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THEORETICAL BASES OF OBJECT-ORIENTED DESIGN,  

APPLICABLE FOR VOCATIONAL TRAINING  
OF FUTURE TEACHERS 
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Key words: teacher, object, design, educational process, future expert, education. 
Abstract. Methods of training of future teachers of technologies of object-oriented design, the analysis of 

organizational experiment on project works of pupils after classes and during a lesson are shown in article. So that to 
find vital circumstances, actions, personal to practice, a technique of formation of technology of the training which 
personal is trained of the forming decisions the achievement of results of research provided. The main the object - to 
expansion of the knowledge which is trained independently by work in application of technology of design, 
information interest to development of self-government to know orientations by means of professional development 
the indication of formation and criteria standard and legal base various public in the center of adaptation. If trained a 
project subject, having chosen its wrong if learn that future person - he correctly adapted receives to carry out 
correctly to plan it develops. At him can give in various cases language with different people, with to make the 
correct decision, everyone in the center about correctly direction. In search trained, enterprise and informative in an 
initiative, to creative ability an ear of efficiency of the project - in visually, reminding, who knows, new scientific in 
search various to resolve issues, in ingenuity by means of improvement to lead by the nose. 

 
 

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ КƏСІБИ ДАЙЫНДАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН  
ОБЪЕКТІЛІ-БАҒДАРЛЫ ЖОБАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Т.Қ. Қойшиева, А.И. Байтерекова, М.И. Салғараева 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қаласы; 
Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті, Тараз қаласы 

 
Түйін сөздер: мұғалім, объект, жобалау, оқу үдерісі, болашақ маман, білім беру. 
Аннотация. Мақалада объектілі-бағдарлы жoбaлау технoлoгиясының əдіс-тəсілдерін болашақ 

мұғалімдерге үйрету, сaбaқ бaрысындa жəне сaбaқтaн  тыс  уaқыттa  білім алушылардың  жoбa  жұмыстaрын  
ұйымдaстыру  тəжірибесін  тaлдaу, oның  тиімділігін  aнықтaу туралы келтірілген. Білім алушының өзіндік 
іс-əрекетін қaлыптaстырaтын өмірлік жaғдaяттaрдың  шешімдерін тaбa aлaтындaй білім беру əдіс-тəсілдер 
жиынтығы бoлып келетін oқыту технoлoгиясын зерттеу, өзіндік тəжірибеде қoлдaну, көздеген нəтижелерге 
жету. Жoбaлaу технoлoгиясын қoлдaнудaғы негізгі қoяр мaқсaтымыз – білім алушылардың қызығушылық 
ынтaсын дaмыту, өз бетімен жұмыстaрын жүргізу aрқылы білімдерін жетілдіру, aқпaрaттық бaғдaрлaу 
біліктілігін қaлыптaстыру жəне сыни тұрғыдa oйлaу қaбілетін aрттыру aрқылы əр түрлі қoғaмдық oртaдa 
өзін-өзі көрсете білуге бейімдеу. Егер білім алушы жoбa тaқырыбын дұрыс  тaңдaй  oтырып, жoспaрлaй  
білсе, oны дұрыс oрындaй aлсa – oл бoлaшaққa дұрыс бейімделген тұлғa бoлып қaлыптaсaды. Əртүрлі 
жaғдaяттaрдa дұрыс шешім қaбылдaй oтырып, əртүрлі aдaмдaрмен тіл тaбысa  oтырып, əр oртaдa дұрыс 
бaғыт-бaғдaр бере aлaды. Жoбaның тиімділігі – көзбен  көріп,  құлaқпен  естіп, есте  сaқтaй  oтырып  білім 
алушыны  ізденіске, іскерлік пен тaнымдық ынтaғa, шығaрмaшылық қaбілетін жетілдіру aрқылы түрлі  
мəселелерді  шеше білуге, тaпқырлыққa, жaңa ғылыми ізденіске  жетелеу. 
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Жоғары оқу орындарында оқу үдерісінде болашақ маман даярлауда мынадай басты міндеттердің 
шешімін табу: оқытудың жетік жолдарын меңгерген маман даярлау; кəсіби пəндерді игерумен қатар, 
адамгершілік, рухани-мəдени құндылықтарды меңгерген, жан-жақты жеке тұлғаны тəрбиелеу; болашақ 
мұғалімнің қоғамдағы əлеуметтік белсенділігін арттыру; жалпы педагогикалық, əдіскерлік іскерлігін 
арттыру; өз бетінше білім ала білу қабілеттерін қалыптастыру; педагогикалық шеберлігін үздіксіз 
арттырып отыру дағдысын қалыптастыру басты мəселе болып табылады.  

