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FEATURES OF THE LEARNING TECHNOLOGIES USED  
IN TEACHING PROGRAMMING 

 
Abstract. The most important thing in teaching is to create informational programming model. Research 

methodology in an information culture of students of different approaches to understanding this course the 
programming course in the core to give the nature of effective planning, the choice needs to prepare students to 
practically use the acquired knowledge in further allowed information modeling. In the modern world, programming 
is the art and report description of the report in the form the computer will understand to solve using the computer. 
In this regard, in General, the level of informatization of education and conditions, and shall be in accordance with 
the directions of development of the software. For students majoring in software their future work in the field of 
creation of specialized stance to consider when choosing a programming language.  

C++ is still "classical languages", has not lost its popularity and is currently in the industry, and remains a 
weight. The role of technical progress at the present stage the main processes associated with information 
processing. Currently people on the scene, no one in the field of information technology can not be independent in 
some extent of quality. Consider the main types of classification of learning methods, their use in the course of 
training, from the point of view of programming. 

Key words: classic, language, programming, technology, information. 
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ПРОГРАММАЛАУДЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация. Программалауды оқытуда ең бастысы ақпараттық модельдер құру болып табылады. 

Білімгерлердің ақпараттық мəдениетін ұғынуға əр түрлі көзқарастарды зерттеу программалау курсын 
жоспарлаудың тиімді əдістемесі ретінде аталған курсқа профильдік сипат беруге, білімгерлерді алынған 
білімдерін ары қарай іс жүзінде пайдалануға дайындауы тиіс ақпараттық модельдеуді таңдауға мүмкіндік 
берді. Қазіргі замандағы программалау – бұл есепті компьютерге түсінікті формада сипаттау өнері жəне 
есепті компьютердің көмегімен шешу. Осыған байланысты програмалауды оқыту жалпылай ақпараттандыру 
деңгейі мен шарттарына, сонымен қатар программалау құралдарының даму бағыттарына сəйкес болуы тиіс. 
Бейіндік мамандықтар білімгерлері үшін программалау тілін таңдауда олардың болашақта программалық 
жабдық жасау саласында жұмыс істейтіндіктерін ескеру қажет.  

Осы күнге дейін C++ тілі «классикалық тілдер» болып қалып отыр жəне де қазіргі уақытта индустрияда 
өзінің салмағы мен танымалдығын жоғалтқан емес. Техникалық прогрестің қазіргі кезеңінде ақпаратты 
өңдеумен байланысты үрдістер негізгі роль атқарады. Қазіргі таңда орын алған адам іс-əрекеті саласының 
ешқайсысы қандай да бір дəрежеде ақпараттық технологиялардың сапасынан тəуелсіз бола алмайды. Оқыту 
əдістерін оларды программалауды оқыту барысында пайдалану тұрғысынан жіктеудің негізгі түрлерін 
қарастырайық. 

Тірек сөздер: классикалық, тіл, программалау, технология, ақпараттық. 
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Əлемдегі ғылыми-техникалық прогресс білім беру жүйесінің техникалық жабдығы мен ғы-
лыми-əдістемелік ресурстарының тез қарқынмен ескіруіне алып келеді. Осымен бір уақытта зама-
науи ақпараттық технологиялар ғылым мен білімнің проблемаларын шешуге арналған құралдар-
дың ролін атқарады. Білім мен қоғамды ақпараттандыру білімгерлердің ақыл-ой жəне шығарма-
шылық қабілеттерін дамытып, оқу үрдісінің кешендік ақпараттық-əдістемелік жабдығын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді [1].  

Ақпараттық мəдениеттің құрамдас бөліктерінің бірі программалау негіздерін игеру болып 
табылады.  

Программалауды оқыту заманауи ақпараттық технологияларды зерттелетін үрдістерді талдау 
мен шешім қабылдау үшін пайдалануға қажетті деректер мен білімдерді реттеу, құрылымдау, жүй-
елендіру біліктерін игеруге, ақпараттық модельдеудің мəнін, деректерді көрсету тəсілдерін ұғы-
нуға мүмкіндік береді.  

Программалауды үйрену барысында білімгерлерде өз əрекеттерінің салдарларын болжау 
қабілеті, өзінің қызығушылығын қоғамдағы тəртіп нормаларына бағындыра білу біліктері қалыпта-
сады. Компьютерді есептер шешу мен əр түрлі табиғатты ақпарат ағымдарын өңдеу үшін пайда-
лану ақпараттық модельдеу мен программалауды игерумен байланысты.  

