(a+b)-a

[a;b]-аралығынан кездейсоқ сандармен
толтыру

FOR І := 1 TO N DO
WRІTE( M[ І ],’ ‘);

Жолмен шығару

FOR І := 1 TO N DO
WRІTELN(M[ І ]);

Бағанамен шығару

Mіn:=m[і];
FOR І:=2 TO N DO
Іf m[і]<Mіn then Mіn=m[і];

Ең кіші мҥшені іздеу

FOR І := 1 TO N Dіv 2 DO
Begіn
P:=m[2*і-1];
M[2*і-1]=M[2*і];
M[2*і]=P;
End;

Жҧп және тақ орындарда тҧрған
мҥшелердің орнын ауыстыру

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
M[2*і-1]=A[і];
M[2*і]=B[і];
End;

Екі массивті біріктіру
Таңдау кезекпен

б) екі ӛлшемді массивтерді ӛңдеу
Алгоритмдер

Тҥсініктеме

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
FOR J := 1 TO M DO
A[і,j]:=Random(a+b)-a;
End;

Матрицаны кездейсоқ сандармен
толтыру

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
FOR J := 1 TO M DO
Wrіte(A[і,j]:3,’’);
Wrіteln;
End;

Матрицаны кесте тҥрінде шығару

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
FOR J := 1 TO M DO
S[і,j]:=A[і,j]+B[і,j];
End;

Матрицаларды қосу

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
FOR J := 1 TO M DO
Begіn
P:=0;
FOR h:= 1 TO k DO
P:=P+A[і,h]*b[h,j];
S[і,j]:=P;
End;
End;

Матрицаларды кӛбейту

FOR І := 1 TO N DO
Begіn
FOR J := 1 TO M DO
Begіn
P:=A[і,j];
A[і,j]:=B[і,j];
B[і,j]:=P;
End;
End;

Матрицаны транспонирлеу (басқа
жерге ауыстыру)

Есептер
1. Массивтің оң мҥшелерінің қосындысын табу.
2. Массивтің жҧп мҥшелерінің қосындысын табу (немесе берілген санға есе мҥшелер
қосындысын).
3. Массивтің жҧп индексті, жҧп мҥшелерінің қосындысын табу
4. Массивтің бірінші бес мҥшелерінің қосындысын табу.
5. K1-ден k2-ге дейін мҥшелердің қосындысын табу,мҧнда K1 және k2 клавиатурадан
енгізіледі.Олардың енгізу дҧрыстығын тексеру керек.
6. Берілген А санынан ҥлкен мҥшелердің қосындысын табу.(А-саны клавиатурадан
енгізіледі).
7. А-дан В-ға дейін аралыққа жататын мҥшелердің қосындысын табу.(А мен В
клавиатурадан енгізіледі).
Ескерту. 1-7 есептерде кӛбейтіндіні де табуға болады.
8. Барлық мҥшелері әр тҥрлі болған жағдайда,массивтің ең ҥлкен мҥшесін және оның
нӛмірін табу.
9. Барлық теріс мҥшелерінің нӛмірлерін тауып,экранға шығару,егер ондай жоқ
болса,сондай хабарлама шығару.
10. Ең ҥлкен мәнді мҥшелердің нӛмірлерін табу.
11. Ең кіші мҥшені табу.
12. Тақ мҥшелердің санын есептеу.
13. Теріс мҥшелердің санын есептеу.
14. Берілген А санынан массивтің неше мҥшесі, модулі бойынша ҥлкен?
15. 3-ке және 5-ке еселі барлық мҥшелерді табу. Олар нешеу?
16. Берілген массивте кӛршілес екі оң мҥшелер бар ма?
Бірінші (соңғы) жҧп мҥшелердің нӛмірлерін табу.
17. Берілген санға тең мҥше бар ма? Егер бар болса,онда біреуінің нӛмірін шығару.
18. Бес бҥтін сандар арасынан жҧп сандардың санын табу.(массивті пайдаланбай).
19. Модулі бойынша ең ҥлкен мҥшенің таңбасын ауыстыру.
20. Барлық жҧп мҥшелерді ӛзінің квадраттарымен ауыстыру,ал тақ мҥшелерді екі еселеу.
21. Оң мҥшелерден, k1 нӛмірлі мҥшені алу,ал теріс мҥшелерге, k2 нӛмірлі мҥшені
қосу,нӛлдік мҥшелерді ӛзгеріссіз қалтыру.
22. Екі массив берілген. Әр массивтің мҥшелерінің арифметикалық орташасын табу және
оларды салыстыру.
23. Матрицаның әр жолындағы теріс мҥшелерінің санын есептеу.