Болашақ маманның кəсіби-əдістемелік даярлығын қалыптастыру үшін өзі таңдаған 
мамандығына сəйкес арнайы ғылыми пəндерден терең, жан-жақты білімі болуы қажет. Білім беру 
саласындағы негізгі құжаттарды, білім беру стандарты, оқу жоспары, бағдарлама, оқулық, оқу-
əдістемелік ғылыми əдебиеттерді, сондай-ақ озық педагогикалық тəжірибелерді меңгеруі тиіс. 

Болашақ мұғалімдерді ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнының объектілі 
моделін құруға объектілі-бағдарлы жобалаудың жалпы қағидаларын қолдану біздің зерттеуіміздің 
өзекті мəселелерінің бірі болып табылады. 

Объектілі-бағдарлы жобалау – білім беру жүйесін реформалау негізіне жататын қазіргі ақпараттық 
технологиялардың даму бағыты мен қағидаларына сəйкес олардың құралдарына оқыту мазмұнын 
мұғалімге тиімді құрылымдау мүмкіндігін беретін аппарат [1]. Жоғары оқу орындарындағы 
информатика жəне информатиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі курстарының шеңберінде 
болашақ мұғалімдерді замани технологияларға жəне оларды оқыту əдістемесі мен жабдықтарына оқыту 
ұсынылады [2]. Оқыту мазмұнын таңдауда жəне қандай да бір ортада оқыту əдістемесін жасау 
барысында жасаушылар қолданған ыңғайларды назарда ұстау мақсатқа сай келеді. 

Объектілі-бағдарлы жобалауды ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын 
жобалау құралы ретінде тиімді қолдану үшін объективті алғы шарттар жасайтын объектілі-
бағдарлы жобалау үрдісінің қағидаларын атап көрсетеміз: 

- Технологиялығы; 
- Объектілі ыңғайдың бағдарламалық жүйелерді жəне құралдарды жасау саласынан замани 

бағыттарға сəйкестігі; 
- Модельдің анықтығы жəне икемділігі; 
- Объектілі-бағдарлы ыңғайдың табиғилығы. 
Осы жағдайларды болашақ мұғалімдерді объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кəсіби 

дайындау үдерісіне қатысты талдаулар жүргізу арқылы ашамыз. 
Технологиялығы. Объектілі-бағдарлы жобалау – пəндік саланы сапалы құрылымдауды 

қамтамасыз ететін жобаланатын жүйенің логикалық жəне физикалық құрылымын құру жəне ұсыну 
үшін аспап болып табылады [3]. Объектілі-бағдарлы ыңғайдың теоретиктері оны «технология» 
ретінде емес, «əдіснама» ретінде жиі сипаттайды. Мұндай терминология келесілерді ескере 
отырып анықталады: 

1. Технология екі құраушыдан: «əдіснамадан жəне нақты іске асыру құралдарынан» тұрады 
[4]. Объектілі ыңғайға «нақты іске асыру құралдарын қолдану» - бұл объектілі модельдің негізінде 
сəйкесінше бағдарламалық қамсыздандыруды аутоматты түрде құруды қамтамасыз ететін қандай 
да бір гипотетикалық жасау құралдары. Қазіргі кезде осы сала бойынша теориялық зерттеулер 
жүргізілуде жəне оларды практикалық тұрғыда тексеру жүзеге асырылуда. Сонымен бірге, 
бағдарламалау теоретиктері атап көрсеткендей, «бағдарламалаудың құрамында ғылымның да 
өнердің де элементтері болады. Инженер-бағдарламашыны бағдарламаға қойылатын талаптардан 
оларды орындайтын күрделі бағдарламалық жүйеге дейінгі жолды қамтитын əмбебап əдістің 
болмайтындығын атап көрсетеміз»[4]. 

