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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Ж.К, Нұрбвкова, K.M. Байғүшева, Р.Ж. Рахимбеков

Бүгінгі күііде бағдарламалау мәселесіне үлкен көніл аударылады, 
бүл күндегі өмірге акпараттық-коммушшациялықтехиологшшардьщ 
еіідіру мен дамуына байланысты. Қазіргі замангы бағдарламалау шра- 
дигмасьшың негізіңде оқигалық бағдарламалау және визуальды (көзбеп 
шолу) жобалау жатады. Яғни бағдарламалау жүйесі жүмыстың үлкен 
үлесін өзі орыңдап, программалаушыға сүхбат терезелерді жоне 
оқиғаларды өңдеу функцияларын қүрастыруға ғана қалады. Delphi - 
бүл тез жетілдіру ортасы, оның бағдарламалау гілі қатал тиіггелген 
объектілі-бағьпталған Object Pascal тілі болып табьшады.

Курстың мақсаттары мен мінде ттері 
Курсты оқыту мақсаты оқушьшардыңжащ оргада бағдарламала- 

уды үйрету және күңделікггі өмірде, оқу үрдісінде қолдануга дайындау.
Курстың міндеттері - қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерішң 

гіринциптерін оқып білу, Delphi ортасында бағдарламалау машықта- 
рын алу, бағдарламалау өнімдерін жобалау дағдыларын дамьпу, бағ- 
дарламалау үрдісіне терең қызығушылықтарын арітыру.

Курс жалпы 34 оқу сағатынан тұрады.
Пән аралық байланысы
Информатика мен басқа нәндер арасыңдағы байлапыс оқу мате- 

риалының, оның ішінде практикалық қолданбалы маңызы зор есеп- 
терді шешуде, дүниетанымдық козқарасын қалыгггастыру арқылы 
іске асырьшады.

Оқушылардың окуын үйымдастырудың ерекшеліктері 
Бағдарламалауға үйреткен кезде оқушылардың оқу іс-әрекетін 

үйымдастыруда неғізгі үраны деп "Бағдарламалауға үйрену тек қана 
нақты ссеітгерді шығарып, бағдарламалау үрдісі арқылы іске асады"
- деи, айіуға болады. Оқуды үйымдастыруда келесі жағдайларды ес- 
керген дүрыс: визуал оргада жүмыс істеудің ерекіиеліктерін, қолда- 
нылатын негізгі қүрал компонентгер және олардың объект инспекто
ры арқылы өзгертілетін қасиеттерімен болатын оқиғалар. Сонымен 
қатар, оқытуда үлкен нәтиже алудың бірден-бір шарты корнектілік, 
яғни, теориялык мағлүматты беруде де практикалық дағдылаңдыру- 
да да міндетгі түрде комггъютерді қолдану керек.

БАҒДАРЛАМАНЫ ИГЕРУДЩ МІНДЕТТІДЕҢГЕЙІ 
Оқушылар білулері керек: 
қазіргі бағдарламалаудың парадигмасын;



жоне үғымдарын;
алгоригмдердің програмалау тілінде жазыдуын; 
бағдарламалау тшінің комаңдалары мен операторларын; 
типтерді және олардың сипаттамасьш;
багдарламалау тілінің негізгі мультимедиалық мүмкіңціктерін. 

Оқушылар үйренулері керек: 
компьютерде шешілетін мәселелермен компьютердің техни- 

кшіық сипаггамасы арасындағы байланысты талдауды; 
бағдарламалау ортасыпда жүмыс істеуді; 
әр түрлі тиіггі шамалармен берілген есептерді багдарламалау; 

• бір өлшемді, екі өлшемді массивті өңдеуді; 
форманың түрін жоба.
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КУРС МАЗМҰНЫ
Курстың барлығы мазмүнымәңці қорытылған материалды қам- 

титын тақырыптарға бөлінген.
Кіріспе.
Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдеріне шолу. Объектыі-бағыт- 

талған бағдардамалаудың приіщиптері жоне ұғымдары. DELPHI бағ- 
Дарламалау ортасымен таиысу.

DELPHI компоненттері. Формалармсн және компонентгермен 
Жұмыс.

НегІзгі терезелер. Коміюііеігпер беттері. Объекгілер инспекто- 
рын қолдану.

Object Pascal тілінің негізгі қүрылымдары.
Сызықтық құрылым. Тармақталган қүрылым. Қайталану күры- 

лымдары.
Object Pascal тіліңдегі мәліметтердің тигггері.
Типтер ұғымы. Типгер классификацияеы.Стандарт тиіггер. 