24. Матрицаның ең ҥлкен мҥшесін және оның нӛмірін табу.
25. Екі А және В квадрат матрицаларының кӛбейтіндісін есептеу.
Символдық массивтер
Мҥшелері символдық (Char) типтен тҧратын бір ӛлшемді массивтерді символдық массив
немесе символдық жол дейді. Жазылу ҥлгісіне мысалдар:
VAR
S: array[1..13]
of
char;
S2:=’жол мысалы’;
Паскаль тілінде символдық массивтермен жҧмыс жасайтын қосымша мҥмкіндіктер бар.
Конкатенация амалы
Символдық жолдарды бір-біріне тіркестіру, басқаша айтқанда қосу амалы -деп аталады.
Қосу таңбасы (+) амалдың белгісі болады.
Мысалы, тӛмендегідей сипаттама бӛлімі бар болсын:
Var
S1: array[1..5] of char;
S2: array[1..6] of char;
онда келесі жазулар орынды болады:
S1:=’жолды’;
S2:=’массив’;
Wrіteln(S1+’ ‘+S2);
Сонда,осы программа ҥзіндісі орындалу нәтижесінде экранға мынадай хабарлама шығады:
жолды массив
Ескерту
1.
Жолды
меншіктеу
кезінде,жол
ҧзҧндығы
мен
массив ӛлшемі бірдей болу керек.
2. Символдық массивтер ҥшін, меншіктеу операторының оң жағында конкатенация амалын
орындауға болмайды.
Егер S:=S1+’ ‘+S2 -деп жазылған болса,S символдық массивтің ӛлшеміне қарамай,
программаны компиляциялау кезінде қате шығады.Мҧндай жағдайда ҧзындығы айнымалы
болатын жолдарды қолдану керек.
Ҧсынылатын әдебиет тізімі (1-5)
Тәжірибелік жұмыс 4
Тақырып 4 Ішкі программаларды қҧру және дайындау. Сыртқы қҧрылғыларда орналасқан
қҧрылымдық мәліметтерді ӛндеу есебін программалау
Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік кеңестер:
Біреу кезде, қайталанғыштықта формаға бағдарламаларда кең таралған және сол
последо-вательность әсерлердің мәліметте әр тҥрлі кезеңдерде орындалуға тиісті.
Бағдарламаларда әр тҥрлі орындарда бӛліктер кездесіп жатыр, бірдей атқархатын әсерлер
бойынша және мәндерде тек қана айыратын бастапқы осы. Тапсырма беру дәл келу
бағдарламаларда қҧрастыруда бір және сол әрбір қайталанатын бӛліктерден лайықты
операторлардың топты. Тілде ҧқсас қайталаулар кӛп тиімді программалау ҥшін ішкі программалар
ҧғымы енгізген. Операторлардың қайталанатын тобы дербес бірліктерге тҥрде пісіп жетіп жатыр –
ішкі программалар, бір рет жазылады, ал бағдарламаларға лайықты орындарда қамтамасыз етіп
жатыр тек қана ҥндеу ода. Ішкі программалар аппараттың қолдануысы кӛлем қысқарту мҥмкіндік
беріп жатыр және кӛрнекіліктен және оқылатындықтан кӛзқарастан бағдарламалар қҧрылымды
жақсарту керек. Қарастырылған мҥмкін болу ішкі программадан дербес бағдарламадан сияқты ӛз
кіретін және демалыс осы).
Ӛз сипаттамадан кӛмекпен бағдарламаға ендірген процедураларға және функцияларға
тҥрде іске асыруға ішкі программаларға Паскальға тілде.
Процедуралар. Сипаттама.
Процедуралар айнымалы бӛлімдің артында артына бағдарламаларға сипаттама бӛлікте
арнайы бӛлімде суреттеліп жатыр.
Любая процедура тҧр, ҧқсас бағдарламаға, процедурадан және блоктан бастан.

ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ> <ТІЗІМІ PROCEDURE <АТЫ>,
PROCEDURE қайда – қызметтік сӛз, АТЫ – ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ процедуралар, ТІЗІМІ
аты - белгі ҥшін атылардың бҧрышқа-бҧрыш бастапқы осы және олардың тҥрлерінен нҧсқаумен
процедуралар жҧмыстары нәтижелердің. Тізімде аталған параметрлер, ҥстірт деп аталып жатыр.
PROCEDURE <АТЫ>;
Процедуралар маңызды бӛлігі ӛзі блок ҧсынып жатыр және тҧрады, демек,
сипаттамалардан бӛлімнен (мерген, тҧрақтыларды, тҥрлерді, айнымалы, процедураларды, және ӛзі
қҧрама BEGIN оператор ҧсынатын операто-ровамицин функциялардың) және бӛлімдің – END.
Ҥтірден нҥктемен процедуралар блогы бітіп жатыр.
Функция – орындаулар бҧл ішкі программа, нәтиже атыға бҧл функциялар иемденхатын
жалғыз скалярлық мән бар. Демек, функциялар дербес жағдаймен процедураларды келіп жатыр
және оларға маңызды айырмашылығы болып жатыр сол, не, - бірінші, функциялар орындаулары
нәтижесі – бір мән, ал процедуралар – бір немесе бірнешесі ; -екінші, бҧл функциялар атыға мәні
сияқты, функциялар орындаулары нәтижесі негізгі бағдарламаға жҧғысып жатыр, ал процедуралар
орындаулары нәтижелері – оның параметрлердің мәндің сияқты.
Процедуралар ҧқсас сипаттамаға функциялар сипаттамасы және бас және блоктан тҧрады.
ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ> <ТІЗІМІ FUNCTION <АТЫ> : <ТҤР>
FUNCTION қайда – қызметтік сӛз, АТЫ – ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ функциялар, ТІЗІМІ аты –
ҥстірт параметрлердің тізім (бастапқы осы) олардың тҥрлерінен, ТҤРІНЕН нҧсқаумен – нәтиженің
тҥрі : функциялар атысы алуға тиісті значе-ние.
Параметрлерсіз функциялар сипаттамасы рҧқсат етіліп жатыр :
FUNCTION <АТЫ> : <ТҤР>;
Атыда бағдарлама-функцияда маңызды бӛлікте тҧрмыс тиісті
Атыда бағдарлама-функцияда маңызды бӛлікте жауаптың) (мән кейбір мән берған болуға
тиісті т.е,. Аты иемденулерге кейбір операторға сол бӛлікте қатысуға біреу рет тиісті.
ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ> <ТІЗІМІ FUNCTION <АТЫ> : <ТҤР>
FUNCTION қайда – қызметтік сӛз, АТЫ – ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ функциялар, ТІЗІМІ аты –
ҥстірт параметрлердің тізім (бастапқы осы) олардың тҥрлерінен, ТҤРІНЕН нҧсқаумен – нәтиженің
тҥрі : функциялар атысы алуға тиісті значе-ние.
Параметрлерсіз функциялар сипаттамасы рҧқсат етіліп жатыр :
FUNCTION <АТЫ> : <ТҤР>;
Атыда бағдарлама-функцияда маңызды бӛлікте тҧрмыс тиісті
Атыда бағдарлама-функцияда маңызды бӛлікте жауаптың) (мән кейбір мән берған болуға
тиісті т.е,. Аты иемденулерге кейбір операторға сол бӛлікте қатысуға біреу рет тиісті.
Мәліметтерді сақтау ҥшін оған екі массмвке орын бӛлуімізге болатын еді. Бірінші массив
(snring типті) оқушылардың аты жӛнін сақтауға, екіншісі сақтауға арналған. Егер бізге қосымша
мәліметтер (мысалы: сыныбы, ҧлты, т.б.) енгізу керек болса, онда енгізуге тура келеді. Бір
мезгілде бірнеше массивпен жҧмыс істеу және оларды смпаттамалары бойынша сҧрыптауға, әрине
болады, бірақ ҥлкен жҧмысты талап етеді. Сонымен қатар бҧл мәліметтерді файлда сақтау керек
болса не істейміз?
Файлдар туралы сҧрақтарды талдағанда айтылғандай, файл элементтері тек бір типті
элементтер болып келеді. Олай болса әр тҥрлі типтегі элементтерді әрбір типке – жолдық типке
айналдырып, мәтіндік файлдармен жҧмыс істеуіміз керек.
Мәліметтерді сақтай аламыз, бірақ болашақта бҧл мәліметтермен жҧмыс істеу жеткілікті
қиындық туғызады.
Бҧл қиындықтан шығу ҥшін мәліметтердің қҧрама типі қолданады. Мәліметтердің бҧл типі
жазба деп аталады. Жазбалар әр тҥрлі типтегі элементтер жиынтығынан тҧрады. Жазба
элелменттерін қҧраушыларды ӛріс деп атайды да, әрбір ӛрістің ӛзіндік атауы болады. Әрбір
жазбаның бірегей атауы болады.
Жазба атауы
Ӛрістің атауы
Ӛрістер мәні

