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METHODS OF CREATION INFORMATION SYSTEM
FOR AUTOMATION OF PROFESSIONAL PRACTICE
M. A. Musahanova, A. A. Mindetbayeva
Khoja Ahmet Yesevi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan.
E-mail: m_maral@mail.ru, aknur71@mail.ru
Abstract. Professional practice occupies one of the leading places in professional training of future specialists,
allows to connect theoretical knowledge with applied fields of activity, develops analytical and abstract thinking.
And also it is directed on consolidating and deepening knowledge of general scientific, psychology and pedagogical,
methodical and special disciplines, formation of pedagogical abilities, skills and competences.
The role of professional practice in training of future IT-teachers, methods and technologies of automated
information system creation are considered in this article.
ƏОЖ 378.147:004.9

КƏСІПТІК ІС-ТƏЖІРИБЕ ҮДЕРІСІН АВТОМАТТАНДЫРУҒА
АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ҚҰРУ ƏДІСТЕРІ
М. А. Мусаханова, А. А. Миндетбаева
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
Аннотация. Мұғалімдерді кəсіби дайындаудың маңызды компоненті педагогикалық тəжірибе болып
табылады. Ол білім беру ұйымдарында болашақ мұғалімдердің тəжірибелік кəсіптілігі мен теориялық
дайындықтарының үйлесуін қамтамасыз ете отырып, оқыту-тəрбиелеу процесінің ажырамас бөлігі болып
табылады жəне болашақ мамандарды кəсіби қызметке дайындығын қалыптастыруда жүйелендірілген роль
атқарады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ə. Назарбаев 2015 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауы156
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ның, Дағдарысқа қарсы жəне құрылымдық жаңарулардың бес бағыты бөлімінің «Жаңа инвестициялық саясаттың негіздері» деп аталатын төртінші бағытында техникалық кадрлар дайындау
жүйесін дамыту қажеттілігін баса айтты [1].
Осы міндеттерді жүзеге асыруда, біріншіден, педагогтың кəсіби біліктілігін арттыру, екіншіден, жоғары оқу орындары студенттеріне қойылатын талаптарды күшейту басты назарда болуы
тиіс. Аталмыш міндеттер білім берудің маңызды құрылымдық-мазмұндық компоненттерін
шығармашылықпен жоспарлау мен реформалауды талап етеді. Оларды жүзеге асыру – бүгінгі
студенттердің, ертеңгі мамандардың еншісінде. Осы тұрғыдан алғанда жоғары білімді педагогикалық мамандықтар бойынша оқу орындарында кəсіптік (педагогикалық) тəжірибенің алатын
орны ерекше.
Кəсіптік (педагогикалық) тəжірибенің негізгі мақсаты студенттерді информатика мұғалімінің
қызметтерін біртұтас орындауға жəне оқушылармен бірге оқыту-тəрбиелеу жұмыстар жүйесін
өткізуге дайындау болып табылады [2].
Осы жұмысты автоматтандыру мəселесі біріншіден уақытты тиімді пайдалануға көмегін
тигізсе, екіншіден барлық мəліметтердің бір жүйеге жинақталуына септігін тигізеді.
Жалпы алғанда, ақпараттық жүйе дегеніміз - қойылған мақсатқа жету жолында ақпаратты
сақтау, өңдеу жəне басқаларға беру үшін пайдаланатын құралдардың, əдістердің жəне адамдардың