Н.Вирт постиндустриалды дəуірдің ең маңызды пəні ретінде программалауды атаған [2].  
Программалауды оқытудың негізгі мақсаты білімгерлердің бойында программалар жазу мен 

оларды сүйемелдеу үрдісін жеңілдетуге мүмкіндік беретін программалау мəдениетін қалыптас-
тыру болып табылады.  

Қоғамның гуманизациялануы мен гуманитарлануы жағдайында деңгейлеп оқыту білім беру 
аймағын дамытудың маңызды бағытына айналды. Бұл білім беруді деңгейлеу білімгерлердің та-
нымдық белсенділіктерін, қабілеттерін дамытуда, оқытуды жеке тұлғаға бейімдеп ұйымдастыруда 
көп рөл атқаратындығымен де анықталады.  

Білім беру саласындағы міндеттердің бірі оқыту əдістерін өмір талабына сай түрлендіру болып 
табылады. Қазіргі қоғам жағдайында білім беру жеке тұлғаға бағытталған болуы тиіс. Осы ретте 
оқытуды жекелендіру, деңгейлеу, оның дамытушылық жəне тəрбиелік мəндерін күшейту қажет-
тілігі туындайды.  

Маманды дайындаудағы талаптардың бірі білімінің нарықта сұранысқа ие болуы, өзінің білім, 
білік, дағдыларын нақты проблемаларды шешуге пайдалана білу қабілеті болып табылады. Осы 
орайда жаңа білімді өз бетімен алу іс-əрекетін оқытудың маңызы артады. Осындай жағдайда 
білімгердің іс-əрекеті жемісті деп саналады [3].  

Оқытуда шындықты тану əдісі нақты объект моделі болып табылады. Осы тұрғыда оқытудың 
маңызды əдісі жоба əдісі мен бағдарламаланған оқыту əдісі болып табылады.  

Профильді қосымшаларды зерттеудің ұйымдастырушылық модельдерінің ішінен ең тиімдісі 
жеке іс-əрекеттің жобалық моделі болып табылады. Жоба əдісінде білімгерлер жобалық жұмыс-
тарды орындай отырып танымдық ақпараттық өнімдерді белсенді түрде жасай бастайды; таңдау 
жасалынатын жағдайларда ойланып, шешім қабылдауды; əр түрлі ақпараттық ресурстармен жұ-
мыс жасауды; жаңа технологияларды игеруді; деректер талдауы негізінде өз бетімен шешім қабыл-
дауды; ортақ мақсатқа жету үшін ұжымда жұмыс істеуді; білім, білік, дағдыларын пайдалануды; 
білім ала отырып бір-біріне жаңа амалдарды қолдануды оқытуды үйренеді [4].  

Е.С.Полат осы əдіске мынандай анықтама береді: «...қандай да бір тəсілмен безендірілген 
нақты тəжірибелік нəтижемен аяқталуы тиіс проблеманы бөлшектеп қарастыру арқылы 
дидактикалық мақсатқа жету тəсілі» [5].  

Н.В.Матяштың пікірінше жоба əдісі – «практикалық мəні бар жəне субъективті немесе объек-
тивті жаңалыққа ие жаңа тауарлар мен қызметтерді мұғалімнің бақылауымен жасау үрдісінде оқушы 
тұлғасының өз бетімен дамуына бағытталған оқыту жүйесі, оқу үрдісін ұйымдастыру моделі» [6].  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде жоба əдісінің анықтамасын тұжырымдайық: 
Жоба əдісі – бұл оқыту үрдісіне əлеуметтік жəне жеке тұлғалық мəні бар оқу жобаларын 

кеңінен ендіруге негізделген педагогикалық технология.  
Оқыту үрдісі сəттілігінің ең маңызды шарттарының бірі жүзеге асыру нəтижесінде алынатын 

білімнің қажеттілігі мен маңыздылығы оқушылардың зердесіне жететін педагогикалық жағдайлар 
жасау болып табылады. Бұл оқытудың жағымды мотивациясының қалыптасуына тікелей əсер 
етеді, ал ол болса өз кезегінде танымдық қажеттеліктердің туындауына алып келеді. Оқытуда жоба 
əдісін қолданғанда танымдық қажеттеліктердің қалыптасу үрдісіне толығырақ тоқталайық.  
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Білім алу қажеттіліктерінің қалыптасу үрдісін екі позициядан қарастырған жөн: бір жағынан, 
қажеттіліктер – бұл жеке тұлғаның психикалық күйі, екінші жағынан, - бұл оқушының мотивация-
лық сферасының құрамдас бөлігі.  