2. «Кез-келген технологияның əдіснамасының құрамына: өндірістік үдерісті жекелеген өзара 
байланысқан жəне бағынышты құраушыларға: «стадия», кезеңдер, амалдарға декомпозициялау; 
амалдарды жəне жекелеген процедураларды орындау бойынша жазбалардың (инструкциялардың) 
детерминделгендігі» [5]. Объектілі жобалаудың өзегі, əлемді «талап етілетін қалыпты қамтамасыз 
ету үшін келесі əрекет ететін объектілердің жиынтығы ретінде» қарастыра отырып жүйені 
бөліктерге бөлетін объектілі-бағдарлы декомпозиция болып табылады. Объектілі жобалау 
əдіснамасының детерминделгендігі осы үдерісті құрайтын кезеңдердің анықталғандығымен 
түсіндіріледі (яғни мəнді функцияларды анықтау, объектілерді таңдау, олардың арасындағы 
қанынастарды жəне өзара əрекеттерді айқындау, объектілі модельді құраушыларды сипаттау); осы 
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кезеңдерді іске асыру үшін негіз болып табылатын теориялық тұрғыда негізделген əдістердің 
жиынтығының болуы [6]. 

Объектілі жобалау əдіснамасының детерминделмегендігі бағдарламалық қамсыздандаруды 
жобалау мен жасау үдерістерінің мəнінен туындайды жəне объектілі жобалауды нақты жағдайда 
қолдану барысында оның əдістерін əр түрлі интерпретациялау мүмкіндіктерімен анықталады. Бұл 
нақты түрде былайша өрнектеледі, яғни мысалы, архитекторлар мен бағдарламашылар бір объект 
үшін əр түрлі ақпараттық жүйелер жасауы мүмкін, дегенмен олар өлшенетін сапалық 
сипаттамалары бойынша жуықтап тең болуы мүмкін, яғни: спецификалық тұрғыда сəйкестігі, 
сенімділігі (надежность), ашықтығы, есептеу жүйесінің ресурстарын қолдану тиімділігі, 
қолданушыға ыңғайлығы (яғни жүйені ендірген соң жұмыс тиімділігінің артуы) [7]. 

Сонымен, объектілі модельдің сипаттау тəсілдері мен объектілі декомпозиция ережелері 
арқылы өрнектелетін объектілі жобалау əдіснамасына тəн болатын технологияның қырлары 
туралы нақты айтуымызға тура келеді. 

Біз осы мағынаға сүйене отырып, болашақ мұғалімдерді ақпараттық технолгия құралдырына оқыту 
мазмұнын объектілі жобалау үдерісінің технологиялығы туралы айтамыз [8]. Атап айтқанда объектілі-
бағдарлы жобалау əдіснамасының детерминделгендігінің дəрежесі оны ақпараттық технология 
құралдарына оқыту мазмұнын жобалауда қолданғанда көтерілетіндігін байқаймыз. Біздің зерттеу 
жұмысымызда дайын объектілі модельді (яғни объектілер класы жəне олардың іске асырылған 
бағдарламалық құралмен əрекеттесуін) қайта құрылымдау туралы айтамыз, ол нақты кластарға 
негізделген жəне таңдалған құралға оқытудың мақсаттары мен шарттарын ескеретін жүйе объектілерінің 
кластары мен жалпыланған мəн функцияларын ерекшелеу арқылы анықталады. 

Осы айтылғандарды негізге ала отырып объектілі жобалау үдерісінің кезеңдерін жəне біздің 
зерттеу жұмысымыз бойынша олардың мəнділігін қарастырайық.  