Күрделі типтер. Т'игггерді түрлеңдіру функциялары. Компоненттер- 
ментиптер байланысы. Массивтер.

Object Pascal тілінің графикалық мүмкіндіктері.
Г рафикалық саймандар. Графиканы салу компоненттері. Гра

фика анимациясы.
Object Pascal тілінің мультимедиалық мүмкіндіктері.
Медиа құрылғылар. Мультимедиа компоненті. Программаға ды- 

быстық файлды қосу және басқару.
Компьютерщик программаларды қүрастыру технологиясы.
Компьютергіік программалардың жікіемесі және одарды жобалау ке- 

зеңцері. Компьютертгік программаларға қойышітыннегізгі галапгар. Компь- 
ютершк программаны Delphi бағдарпамалау жүйесіңде жобалау мысалы.

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ ТВІМІ
1. Формада компонентерді орналастыру және касиетгерін өзгер- 

ту. "Менім Оеірһі-дегі бірінші программам" жобасы.
2.Әр гүрлі қүрылымды алгоритмдерді бағдарламалау. "Функци- 

ялардың мәндерін есептеу" жобасы.
3. Object Pascal-де мәлімеітер тиіп*ері. ”Әр түрлі типті массив- 

терді еңдеум жобасы.
4. Графиктік кескіңдерді және анимацияны бағдарламалау. "Муль

тфильм" жобасы.
З.Мультимедиялық мүмкіндіктерін бағдарламалау. "Бейне- 

фмльмді көру" жобасы.
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ОҚУ ШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ Ж V МЫСЫ
Оқушылардыі \ өз еркімен таңцаган і иқырып бойынша жоба қүру жәі je 

қорғау (шыгармашьтық жүмыс). Жоба іақырыптарының мысалдары:
1."Калькулятор" жобасы.
2. "Графиктік редактор" жобасы,
3. "Анимациялық суретгер" жобасы.
4. "Тестілеу багдарламасы" жобасы.
5. "Сызықтық теңдеулерді иіешу тәсілдері" жобасы.
6. "Үшөлшемді иллюзия" жобасы.
7."Дыбыстық ойнатқыш" жобасы.
8. "Химикалық реакциялар" жобасы.
9. "Сөздік" жобасы.
10. "Гүлдер энциклопедиясы" жобасы.
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Мир, 1989. - 360 с., ил.
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"ҚОЛДАНБАЛЫ ИНФОРМАТИКА"

Ж.Қ, Нұрбекова, А.З. Даутова, Т.В. Вихлянова

Осы заманғы кезеңде информатика есептеуіш техника әдісі мен 
ақпараттық технологиялар қүралдарына жататын тар техникалық 
мамаңдықгар шегінен шығып, басқа жаратьшыстану, техникалық жоне 
қоғамдық ғылымдармен қатар орын алатын жаратьшыстану ғылымы 
болып қалышаеып келеді. Информатика әдістері есептегіш қүралда- 
рының бағдарламалық және агяіараттық амалдардың басқа техноло- 
ғиялық жүйелер, адам және қоғамдық арақатынасы негізінде қалып- 
тасқан. Оның негізгі ролі жаратьшыстану және техникалык пәңдеріи 
озінің аппараты және ұғым қорымен қамтамасыз етуі.

Қодданбалы информатика арнайы ақпарапық жүйенің көмсгімен 
пайда болып, нақты қолданбалы тапсырмаларды шешетін (функция- 
ның мағынасын есегггеу мен оның графикасын қүру, мәтін және т. б. 
жүмыс), нақты ақпаратгық технологиялардьпі түрперін оқып танщіы.

MatI.ah және Adobe Photoshop атты нақты қолданбалы бағдар- 
ламаларды қолдана алатын оқупіылар өздерінің кеңістіктегі ойлау, 
қабылдау сияқты қасиеттерін дамыта алады.

Курстыц мақсаты мен міндеттері
Курсты оқытудың максаты оқупіьшарды болашақта есептеуіш 

төхьшка және компькперлік графика облысында маман ретіңде есеп- 
теуіш техиикасын өз қызметівде қолдану мен меңгеру үшін қажет 
дағды, білімжәне іскерлікке оқьпу.

Курстың мівдеітері шыгармашылық ойлау касиеті даму үшін 
мүмкіндік қалыітгастыру, бейнеленгендерді қарастыру үшін Adobe 
Photoshop бағдаряамасының үш деңгейлі графикасын, және қазіргі 
заман негіздері мен әргүрлі математикалық есептерді шешу үшін 
Matlab пакетін қолдану негіздерін оқыту.