Жеке тұлғаның күйі ретінде қажеттілік əрдайым адам бойында ағзаға қажеттінің жетіспеушілі-
гімен байланысты көңіл толмаушылық сезімнің болуымен байланысты. Жеке тұлға қажеттілік 
затына таңдамалы түрде жауап қайтарады. Қажеттілік ағзаны белсендендіреді, оның қажет нəрсені 
іздеуге бағытталған іс-əрекетін жандандырады.  

Адам қажеттіліктерінің негізгі сипаттамалары: күштілігі, туындау жиілігі жəне қанағаттан-
дыру тəсілі. Қосымша сипаттамасы қажеттіліктің пəндік мазмұны, яғни берілген қажеттілікті қана-
ғаттандыратын материалды жəне рухани мəдениет объектілерінің жиынтығы болып табылады. 
Танымдық қажеттілік жағдайында оның пəндік мазмұны білім, ал қанағаттандыру тəсілі таным 
үрдісі болады [7]. 

Қажеттіліктердің туындауы мен дамуы бірнеше ережеге бағынады.  
1. Қажеттілік белгілі бір əрекетті жүйелі түрде орындау барысында ғана туындап, беки алады, 

бұл ағза мен тұлғаның қызмет етудің белгілі бір түріне дағдылануын қамтамасыз етеді. Барлық 
жаңа қажеттіліктер дағды түрі бойынша қалыптасады, олардың əрекет ету механизмдері де бірдей.  

2. Қажеттілік оның кеңейтіліп жаңғыртылуы жағдайында дамиды, бұл оны қанағаттандыру 
құралдарының əр түрлілігімен жəне дамығандығымен қамтамасыз етіледі. Қажеттілік іс-əрекет 
барысында туындайды жəне дамиды.  

3. Қажеттіліктің қалыптасуы іс-əрекет, əсіресе бастапқыда, жеке тұлғаның оған жағымды 
қатынасын қамтамасыз ететіндей салыстырмалы түрде жеңіл жүзеге асырылатын болса жылдамы-
рақ орындалады. 

4. Қажеттіліктер дамуының маңызды шарты қайта жаңғырту əрекетінен шығармашылық 
əрекетке өту болып табылады, бұл жеке тұлғаның оған жағымды сезімдік қатынасын күшейтіп 
қана қоймай, берілген іс-əрекетті тұлғаның басты қызметі ретінде қабылдауына жетелейді. 

5. Қажеттілік оның жеке тұлғалық жəне қоғамдық маңыздылығын сезінгенде бекітіледі.  
Бұл ережелер жоба əдісін пайдалану негізінде танымдық қажеттіліктерді қалыптастыруда дə-

лел табады. Бірінші ереже алға қойылған есепті шешу жолдарын үнемі іздеу, керекті теориялық 
материалды іздеу мен өзектендіру қажеттіліктерімен негізделеді. Жобаны жүзеге асыруға бағыт-
талған іс-əрекет танымдық қажеттіліктерді қанағаттандыру құралы болып табылады (екінші 
ереже). Жоба жасаудағы оқытушының көмегімен немесе өз бетімен жасалынған алғашқы қадамдар 
оңай орындалады, бұл білім алушыға талпыныс береді, оны жобаны жүзеге асыру үрдісіне «тар-
тады» (үшінші ереже). Үлкен программалық жобада репродуктивті əдістер тек алғашқы кезең-
дерде ғана қолданылады. Келесі кезеңдерде, бастапқы модельден ауытқулар санының артуы бары-
сында, əсіресе оқытушы білім алушыны талаптардың минималды деңгейін нақты жəне бірмəнді 
анықтай отыра нəтижелерді ұсыну формасының қатаң талаптарымен шектемеген жағдайда 
алдыңғы қатарға жобаны жүзеге асыруға шығармашылық қатынас шығады. Осының салдарында 
білім алушылардың əр түрлі топтарының жобалары интерфейстерімен, басқару əдістерімен, қо-
сымша мүмкіндіктерінің əр алуандылығымен ерекшеленеді (төртінші ереже). Соңғы, бесінші 
ереже, біріншіден, жоба əдісінің формасы мен құрылымы бойынша программистің кəсіби қызме-
тіне мейлінше жақын іс-əрекет болуында, екіншіден, оқытушының тапқырлығы жағдайында білім 
алушының, топтың, мектептің, оқу орнының ағымдық талаптарына негізделіп жасалынатын жоба 
тақырыбында көрініс табады.  