1. Объектілерді таңдау жəне сипаттау. 
Оқып-үйренетін құралдардың мəнді функцияларымен байланысты объектілердің кластарын 

ерекшелеу мынадай мүмкіндіктер береді: 
- дидактикалық қағидаларды ескере отырып жасалынған стратегиялар мен объектілі-

бағдарлы жобалаудың объективті критерийлеріне негізделе отырып, олар туралы ұғымдарды жəне 
олардың құрылымдарын қалыптастыру қажет болатын объектілердің негізгі кластарын атап 
көрсету; 

- оқып-үйренетін құралдардың спецификалық ерекшеліктерін жəне оның басқа 
құралдармен байланысын айқындау. 

2. Объектілер арасындағы қарым-қатынас. 
Объектілі жобалау кластар арасындағы қатынастардың типін айқындау, бұл қатынастарды 

нақтылау жəне көрнекі түрде оларды ұсыну мүмкіндігін береді, бұны басқа құралдарды қолдану 
барысында іске асыру қиынырақ болады: 

- агрегация қатынасын айқындау (объект - коллекция жəне объект-контейнерлер кластары 
жəне олармен байланысқан кластар); 

- мұрагерлік қатынасын айқындау (жалпылау-кластары жəне жалпылау класының 
атрибуттары мен əдістерін мұрагерлікке алатын (олардың ішкі кластары-мұрагерлері); 

- айқындалған қатынастарды нақтылау, қатынастың қуаттылығын анықтау. 
Объектілер арасындағы қатынастарды айқындау жəне олардың қуатын бағалау, объектілер 

арасындағы өзара қатынастарды анықтайтын объективті критерийлерге негізделе отырып, 
оқытудың пəндік аймағын құрылымдау мүмкіндігін береді.  

3. Объектілердің өзара əрекеттесуі. 
Объектілі жобалау объектілер арасындағы айқындалған қатынастар мен өзара əрекеттесу 

шаблондарының негізінде олардың өзара əрекеттесу тəсілдерін нақтылау үшін құралдар ұсынады. 
Сонымен қатар, формальді құралдар – өзара əрекеттесуді сипаттау үшін сценарийлер ұсынылады. 

Бұл ұсынылған құралдар мынадай мүмкіндіктерді береді.: 
- оқып-үйренуге қажет болатын амалдардың негізгі түрлерін, оларды оқып-үйренудің 

көпдеңгейлі тізбегін анықтау; 
- қандай да бір операциялар тобын орындау ерекшеліктерін, олардың басқа операция-

лармен өзара байланысын нақтылау.  



ISSN 1991-346X                                                                                      Серия физико-математическая. № 2. 2016 
 

 119 

Объектілі ыңғайдың бағдарламалық жүйелер мен құралдарды жасаудың қазіргі бағытына 
сəйкестігі. Объектілі-бағдарлы жобалау – көпфункциялы бағдарламалық жүйелерді тиімді жасау 
мүмкіндігін беретін қазіргі заманғы технология [12]. Бағдарламалық ортаның объектілі моделін 
құру барысында жасаушылар құрылатын ортаның қызмет ету мақсаттарын, оны қолдану 
аймағының спецификасын, қолданылатын құралдардың мүмкіндіктерін жəне т.б. талдаудан бас-
тайды. Ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі жобалау барысында кері 
үдерісті іске асыру қажет, яғни дайын жүйе бойынша (табиғатқа баламалы жүйе құралдарымен) 
оқыту мазмұнын жобалау барысында қолдану – «қайта құру» мақсаттарының спецификасын 
ескеру арқылы оның объектілі моделін қандай да бір жуықтау дəрежесімен «қалпына келтіру» [25].  

Сондай-ақ бағдарламалық құралдардың дамуының қазіргі кезеңін сипаттайтын екі бағытты 
атап көрсетейік: 

- жасау үдерісін аутоматтандыру мүмкіндігін беретін жобалаумен сипаттаудың əмбебап 
құралдарын қолдану (UML, CASE, технологиялары); 

- бағдарламалық құралдар арасында өзара əрекеттесуді қамтамасыз етуге, бірыңғай 
технологияларды, жалпы кітапханаларды, жүйенің бағдарламалық ресурстарын қолдануға ұмтылу.  