Тізім
Фамилия
Ахметов

Аты
Алдияр

Туған жылы
1980

Жазбаны ӛңдеу элементар объектә тҥрінде шығады. Мҧндай объект типі – record (жазба) деп
аталады. Олай болса, мәліметтердің типтеріне байланысты шектеулер алынып тасталады.
Жазбаларды сипаттау ҥшін, оның атауы, берілген ӛрісте сақталатын мәліметтердің атауы
және типі кӛрсетілуі керек. Жазбалардың жалпы тҥрде сипатталуы келесідегідей:
Type<жазба атауы>=Record
<1 ӛріс>:<1 тип>;
<2 ӛріс>:<2 тип>;
……………………
<n ӛріс>:<n тип>;
End.
Ҧсынылатын әдебиет тізімі (1-5)
Зертханалық жұмыс 1. Тақырып 1. Ӛрнекті жазу, меншіктеу операторы. Паскаль тілінде
алгоритмдеудің сызыкты қҧрылымының программаларын жазу. Алгоритмдердің тармақталатын
қҧрылымдарын программалау.
Зертханалық жұмыс 2. Тақырып 2. Алгоритмдердің циклдік қҧрылымдарын
программалау.
Зертханалық жұмыс 3. Тақырып 3. Бір ӛлшемді массивтер және екі ӛлщемді массивтерді
қолданып программа қҧру.
Зертханалық жұмыс 4. Тақырып 4. Қатарларды ӛндеу есебін программалау. Жазбалар
типін қолданып программа қҧру.
Зертханалық жұмыс 5. Тақырып 5. Процедура мен функцияны қолданып программа қҧру.
Зертханалық жұмыс 6. Тақырып 6. Графиканы қолданып программа қҧру.
Зертханалық жұмыс 7. Тақырып 7. Сыртқы тасымалдаушыларда орналасқан мәліметтер
қҧрылым есебін программалау.

8. Ӛздік жұмсы тапсырмалары
1 Тақырып Қатарлар. Қатарлармен жҧмыс істеу ҥшін қолданылатын процедуралар мен
функциялар.
2 Тақырып Стандартты функциялар қорын пайдаланып программа қҧру.
3 Тақырып Модульдік программалауды қолдану мысалдары .
4 Тақырып Графикалық қҧрастыруларды қолданып программа қҧру.
5 Тақырып Динамикалық жадыны қолданып программа қҧру.

