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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
«Программистің логикалық мәдениеті»
Таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Барлық аудиториялық сағаттар – 60 сағат
Лекция - 30 сағат
Практикалық сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 120 сағат
оның ішінде СОӨЖ – 30 сағат
Жалпы сыйымдылық – 180 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
2. Пререквизиттер
Пәнді оқу барысында келесі пәндер бойынша қалыптасқан білік пен
дағды қажет: бағдарламалау тілдері және ақпараттық технологиялар.
Постреквизиты
Пәнді оқу барысында қалыптасқан білім, білік және дағды алдағы уақытта
информатика-математикалық бағыттағы пәндерді меңгеруге қажет
3. Пәннің мақсаты пен міндеттері
«Программистың логикалық мәдениеті» пәні информатиканың негізгі
әдістері
мен
технологияларын
оқу
барысында
студенттер
мен
магистранттардың информатиканың базалық және профильды пәндері
бойынша білімдерін тереңдету. Курстың тәжірибелік жағы таным
методологиясы облысында білік пен дағдыны қалыптастыруға; логикалық
есептеу бойынша білік пен дағдыны қалыптастыру; «абстракциядан» әдісін
қолдануға; бағдарламалау саласында индеуктитвты және дедуктивты әдістерін
қолдануға дағдылану.
Бағдарламаның мақсаты студенттердің абстрактылы логика-алгебралық
ойлауын дамыту; объектілердің, құбылыстардың, және қоршаған орта
үрдістерінің математикалық модеоін қалыптастыруға дағдылану; заманауи
бағдарламалық
тілдердің
және
ақпараттық
технологиялардың
мүмкіндіктерімен анықтау; ғылымның жаңа әдіснамаларын меңгере отырып
олады меңгеруде білік пен дағдыны қалыптастыру.
Пәнді оқудың міндеттері
Оқу үрдісі барысында қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер

қойылады:
- пәндердің пәнаралық және пәнішілік байланыстарын анықтай
отырып студенттер мен магистранттардың бойында программисттың
логикалық мәдениетін қалыптастыру;
- студенттер мен магистранттардың бойында жалпы пәннің
құрылымын, технологиясын және есетеу схемасын қалыптастыра
отырып логикалық мәдениеттің негізінде стандартты емес
жағдайларда қолдана білуге дағдылану;
- студенттер мен магистрантарыдң бойында математикалық логиканың
логикалық есептеулер, «абстракциядан» әдісін, индуктивты және
дедуктивты әдістері бойынша құзыреттілігін қалыптастыру.
4. Білімге, іскерлікке, дағдысына, құзыретке қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті
- логика-алгебралық пәндерге тән математикалық таным әдістерін
және ғылыми-танымдық құралдар жүйесінің негізінде қолданбалы
есептерді шығаруда қолдана білу;
- ғылыми таным негізінде логика-алгебралық ғылымның рөлі;
білулері:
- тілдің құрылымын;
- семантиканың құрылымын;
- жартылай-рекурсивты функциялар классының құрылымын;
- алгебралық жүйелердің құрылымдық қасиетін сипаттауда формальды
тілдерді қолдану;
қолдана білу:
- «Дәлелдеу» ұғымын
- «Алгоритм» ұғымын
- «Анықталғандық» ұғымын
- «Тиімді есептеу» ұғымын
Тәжірибешілік дағдыларды меңгеру:
- Формалды тілдердің және оларды ңсемантикаларының синтаксистық
құрылымының технологиясы;
- Формальды тілдердің мүмкіндіктерін қолдана білу;
- Формальды тілдердің алгоритмдық қасиеттерін программалау
тілдерінің тиімді қасиеті ретінде қолдану;
құзыретті болу:
- «абстракциядан» әдісін, программалауда индуктивты және
дедуктивты әдістерін қолдана білу;
- Java тілінде есептерді шығара білу.

Пәнді оқыту мазмұны
5 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
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Пікірлер алгебрасы

2
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2
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2

2

12

2
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2

2
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2

3
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тілдерінің
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3

3
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«Дәлелдеу»,
«Алгоритм»,
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3

3
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3
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Программисттың
логикалық
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информатикоматематикалық
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4

4

14

4
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ң
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4

4
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4
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программированию: монография. – Павлодар, 2004. – 225с.
2. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В. Интеграционные методы преподавания
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Материалы
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докт. пед.наук.- Алматы, 2007.
5. Джарасова Г.С. Экспериментальное исследование формирования логической
культуры будущих информатиков // Вестник ПГУ.- 2009.- №1.- С.62-69.
6. Джарасова
Г.С. Обучение будущих информатиков применению
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образовании» - Екатеринбург: ГОУ ДПО ИРРО, 2009. – С.280-282; 308 с.
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технологий в образовании. - М.:ИСМО РАО, 2008. - Вып.4.- С.70-74; 152 с.
8. Клини С.К. Математическая логика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 480с.
9. Дроботун Б.Н., Джарасова Г.С. К проблеме формирования алгоритмической
культуры студентов// Материалы научной конференции молодых ученых,
студентов и школьников, III Сатпаевские чтения. – Павлодар, 2003.- Т.7.- С.
49-54.
10. Дроботун Б.Н., Джарасова Г.С. Порядковые отношения и методологические
подходы к их изучению // Республиканский научный журнал «Поиск» .2005.- №4.- С.261 – 264.
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