Көптеген ғалымдар (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, В.П.Беспалько, т.б.) бағдарламаланған 
оқытуды адамның психикалық іс-əрекеті деңгейінде басқару үрдісі деп қарастырып, бағдарлама-
ланған оқытудың негізін оқу үрдісін оны психологтық-педагогикалық білімге толығымен сəйкес-
тендіру жолымен басқару құралы деп есептейді. Бағдарламаланған оқыту əдісінде танымдық мүм-
кіндіктер ең тиімді түрде ашылатын шарттарды анықтау жүзеге асырылады. Бағдарламалық оқы-
тудың моделін қолдану білімгердің білім кеңістігіне тез бейімделіп, оның бойындағы ынталы-
танымдық жəне интеллектуалдық орталардың дамуына, орын алған қателіктердің түзелуіне жақсы 
жағдай жасайды.  

Осы орайда программалауды оқытуда педагогикалық ғылымның заманауи жетістіктерін 
зерттеу қажеттілігі туындайды.  

Программалауды оқытуда ең бастысы ақпараттық модельдер құру болып табылады. Білімгер-
лердің ақпараттық мəдениетін ұғынуға əр түрлі көзқарастарды зерттеу программалау курсын жос-
парлаудың тиімді əдістемесі ретінде аталған курсқа профильдік сипат беруге, білімгерлерді алын-
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ған білімдерін ары қарай іс жүзінде пайдалануға дайындауы тиіс ақпараттық модельдеуді таңдауға 
мүмкіндік берді. 

Профильдік деңгейлеу шарттарында программалауды оқыту білімгерлердің профильдік бағыт-
тағы ақпараттық іс-əрекеттің көптеген маңызды біліктерін иегеруіне жағдай жасайды, ал бұл 
болашақ мамандарды дайындау мəселелерін шешумен тікелей байланысты. Сонымен қатар таным 
əдісі ретіндегі модельдеу, объектіге-бағытталған ақпараттық модельдеу, компьютерде əр түрлі 
пəндік аймақтардан алынған ақпараттық модельдерді зерттеу туралы түсінік қалыптасады [8].  

Педагогикалық ғылымда білім мазмұнын деңгейлеуді профильдік жəне кезеңдік деңгейлеу-
лерге бөледі. Программалауды оқытуда деңгейлеу тақырыптық бөлімдер мен күрделілік бойынша 
деңгейлеуден тұруы тиіс.  

Қазіргі замандағы программалау – бұл есепті компьютерге түсінікті формада сипаттау өнері 
жəне есепті компьютердің көмегімен шешу. Осыған байланысты програмалауды оқыту жалпылай 
ақпараттандыру деңгейі мен шарттарына, сонымен қатар программалау құралдарының даму 
бағыттарына сəйкес болуы тиіс.  

 Жоғарыда айтылғандардан байқайтынымыз, программалауды оқыту педагогикалық ғылым 
аймағы ретінде мұқият жəне жан жақты зерттеуді талап етеді. Программалауды оқытудың біртұтас 
əдістемелік жүйесін құру үшін əдістемелік жүйенің барлық құрамдас бөліктерін: оқыту мақсатта-
рын, оқытудың əдістерін, формалары мен құралдарын білім беруді деңгейлеу шарттарында да, 
бүкілəлемдік ақпараттандыру шарттарында да зерттеу қажет.  

Бейіндік емес мамандықтардың білімгерлері үшін программалау тілін таңдау мəселесі өзекті 
емес екендігін атап өтуге болады. Алгоритмдеу негіздерін кез келген тілде игеруге болады. Атал-
ған жағдайда тіл қаншалықты қарапайым болса, оны игеру де соншалықты жеңіл: білімгерлердің 
бойында алгоритмдік ойлаудың қандай да болмасын мəдениеті мен базалық құрылымдар туралы 
түсінік қалыптастыру қажет [9]. 