Бұл курс 34 оқу сағатына есептелген.
Курстың оқыту пәндерінің арасындағы рөлі мен орны

Курстың оқу пәндері арасыңцағы рөлі іуралы айтқан кезде, мек- 
теітгікбілімдегі әртүрііі пәңдердіц бағдарламальщ тірегі женінде айту 
қажет. MatLab пен Adobe Photoshop-ты өз қүрамына еңгізген қолдаи- 
ба.ііы бағдарламаларда басқа жаңа ақпараттық технологиялар сияқты 
мектептің акпарап'ану кезеңдеріңде өз орны бар.
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Пәнаралық байланыс
Математика сабакгарыида оқьишын күрделі функцияыардьщ күрделі 

іс-ерекеті мен мағынасын толық, жеткілікті көрсеіу үшіп, кез-келген понде 
корсете салуға болатын, берілген функциялардың қасиетін білдірегін кейбір 
аппарат, соңдай-ақ графикалық бейнеленгендерді талқылау үшін әдістер 
мен тосілдерді қоддану мүмкіңдігі болу керек. Әртүрлі пән окьпушьша- 
рының оқу материалын бірігіп даярлаулары оқушылардьщ пәнді оқуға 
дегеи қызығушьшықіарьш аргтырады. Соңдықтан пәыаралық байланыс 
жалпы ақпаратшқ мәдениетгінің дамуы аркылы ғылыми дүниетану мен 
кескіңдік (бейнелік) ойлаудың қалыптасуы негізіңде іске асады.

Оқушылардың оқу барысын үйымдастыру
MatLab-ты математика сабақтарында қолдану пәңді оқуга де

ген қызыгушылықты аротырады жоне әртүрлі жерлердегі қиын фун- 
кциялардың іс-әрекетін көрнекі түрде көрсегу мүмкіңдігін береді.

Графикамен жүмыс жаца сауаттылықтьщ іске асыру механизмі 
болып табыладьг Оқушылар басқа сабақтарда және сабақтан тыс 
уақьпта (тегін Интернет-сервериіерде орналасгыра алады, қабырга 
газетгерін ілығаргаңда және т. б.) қолдану үпгін өз беітерімен әргүрлі 
бейнелерді шығарады.

БАҒДАРЛА МАНЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ МШДЕТТІДӨРЕ-
ЖЕСІ

Пәнді оқу нәтижесінде оқушылар бІлуі қажет:
Математикалық есегггеу мен бейнені (кескіңді) таддауды өткізу үшін 

багдаряамалық қамтамасыздапдырудың негізгі түрлерін тағайыіщау;
M atlab пен Adobe Photoshop қолданбалы бағдарламасыньщ 

мүмкіндіктері;
М атем атикалы қ есептерд і ш еш у үш ін есептеуді өткізу  

мүмкіндігі;
Matlab пен Adobe Photoshop багдарламалық интерфейсі;
Графикалық бейнелерді (көрініс) өпдеудің стилі мен мүмкіңдігі;
Орышдай алу керек:
Қолданбалы бағдарламалардың Matlab өнімін қолдана отырып, 

математикалық есептеулер өткізу менграфикаиы қүра білуі;
Adobe Photoshop-тың әртүрпі текстураларын қолданып, мәтіндік 

ақпаратқа талдау жүргізу;
Көлемді фигуралар шығару;
Ескі фотосуреттерді жаңаргу мен бірнеше бейнелердің фото- 

монтажын шығару.



Мазмұны

Ж.К. Нұрбекова, K.M. Байгұшева, Р.Ж. Рахимбеков
Қазіргі заманғы бағдарламалау ......................................
Ж.Қ. Нұрбекова, А.З. Даутова, Т.В. Вихлинова
"Қолданбалы информатика" .............................................



КАЗАҚСТАН РЕСІІУШІИКАСЫНЬЩ 
ОРТ А МЕКТЕПТЕРШЕ АРНАЛҒАН 
ФАКУЛЫАТИВТІК КУРСТАРДЬЩ 

АЛТЫН СЕРИЯСЫ

Техникалық редактор Г.Н. Сейтахметова 
Компьютер мен терген М.А. Ескожинова

Басуға 10,10,2006 г,
Әріп түрі Times,

Пішім 29,7 х 421/4, Офсеттік қағаз.
Шартты баспа табағы 0,25, Таралымы 250 дана

Тапсырыс № 0011

Ғылыми баспа орталығы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

140008, Павлодар к., Ломов к,, 64.

11