өзара байланысты жиыны.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе – ақпаратты жинауға, сақтауға, іздеуге жəне сұраным
бойынша талап етушіге жеткізуге арналған программалық жəне техникалық құралдар кешені.
Кəсіптік тəжірибе жұмысын автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе объектіге-бағдарлы
Delphi программалау тілінде MS Access мəліметтер қорымен байланыстырылып жасалды. Берілгендерге қол жеткізу механизмі – бұл берілгендер қоры мен оның кестелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін программалық сайман. Əдетте, бұл *.dll файлдар түріндегі драйвер болып, ол
бағдарлама құрушының (жəне клиенттің) дербес компьютерінде орнатылады жəне оны программа
БҚ байланыс жасау үшін пайдаланады. ActiveX Data Object (ADO) – бұл Microsoft корпорациясы
жасаған берілгендерге қол жеткізу механизмі. Дəлірегі, ADO - OLE DB технологиясы үстіне
орнатылған құрылым (надсторйка) болып, оның көмегімен Microsoft қосымшаларының түрлі
берілгендерімен байланысу мүмкін. Өзінің мүмкіндіктері бойынша ADO BDE –ге ұқсас, бірақ одан
əлде қайда қуаттырақ. Borland компаниясы ADO –ға қол жеткізу үшін компоненттер жиынтығын
құрды жəне оны алғашқыда ADOExpress деп атады. Бірақ, Microsoft корпорациясы өзінің
белгілеулерін басқа бағдарлама құрушылардың пайдалануларына қатаң қарсы, сондықтан Delphi 6
бастап осы компоненттер жиынтығы dbGo деп атала бастады [3]. Оларды компоненттер
палитрасының ADO бетінен көруге болады.
Біздің жұмыс істейтін негізгі компоненттеріміз мыналар:
– TADOConnection (БҚ қосылысу үшін);
– TADOTable (берілгендер жиынтығын құру үшін);,
– TADOQuery (SQL- сұраныс арқылы алынған берілгендер жиынтығы үшін);
– TADODataSet (сұраныстарды орындау жəне берілгендер жиынтығын алу үшін) [4].
Бағдарлама негізгі бет пен 7 бөлімнен тұрады. Олар: факультет, мамандық, топтар, кафедра,
кəсіпорын, оқытушы жəне студент.
– Факультет бөлімі. Бұл бөлім университет факультеттерінің тізімін көрсетеді. “Факультет
атауын енгізіңіз” деген ұяшық атауында факультет тізімдері енгізіледі. Енгізіп болғаннан кейін
сақтау батырмасын басуымыз қажет.
– Мамандық бөлімі факультетте оқытылатын мамандықтар тізімін, кафедра бөлімі мамандыққа сай жіктелген кафедралар мен топтар тізімін қамтиды. Кəсіпорын университеттің келісімшартқа отырған мекемелері көрсетілетін бөлім. Ал оқытушы бөлімі мамандық бойынша сабақ
жүргізетін оқытушылар тізімін қамтиды. Ол студент бөлімінде енгізілген студенттер тізімін
бағалау мен педагогикалық практиканы жүргізуге арналған жолдама қамтылған.
– Кəсіпорын бөлімі. Университеттің белгілі бір мекемелермен келісім шартқа отырғанын
көрсететін бөлім. Мұнда кəсіпорын атауы, мекен-жайы, кəсіпорын басшысы, телефон жəне келсім
шарт ұяшық атаулары берілген. Осы ұяшықтарды толтыру арқылы жаңадан келісім шартқа
отырған мекемені енгізуге болады (1-суретке сəйкес).
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Келісім шарт үлгісін көру үшін “алдын ала көру” батырмасын басу арқылы көруімізге болады.