9. Курстық жұмыстардың (жобалардың) және т.б. ұсынылатын тақырыптары
1 Әртҥрлі сандық әдістері қолданып, сызықты емес теңдеу жҥйесін шешу.
2 Тандап алу әдістерін пайдалану («ат туры» есебін шешу ҥшін программа қҧрастыру,
шахмат тақтасындағы берілген екі алаңды жалғайтын әртҥрлі шахмат тураларының қозғалысының
ең қысқа жолын табудың программасын қҧрастыру).
3 Берілген сӛз тізбегін қолданып, кроссворд қҧрастыратын программа қҧру.
4 Файлдарды ӛндеу.
5 Берілген сӛз тізбегін қолданып, кроссворд қҧрастырылатын программа қҧру.
6 Әртҥрлі іздеу және сҧрыптау әдістерін қолданып программаларды жасау.

10. Кеңес алу графигі СРОП (СРО –дан СРОП 25% құрайды)
Барлық сҧрақтар бойынша кеңестер СРОП-тың ағымдағы семестр графигіне сәйкес жҥзеге
асады.

11. Тәлімгерлердің білімін тексеру кестесі
Тәжірибелік, зертханалық сабақтары мен СӚЖМ 0-100 баллмен бағаланады
Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру графигі

№
1
1

2

3

4

5
6

Жҧмыс
тҥрлері
2
Тәжірибелік
жҧмыс 1

Тақырып, мақсат және Ҧсынылаты
тапсырма мазмҧны
н әдебиет
3
4
Желі топологиясының
1,2
конфигурациясын
оңтайлы таңдау.
Тәжірибелік Желілік тополигияның
1,2,5
жҧмыс 2
динамикалық моделін
қҧру
Зертханалы Желідегі
жҧмыс
1,2,3
қ жҧмыс 1
статистика анализі
Межелік
2 тәжірибелік жҧмыс
бақылау
пен
1
зертханалық
жҧмысты қорғау
Тәжірибелік Желіні жоспарлау
1,2,3
жҧмыс 3
Зертханалы Желілік
клиент2, 3, 4
қ жҧмыс 2
серверлік
жҥйені
қҧрастыру
Курстық
Бекітілген
тақырып
жҧмыс
бойынша
Межелік
3 тәжірибелік жҧмыс
бақылау
пен
2
зертханалық
жҧмысты қорғау

Орындау
ҧзақтығы
5
4 жҧма

Бақылау
формасы
6

Тапсыру
мерзімі
7
5-ші жҧма

4 жҧма

8- ші жҧма

7 жҧма

8- ші жҧма
сынақ

8- ші жҧма

4 жҧма

13- ші жҧма

8 жҧма

14- ші жҧма

8 жҧма

сынақ

14- ші жҧма

сынақ

15- ші жҧма

12. Тәлімгерлердің білімін бағалау критерийлері
Пәнді оқыту барлыӛ ӛткен мәлеметтерден тҧратын тест тҥріндегі емтихаенмен аяқталады.
Емтиханға жібеілудің міндетті шарты бағдарламада берілген барлық тапсырмаларды орындау
болып табылады.
Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.
Жіберілу рейтингі ағымдағы сабақтардағы (дәрісте болу, ҥй жҧмыстары, СРО бойынша
тапсырмалар, тәжірибе бойынша тапсырмалар және басқалары, межелік бақылау) орындалған
тапсырмалардың орташа арифметикалық ортасын табу арқылы анықталады.
Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жҧмыс оқу бағдарламасының барлық
талаптарын (барлық тәжірибелік, зертханалық жҧмыстары мен СРО бойынша тапсырмаларды
орындау және тапсыру) орындаған, курстық жобаны (жҧмысты) қорғауда жақсы баға алған және
жіберілу рейтингін (50 баллдан кем емес) алған студенттер ғана жіберіледі.
Әрбір пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерін ЖР мен ҚБ (емтихан,
дифференциалды сынақ немесе курстық жҧмыс/жоба) бағаларын салмақтық ҥлестерін ескере
отырып қосындыдан анықталатын қорытынды (Қ) баға бойынша анықтайды.
Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4
Салмақтық ҥлестерВ жыл айын университет ғылым кеңесінде бекітіледі және ЖР ҥшін 0,6дан кӛп емес, ал ҚБ ҥшін 0,3-тен кем емес.
ҚЖ/КЖ комиссия алдында қорғалады. Баға кӛрсетілген білім мен оқытушы пікірі негізінде
қойылады.
Пән бойынша қорытынды баға тәлімгердің жіберу рейтингі мен қорытынды бақылау
бойынша жақсы бағалары болған жағдайда саналады. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеу
«қанағаттанбайтын» бағаға тең болады. Пән бойынша емтихан мен межелік аттестация нәтижелері
сол кҥні не егер жазбаша емтихан кҥннің екінші жартысында ӛткізілсе келесі кҥні студенттерге
айтылады.
Білімнің қорытынды бағасының орындылығы ҥшін тәлімгер межелік бақылауда (рейтинг)
және қорытынды емтиханда 0-ден 100%-ге дейінгі пайызбен бағаланады.
Межелік бақылау бағасы ағымдағы баға мен межелік бақылау бағасы қосндысынан
қҧралады.