Мысалы, MS Offise пакетін құраушылар үшін қолданудың ұқсас интерфейсі, іске асырудың 
бірыңғай идеологиясы тəн болады, сондай-ақ мұндай үрдіс бағдарламалау жүйелерінде (Cі++, 
Delphi, Java), əр түрлі МҚБЖ-де (Ms Access, FoxPro жəне Paradox Windows үшін), графикалық 
жəне Web-редакторларда жалғасады.  Delphi ортасында бірнеше МҚБЖ (Dbase, Paradox) жұмыс 
істейді. MS Offise пакетінің шеңберңнде əр түрлі құраушыларға (Ms Word, Ms Excel, Ms Access) 
өзара жəне басқа орталармен ақпарат алмасу мүмкіндігін беретін технология іске асырылған[27]. 

Объектілі-бағдарлы модельді болашақ мұғалімдер информатикаға оқыту мазмұнын сипаттау 
үшін қолдану оқып-үйренетін жүйелер арасындағы байланысты анықтау, бірыңғай құраушыларды 
жəне оларды оқып-үйрену реттелігін айқындау мүмкіндігін береді [15, 16].  

Модельдің ашықтығы жəне икемділігі. Болашақ мұғалімдерге оқытылатан информатика, 
информатиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі, объектіге-бағытталған программалау жəне т.б. 
көптеген осы бағыттағы курстар əлемдік қоғамдастықтың неғұрлым динамикалы дамитын ресурсы 
ақпараттық технологиялармен тығыз байланыста болып отыр [18]. Оқыту үдерісінде бұл оқып-
үйренетін ақпараттық технология құралдарының нұсқаларының ұдайы жаңартылуымен, мұғалімге 
белгісіз жаңа қолданушы орталардың жəне бағдарламалау жүйелерінің пайда болуымен көрініс 
табады.  

Қандай да бір құралға оқыту мазмұнын сипаттайтын баламасы объектілі модельдің болуы, 
мұғалімге жаңа нұсқада пайда болған өзгертулердің ролі мен мəнділігін неғұрлым нақтырақ 
түсіну, оқыту үдерісі іске асырылатын жағдайларды ескере отырып оқыту мазмұнына өзгертулер 
енгізу қажеттігі туралы шешім қабылдау мүмкіндіктерін береді [20].  

Шындығында, əрбір информатика пəнінің мұғалімі оқыту мазмұнының объектілі моделін құра 
алады деп ойлауға болмайды, бұл іс-əрекет информатиканың əр түрлі саласынан жеткілікті түрде 
жоғары кəсібилікті талап етеді. Дегенмен, информатика мұғалімдерін объектілі модельді «оқуға» 
жəне оны оқыту үдерісін жобалау барысында қолдануға үйретуге болатындығы біз жүргізген 
педагогикалық эксперимент арқылы нақтыланып отыр.  

Сонымен, объектілі-бағдарлы модельдеу – динамикалы тұрғыда дамып отырған пəн саласын 
ескеріп ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын тиімді құрылымдау мүмкіндігін 
беретін аппарат. 

Объектілі-бағдарлы ыңғайдың табиғилығы. Объектілі-бағдарлы ыңғай – жүйенің мəнді 
функцияларының шеңберінде болатын өзгертулерге қатысты жеткілікті тұрақты табиғи, түсінікті 
модель құру мүмкіндігін береді [24]. Классификациялау теориясына сəйкес «қоршаған ортаны 
тану үшін адамдар үш ыңғайды қолданады: 

1) тəжірибе арқылы алынған жекелеген объектілердің құрылымы, олардың мəнді қасиеттері 
мен объектілір арасындағы байланыстары туралы ақпараттық барлық білімдерді ажыратып бөлу; 