1-сурет – Университеттің келісім шартқа отырған мекемелер тізімі көрсетілетін бөлім

Оқытушы бөлімі. Оқытушы бөлімі екі бөліктен тұрады. Олар:
– Оқытушы енгізу;
– Практиканы бағалау.
Оқытушы енгізу бөлімі кафедрада білім беретін оқытушылардың тізімдері көрсетіледі. Бұл
бөлім тегі, аты, əкесінің аты жəне ғылыми дəрежесі ұяшық атауларынан тұрады. Осы ұяшықтар
арқылы жаңа оқытушы мəліметін енгізуге болады (2-суретке сəйкес).

2-сурет – Кафедраға тиісіті білім беретін оқытушылар тізімі көрсетілетін бөлім

– Практиканы бағалау бөлімі практикаға жетекшілік еткен оқытушының студентті бағалау
бөлімі. Осы бөлімге сəйкесінше факультет, мамандық, топ, курс жəне практика тізімдері ұяшық
атаулыры жатады. Бұл ұяшықтарды толтырып болғаннан кейін міндетті түрде практика жетекшісінің кафедрасы мен аты-жөні толық таңдалып, өзі жетекшілік еткен студентті бағалай алады.
Практиканы бағалау бөлімінің ең негізгі ерекшелігі студенттің практика нəтижесін бағаламас
бұрын, 3-суретте көрсетілгендей студентті практикаға тіркеп алуымыз қажет.
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3-сурет – Оқытушы жетекшілік еткен студенттің практика нəтижесін бағалау бөлімі

– Студент бөлімі. Студент бөлімі де екі бөліктен тұрады. Олар:
- Студент енгізу;
- Практикаға тіркеу.
- Ұсыныс;
- Практика есебі.
Студент енгізу бөлімінде мамандыққа тиісті топ таңдалып, сол топқа сəйкес студенттердің
тізімі көрсетіледі. Бұл бөлім де тегі, аты жəне əкесінің аты ұяшықтардын тұрады. Сол ұяшықтар
арқылы жаңа студент мəліметін енгізуге болады.
Практикаға тіркеу бөлімінде мамандыққа тиісті топ таңдалып, сол топқа сəйкес оқитын курс
тізімі көрсетіледі. Таңдалған курста Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша
бекітілген практика түрлері көрсетіледі. Яғни курсқа сəйкес практика тізімдері таңдалады. Жасалған бағдарламаларды “алдын ала көру” батырмасын басу арқылы көруге болады. Бұл бөлім студент, оқу орны (практикаға баратын мекеме атауы көрсетіледі), практика жетекшісін тіркеу: кафедра, оқытушы, практика мерзімі ұяшықтардан тұрады. Осы ұяшықтарды толтыру арқылы
студенттерді практикаға тіркей аламыз.
Студенттерді практикаға тіркеу бөліміндегі “күнделік” батырмасы арқылы практикаға баратын студенттердің практика-күнделігін алуға, автоматты түрде жолдама беті толтырылған күйінде
қол жеткізуге болады (4-суретке сəйкес).
Ұсыныс бөлімі университет ректорына студенттердің аты-жөні, практикаға баратын мекемелері мен практика жетекшісі жайлы мəліметтер жазылатын ұсыныс хат бөлімі. Бұл бөлім факультет, мамандық, топ, практикалар тізімі, күні ұяшықтарынан жəне ұсыныс, стандарт батырмаларын қамтиды. Аталып өткен ұяшықтарды толтырып, ұсыныс батырмасын басу арқылы “ұсыныс
хаттың” студенттер мен жетекшілердің тізімін ала аламыз.
Практика есебі бөлімі бағдарламаның соңғы бөлімі. Бұл бөлім факультет, мамандық, топ жəне
студент ұяшықтарын қамтиды. Осы ұяшықтарды толтыру арқылы студенттің практика нəтижесін
көре аламыз. “Баспалау” батырмасын басу арқылы студенттің баллдық, сандық жəне əріптік
бағалау түрлері көрсетілетін практика нəтижесін мəтіндік редактор MS Word қолданбалы бағдарламасында өңдеуге болады.
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4-сурет – Практика-күнделігінің жолдама бетінің автоматты түрде тотырылуы

Қорыта келе, аталған ақпараттық жүйе мамандық əзірлейтін кафедра жұмысына көп жеңілдік
жасайтыны жəне тəжірибе мəліметтерінің бір жүйеде жинақталуына көмегін берері сөзсіз.
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
М. А. Мусаханова, А. А. Миндетбаева
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
Аннотация. Профессиональная практика занимает одно из ведущих мест в профессиональной подготовке будущего специалиста, позволяет соединить теоретические знания с прикладными сферами деятельности, развивает аналитическое и абстрактное мышление. А также направлена на закрепление и углубление
знаний по общенаучным, психолого-педагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также
формирование педагогических умений, навыков и компетенций.
В статье рассматриваются роль профессиональной практики в подготовке будущих учителей информатики и методы и технологии создания автоматизированной информационной системы для проведения
профессиональной практики.
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