Бейіндік мамандықтар білімгерлері үшін программалау тілін таңдауда олардың болашақта 
программалық жабдық жасау саласында жұмыс істейтіндіктерін ескеру қажет.  

Осы күнге дейін C++ тілі «классикалық тілдер» болып қалып отыр жəне де қазіргі уақытта 
индустрияда өзінің салмағы мен танымалдығын жоғалтқан емес.  

С++ тілін таңдаудың төрт түрлі негізгі себебі бар:  
1. Статикалық типтендіруді ұстанатын компиляцияланатын тіл. Статикалық типтендіруі бар 

тілдің мысалында деректер типі ұғымы, деректерді жариялау, анықтау мен оларға мəн беру 
амалдарын игеру көп күш-жігерді талап етпейді. С++ тілін пайдалану осы механизмдердің басқа 
тілдерде қалай жұмыс істейтінін де түсінуге септігін тигізеді.  

2. Жоғары деңгей мен төменгі деңгей тілдерінің құралдарын біріктіреді. Көрсеткіштер мен 
жадыны динамикалық бөлу сияқты құралдарды пайдалану стек, жиын сияқты ұғымдарды түсінуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар адрестер мен адрестік арифметиканың тұжырымдамасы іс жү-
зінде бекітіледі.  

3. Объектік-бағытталған программалауды қолдайды. Бұл тілде объектік-бағытталған прог-
раммалаудың тұжырымдары нақты нысандарда қолданылады: ресурстарды бақылау қажеттілігі, 
оларды конструкторда жинақтап, деструкторда босату, еркін ОБП, т.б.  

4. STL – С++ шаблондарының стандартты кітапханасы. Бұл жерде неліктен бір ғана 
контейнер-кластың негізінде бүтін сандар векторы мен қолданушы объектірінің векторын құруға 
болатындығын ұғыну оңай. Сонымен қатар салыстырылатын объектерді қалай сұрыптауға бола-
тындығын, элементтерге қатынау қалай ұйымдастырылатындығын түсінуге болады жəне жалпы-
лама программалауды ұғыну бекітіледі.  

Қазіргі таңда программалық жабдық жасау саласында белгілі бір технологияларды білу мен 
оларды іс жүзінде қолдану оны ұғынудан бағалы болып тұр. Қазіргі қоғамға қатаң анықталған 
функцияларды орындай алатын программистер керек. Бұған дамып келе жатқан технологиялар да 
септігін тигізеді. Құралдардың белгілі бір жиынын пайдалана алатын жобалаушылар ұғыну күр-
делі абстракциялармен ешқашан таныспауы да мүмкін. Бірақ жетекші жобалаушы қызметіне үміт-кер, 
архитектура мен оңтайландыру сұрақтарымен айналысатын мамандар үшін əлдеқайда терең білім 
қажет. Осының негізінде компиляцияланатын, статикалық типтендірілген, жадымен төменгі дей-
гейде жұмыс ітеуді қолдайтын С++ тілі болашақ кəсіби мамандарды дайындаудағы оңтайлы құрал. 

Техникалық прогрестің қазіргі кезеңінде ақпаратты өңдеумен байланысты үрдістер негізгі 
роль атқарады. Қазіргі таңда орын алған адам іс-əрекеті саласының ешқайсысы қандай да бір 
дəрежеде ақпараттық технологиялардың сапасынан тəуелсіз бола алмайды. Дəл осы себепті ақпа-



ISSN 1991-346X                                                                                      Серия физико-математическая. № 1. 2017 
 

 
177 

ратты жинау, сақтау, өңдеу мен тасымалдау туралы ғылым ретінде информатика ештеңемен салыс-
тыруға келмейтін даму қарқынын бастан кешіруде, оның салдарынан ақпаратты өңдеу саласын-
дағы мамандарды дайындауды жетілдіру, техникалық жабдықтарды, оқу үрдісінің əдістемелік 
жəне мазмұндық базасын ауыстыру проблемаларының үнемі өзекті болуы орын алады [10].  