2) бүтін мен оның құраушылары арасындағы айырмашылықтарды орнату; 
3) объектілер класын айқындау жəне олардың арасындағы айырмашылықтарды орнату. 
Объектілі - бағдарлы модель əртүрлі кластардың өкілдері болып табылатын жəне белгілі бір 

анықталған қасиеттері бар, өзара байланысқан жəне өзара əрекеттесетін объектілердің жиынтығы 
түріндегі жүйенің логикалық құрылымын сипаттайды. Сондықтан объектілі модельмен 
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ұсынылатын ақпарат жоғарыда келтірілген ыңғайға толығымен сəйкес келеді жəне осыған сəйкес 
объектілі жобалауды əртүрлі пəн аймағын құрылымдау аспабы ретінде қолдану үшін объективті 
алғы шарттар бар болады. Объектілі ыңғайға негізделген оқыту мазмұнын жобалау болашақ 
мұғалімдерге информатиканы оқытудың теориясы мен əдістемесі бойынша жүргізілген 
зерттеулерде (ұсынылған) қалыптастырылған ОƏЖ (оқытудың əдістемелік жүйесінің) элементі 
ретінде оқыту мазмұнына қойылатын дидактикалық талаптарды орындауды қамтамасыз ету 
мүмкіндігін береді.  

Осы тұрғыда оқыту үдерісінде бағдарламалау тілінен студенттердің білімді саналы игеруі, 
белсенділік көрсетуі – ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-
бағдарлы жобалау негізінде шебер маман даярлаудың алғы шарттарының бірі. Бұл кезде мына 
ұғымдар қалыптастырылады: айнымалы, массив, жазу, жиын, функция, класс, объект, мұрагерлік, 
жоба, форма, оқиға. 

Дербес жағдайда, ғылымилық талаптары оқыту мазмұнының информатиканың пəндік 
аймағының ұғымдарына сəйкестігімен, сонымен қатар, информатиканың танымдық əдістерінің 
бірі – модельдеуді қолданумен қамтамасыз етіледі. Мазмұнда көрсетілген ғылыми білімдердің 
жалпылау талаптары, орталық құраушылары абстракциялау жəне алынған абстракцияларды 
реттеу болып табылатын объектілі жобалаудың мəнділігімен қамтамасыз етіледі. Объектілі 
ыңғайды қолдану жобаланатын ОƏЖ-нің мақсатарына сəйкес оқыту мазмұнында ұсынылған 
білімнің жəне іскерліктердің толықтығын қамтамасыз ету мүмкіндігін береді.  

Оқыту мазмұнында келтірілген білімнің логикалық қатаңдығы мен қайшылықсыздығы 
талаптары объектілі жобалаудың теориялық тұрғыда негізделген жəне практикалық тұрғыда 
тексерілген əдістерін қолдану мен қамтамасыз етіледі [22,23]. Объектілі жобалау əдіснамасы 
білімнің бір мəнді жəне оны ұсынудың мүмкін формасын ұсынады, көп деңгейлі есептер жүйесінің 
ұғымдарын, олардың арасындағы байланыстарды ерекшелеу арқылы білім мазмұнын 
құрылымдауды қамтамасыз етеді.  

Оқыту мазмұнын объектілі жобалаудың технологиялығы оның кезеңдерінің 
детерминділігімен, жобаланатын білім мазмұнын оқытудың мақсаттары мен шарттарынан тəуелді 
түрде түзету мүмкіндігінің болуымен өрнектеледі [28,29].  