Оқу жетітіктері, яғни білімдер, дағдылар, икемдіктері мен қҧзыреттері кӛпбалдық әріптік
жҥйе бойынша, сонымен бірге оның цифрлық эквиваленті мен дәстҥрлі баға шкаласына сәйкес
бағаланады:
Әріптік
бойынша баға
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

жҥйе Баллдардың
цифрлік эквиваленті
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

Проценттік
мазмҧны
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Дәстҥрлі
бағасы

жҥйе

бойынша

Ӛте жақсы
Жақсы

Қанағаттанатын
Қанағаттанбайтын

13. Оқытушы талаптары, саясат пен тәртіптер
Тәлімгерлердің аудиториялық сабақтарына кешігусіз қатынасу міндетті болып табылады.
Сабаққа келмей қалған кезде деканатта бекітілген тәртіп бойынша ӛтеледі. Максимум екі рет
сабақтан қалу ғана жіберіледі. Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабаққа келмеуге теңеледі. Екі
реттен кӛп рет сабақтан қалған кезде оқытушының студетті мәселенің әкімшілік щешіміне дейін
сабаққа кіргізбеуге қҧқығы бар. Дәрісте бӛтен студент емес адамдардың болуы рҧқсат етілмейді.
Жҧмыстарды белгіленген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды тапсырудың
ақырғы мерзімі – емтиханға дейінгі 3 кҥн.
Барлық тапсырмаларды тапсырмаған, курстық жҧмысты қорағмаған студенттер емтиханға
жіберілмейді.
Әрбір оқу сабағының ӛтілген материалдары бойынша тақырыпты қайталау мен ӛтелу
міндетті болып табылады. Оқу материалдарын игеру деңгейі тестер мен жазбаша жҧмыстармен
тексеріледі. студенттерді тестілеу ескертусіз ӛтілуі мҥмкін.
Оқытушы жетекшілігімен ӛтетін ӛздік жұмысты орындауда (СӚЖМ) келесі тӛрт
негізгі функцияны ескеру қажет.
Біріншісі – пәннің бекітілген оқу бағдарлама бойынша ӛткізілетін сабақтар кезінде
оқытушының беретін ақпаратын студенттер активті қабылдауы керек.
Екінші функция бойынша студенттер оқытушы кеңесі бойынша оқу*әдістемелік қҧралдар
мен әдеби оқыту кӛздерін қолдана отырып ҥй жҧмысын, бақылау жҧмыстарын және курсытқ
жҧмыстарды орындайды. Бҧл кезеңде студенттен жҧмыс әдістерін білу, ӛз-ӛзін ҧйымдастыру, ӛзӛзін ҧстау талап етіледі.
Ҥшінші функция студенттер қиын жағдайда анализ бен жҥйелеу, қиыншылық себептерін
тҥсіну мен басқа оқу әрекеттерін орындауы тиіс. Студенттер қиын сҧрақтарды оқытушыдан сҧрап,
ӛз жауаптарын тексереді.
Студенттің тӛртінші функция оқытушыдан кеңес алудан тҧрады.
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