Бүгінде ақпараттық технологиялар аймағында мамандырды дайындау жоғары оқу орындары-
ның барлығында дерлік жүзеге асады. Түлектердің айтарлықтай бөлігі программалаудың белгілі 
бір дағдыларын меңгерген немесе, басқа сөзбен айтқанда, ақпаратты жинау, сақтау жəне өңдеу үр-
дісін автоматтандырудың қандай да бір амалдарын игерген. Бірақ, осыған қарамастан, көптеген қа-
зіргі заманғы халық шаруашылығының салалары күнделікті болып отыратын ақпараттық пробле-
маларды мейлінше тиімді жəне үнемді əдістермен шеше алатын мамандар тапшылығын бастан 
кешіруде.  

Оқыту əдістерін оларды программалауды оқыту барысында пайдалану тұрғысынан жіктеудің 
негізгі түрлерін қарастырайық. 

1. Ақпаратты оқытушыдан студентке беру тəсілі бойынша: 
- Вербалды; 
- Көрнекі; 
- Практикалық.  
Программалауды оқытуда вербалды (дəріс материалын баяндауда) жəне практикалық (лабора-

ториялық жұмыстарды, практикумдарды орындау, есептер шығару) əдістерді пайдаланады, соны-
мен бірге басты назар қолдану барысында студенттер тек жаңа білім алып қана қоймай, прак-
тикалық дағдыларды да игеретін практикалық əдістерге аударылады. Оқытушы бұл ретте нұсқау-
лықтар береді, жұмыстың мақсаттарын көрсетеді, оны бағыттайды, орындалу барысын тексереді. 
Студенттердің іс-əрекеттерінде орындау барысында деректерді іздеп, есепті шешуді жүзеге асы-
руға мүмкіндік беретін өзіндік ойлау үрдісі ерекше роль атқаратын практикалық жұмыс (нақты 
жəне ақыл-ой іс-əрекеті) басым болады [11].  

2. Сабақта шешілетін дидактикалық проблемалардың негізгі түрлері бойынша келесі əдістерді 
ерекшелеуге болады: 

- білім алу əдістері; 
- іскерліктерді қалыптастыру əдістері; 
- білімді пайдалану əдістері; 
- шығармашылық жұмыс əдістері; 
- білім, іскерлік, дағдыларды тексеру əдістері. 
Барлық аталған əдістерді программалауды оқытуда пайдалануға болатынын ескерте кетуге 

болады.  
 3. Оқыту əдістерінің білім алушылардың танымдық іс-əрекетінің сипаты бойынша жіктелуі: 
- түсіндіру-иллюстрациялық немесе ақпараттық-рецептивті (дəріс материалын баяндауда, 

практикалық сабақтарда жəне лабораториялық практикум үшін есептердің қойылымында қолда-
нылады);  

- репродуктивті (есептер шығаруда); 
- проблемалық баяндау (дəріс материалын баяндауда); 
- дербес-ізденістік немесе эвристикалық (ақпараттық модельдерді, күйлер модельдерін, 

үрдістер модельдерін құруда, деректердің тиімді құрылымдарын таңдауда) ; 
- зерттеушілік (пəндік аймақты талдауда, модельдің құрылымы мен жұмысын анықтауда, 

сонымен қатар жүйені жобалау мен іске асыруда қолданылады). 
Жалпыдидактикалық жəне жеке-дидактикалық əдістердің талдауы оқу іс-əрекетінің əдістемесі 

өте жиі итерациялық əрекеттік үрдіс болып табылатындығын көрсетеді.  
Итерацияны білгілі бір мақсатқа қадамдап жақындау ретінде қарастыра отырып, итерация əді-

сін дəріс материалын баяндауда да, лабораториялық жұмыстарды орындауда да қолдануға болады. 
Лабораториялық практикумда орындауға арналған тапсырмалардың ерекшелігі əрбір келесі 
модель алдыңғысының нақтылануы немесе кеңейтілуі болып табылатын қандай да бір виртуалды 
ЭЕМ-нің модельдер қатарын құрумен өрнектелетін үдемелі итерациялық үрдіске сəйкес келеді. 
Осылайша, шекті модельді құру əрбір қадамында қандай да бір өзгерістер орын алатын итера-
циялық үрдіс болып табылады, бұл бізге итерациялық оқыту əдісін пайдалануға мүмкіндік береді.  