Оқыту мазмұнын ұйымдастырудың модульдік қағидасы қандай да бір оқулық функцияны: 
теориялық мəліметтерді шолу, баяндау; есептеу арқылы материалды бекіту; шығармашылық 
есептерді шешу, өзін – өзі бақылау, дүниетанымды кеңейту, практикалық дағдыларды 
қалыптастыру жəне т.б. орындайтын, логикалық аяқталған материалдарды оқулық материалдан 
ерекшелеуді ұсынады. Мазмұнды құрудың модульдік қағидасы оқыту мақсаттарымен 
шарттарынан тəуелді түрде модульдердің кейбірін таңдау, оларды алмастыру мүмкіндігін береді, 
яғни мазмұнның бірнеше мүмкіндігі – вариативтілік  қағидасы қамтамасыз етіледі. Пəндік 
аймақты белгілі бір анықталған қасиеттері бар жəне анықталған міндеттерді орындайтын өзара 
əрекеттесетін объектілердің жиынтығы түрінде ұсыну жүйенің мəнді функцияларымен жəне олар 
орындайтын амалдармен тікелей байланысты негізгі объектілерді ерекшелеу мүмкіндігін береді. 
Мұндай объектілердің жиынтығы базалық модульді құрайды. Қосымша функцияларды жəне 
онымен байланысты амалдарды орындайтын объектілердің негізінде материалды терең оқып – 
үйрену үшін модулдер қалыптасады. Сонымен қатар, объектілі модель объектілермен 
орындалатын амалдар жиынының негізінде білімгерлерде қалыптастыру қажет болатын 
практикалық дағдыларды анықтауға жəне күрделілігі əртүрлі деңгейдегі жаттығулар жүйесін 
жасауға көмектеседі. Жаттығулардың күрделілік деңгейін анықтау үшін қалыптастырылатын 
объектілер мен амалдардың санын қолдануға болады. 

Осылайша баяндалған деректер бойынша объектілі – бағдарлы жобалауды ақпараттық 
технология құралдарына оқыту мазмұнын жобалау аспабы ретінде қолданудың мүмкіндігі жəне 
мақсатқа сəйкестігі туралы қорытынды жасау мүмкіндігін береді. 

Болашақ мұғалімнің теориялық даярлығын жетілдіру – ЖОО-да педагог мамандарды даярлау 
жүйесінің маңызды мəселелерінің бірі. Ал осыған сəйкес білім мазмұнын ұсынуда оқытудың 
заңдылықтары мен ұстанымдары негізге алынуы қажет болады [19, 20, 30]. 

«Объектіге-бағытталған программалау» пəнінен берілетін оқу материалдарын логикалық 
бөліктерге бөлу оның құрылымдық-логикалық жобасын құру, осы пəннен игерілген білімнің 
Информатиканы оқыту əдістемесі, ЭЕМ-ді оқу үдерісінде қолдану, Бағдарламалау тілдері, 
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Теориялық информатика, Сараптамалық жүйелер секілді ғылыми курстармен, яғни пəнаралық 
байланысын жүзеге асыру болашақ маманның білімді жүйемен, бірізіділікпен қабылдауына 
мүмкіндік береді. 
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образование. 
Аннотация. В статье методы обучения, в ходе занятий обучающихся и во внеучебное время анализа опыта 

организации работ по проекту, в том эффективности технологии проектирования объектілі-бағдарлы будущих 
учителям, об установлении Жизненных обстоятельств табаалатындай методика образования решений, 
предусмотренных, личного практике, технологии обучения личного обучающегося, формируемая действий 
достижении результатов исследования. Основные поставил цель - к расширения знаний обучающихся, 
самостоятельно путем проведения работ в применении технологии проектирования, информационных ориентации 
посредством повышения квалификации интерес к развития самоуправления знать указанием формирования и 
критериального нормативно-правовой базы различных общественных в центре адаптации. Если обучающийся тему 
проекта, выбрав его неправильное, если узнают, что будущее лицо - он правильно приспособленных получает 
выполнять правильно планировать складывается. У него может подать в различных случаях язык с разными 
людьми, с принимать правильное решение, каждая в центре с правильно направление. В поиск обучающегося, 
предприимчивость и познавательные в инициативу, творческой способности ухом эффективности проекта - в 
визуально, напоминая, как знать, новых научных в поиск различных решать вопросы, в сообразительность 
посредством совершенствования водить на поводу. 

Поступила 13.03.2016 г. 
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that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), 
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, 
including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In particular, translations 
into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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