Дəріс материалын баяндау реті ЭЕМ-де орындалатын практикалық жəне лабораториялық 
жұмыстардың ретінен тəуелді. Олардың итерациялық сипатын ескере отырып, дəріс курсын 
баяндауды да итерациялық əдістің негізінде құрудың мəні бар. Дəріс материалын баяндауда 
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итерациялық əдісті формалды келесі түрде сипаттауға болады. Оқытудың ішкі деңгейлері ішкі 
фигураларға сəйкес келетін бір центрлі квадраттар түрінде оқуға қажетті материалдың мазмұнын 
қарастырамыз. Баяндау қандай да бір бастапқы емес деңгейден басталады. Бұл кезеңде төменгі 
деңгейді талқылау болмайды жəне жоғарғы деңгейлердің материалдары қарастырылмайды. Əрбір 
келесі қадамда центрге қарай, немесе сыртқа қарай, немесе қандай да бір қатынаста екі жаққа да 
қозғалу орын алады. Бұл модель құрудың келесі кезеңінде жүйеге қойылатын талаптардан тəуелді 
(1-ші сурет). 

 
 

1 сурет - Итерациялық оқыту əдісі 
 
Программалау негіздерін оқытуда осындай батыру əдісін пайдалану жаңалық емес, себебі 

осыны информатиканы оқытудың алғашқы кезеңерінде компьютерді қолдану шарттары мəжбүр 
етеді. Программалауды оқытудың дəстүрлі əдістерінде тілдік ортаға батыру кезеңінен кейін дерек-
тердің негізгі құрылымдарын, логикалық жəне алгоритмдік құрылымдарды біртіндеп үйрену, одан 
кейін процедуралармен жəне функциялармен танысу, т.б. жүреді. Жоғары деңгейлі программалау 
тілін оқыту жағдайында тілдік ортаға батыру кезеңі ұлғаяды жəне процедуралық программалау 
жағдайындағы дəл осы кезеңнің мазмұнынан біршама ерекшеленеді, себебі берілген жағдайда 
программа құрудың негізгі блоктары қолданушы анықтайтын типтер жəне процедуралар мен 
функциялар болып табылады.  

Аталған оқыту əдістемесін іс-жүзінде қолдану жағдайында оқыту жаңа құрылымдар мен опе-
раторларды біртіндеп зерттеу негізінде емес, модельденетін жүйені программалық іске асырудың 
мүмкіндіктерін кеңейту мен нақтылаудың үдемелі итерациялық үрдісінің көмегімен жүзеге асады. 
Программалау тілінің жаңа деректер құрылымдары мен мүмкіндіктерін ендіру олардың жаңа 
есепті шешу үшін қажеттелігі жағынан негізделеді.  

Қорытындылай келе, жоғары деңгейлі алгоритмдік тілдерде программалауды оқытуда итера-
циялық əдісті, жоба əдісін пайдалану қисынды екендігін жəне аталған тілдік құралдардың сипат-
тары оқу үрдісінің барлық кезеңдерінде бар болу қажеттілігімен негізделетіндігін айта кеткен жөн.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Самое главное в обучении является создание информационной модели программирования. 

Методика исследования в качестве информационной культуры студентов различных подходов к пониманию 
данного курса курс программирования в профильном придать характер эффективного планирования, выбор 
должен подготовить студентов практически использовать полученные знания в дальнейшем позволили 
информационного моделирования. В современном мире программирование – это искусство и отчета 
описание отчета в форме, понятной компьютеру решить с помощью компьютера. В связи с этим, в целом, 
уровень информатизации обучения и програмалауды условиям, а также должно быть в соответствии с 
направлениями развития средств программирования. Для студентов специальностей программное обес-
печение их работы в будущем в области создания профильной істейтіндіктерін необходимо учитывать при 
выборе языка программирования.  

Язык C++ до сих пор «классические языки», не потеряли своей популярности и в настоящее время в 
индустрии, так и остается вес. Роль технического прогресса на современном этапе основные процессы, 
связанные с обработкой информации. В настоящее время человек на место действия, никто из сферы 
информационных технологий не может быть независимой в какой-то степени качества. Рассмотрим 
основные виды классификации методов обучения, их использование в ходе обучения, с точки зрения 
программирования. 

Ключевые слова: классический, язык, программирования, технология, информационный. 
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