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TRAINING IN HIGHER EDUCATION FOR FUTURE TEACHERS 
ON THE BASIS OF OBJECT-ORIENTED DESIGN 

 
Annotation. The article describes a model of professional training of future teachers on the basis of object-

oriented design in learning information technology at the university. Methods of teaching programming should 
conform to modern developments in computer science, so there is an urgent need for a thorough study of the 
methodology of object-oriented programming. The article describes a model of professional training of future 
teachers on the basis of object-oriented design in learning information technology at the university. Given the current 
pace of technology development, we can say with certainty when it comes to learning programming, even the most 
devoted to his/her work programmer lives with a sense of constant ascent up the mountain. So many it is necessary 
to learn, so little time for this. Given the above, the problem of the study due to the contradiction between the 
existing approaches to the study of object-oriented programming is not implementing methods and tools for object-
oriented design to implement object-oriented decomposition, a visual representation of the model of the designed 
application software, automated generation of code using specialized software tools, and the current level of 
development in the field of theory and means of object-oriented programming and object-oriented design. 

Key words: model, pedagogy, motivation, design, object-oriented. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ  
ОБЪЕКТІЛІ-БАҒДАРЛЫ ЖОБАЛАУ НЕГІЗІНДЕ  

КƏСІБИ ДАЙЫНДАУ МОДЕЛІ 
 
Аннотация. Бұл жұмыста жоғары оқу орнында ақпараттық технологияларды оқыту кезінде болашақ 

мұғалімдерді объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кəсіби дайындау моделі көрсетілген. Бағдарламалауға 
оқыту əдістемесі компьютерлік ғылымның заманауи құрылымдарына сəйкес келуі керек, сондықтан да 
объектілі-бағытталған бағдарламалау əдістемесін тереңдетіп игеруге деген қажеттілік туындауда. Мақалада 
жоғары оқу орындарында ақпараттық технологияларды оқыту барысында объектілі-бағытталған жобалау 
негізінде болашақ педагогтарды кəсіби дайындау үлгісі келтірілген. Қазіргі кездегі технологияның шарықтап 
даму дəуірінде бағдарламалауды оқу барысында тіпті өз ісіне берілген маманның өзі қиындықтарды сезінеді. 
Игерілуі тиіс мəліметтер көп, уақыт жетіспей жатады. Осы мəселелерді ескере келе, бұл зерттеуде объектілі-
бағытталған бағдарламалауды оқытуда белгілі көзқарастар мен объектілі-бағытталған жобалау ортасында 
жобаланатын бағдарламалық қосымша үлгісін көрнекі көрсете білу. Арнайы бағдарламалық құралдар 
көмегімен бағдарламалық кодтың автоматты түрде құрылуы, объектілі-бағытталған бағдарламалауды жүзеге 
асырудың қазіргі заманғы құрылымдары келтіріледі. 

Тірек сөздер: үлгі, педагогика, ынталандыру, құрылым, объектілі-бағытталған. 
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Еліміздегі жоғары білім берудің негізгі міндеті маманды тек қана біліммен қарулардырып 
қоймай, сонымен қатар олардың жеке басының жан-жақты қалыптасуына, дамуына, шығармашы-
лық қабілетінің жетілуіне, кəсіби мəдениеттің қалыптасуына өз дəрежесінде көңіл бөлу, мүмкіндік 
жасау болып табылады. Студентті тек болашақ маман ретінде ғана қарамай, оны өз қоғамының 
азаматы, шығармашылық тұлға келешектің иесі, тірегі ретінде тану, соған мүмкіндік жасау қажет. 
Ал болашақ мұғалімдерді осы айтылғандарға сəйкес дайындау, оның құрылымдық-мазмұндық 
моделін жасаудан бастау алады [1]. 

Барлық модельдер əртүрлі формада өз объектілерін бейнелей отырып жалпы бір негізге сүйене 
отырып құрылады. Модельдермен жұмыс істеу объект туралы жаңа ақпарат алу жəне басқа 
тəсілдермен тану күрделі болған кездегі заңдылықтарды зерттеу мүмкіндігін береді. Модельдеу – 
үрдістер мен олардың күйін, нақты физикалық немесе идеалды, ең алдымен математикалық 
модельдер көмегімен зерттеудің теориялық əдісі [2]. Ғылыми таным үдерісінде модель түпнұсқаны 
алмастырады жəне оқып-үйренудің түпнұсқасы туралы ақпарат береді.  

Педагогикадағы модель – оқып-үйренетін объектінің сипаттамаларын (компоненеттерін, 
элементтерін, қасиеттерін, қатынастарын, параметрлерін жəне т.б.) тану мақсатында объектіге 
ұқсастықты немесе оны алмастыруды жаңғырту жəне оны зерттеу, ол объект туралы білімдерді 
алу үшін қызмет ететін, таным объектісі туралы ақпаратты бірмəнді түрлендіретін, тəжірибелік 
тексеру мүмкін болатындай ақпарат беретін зерттеуші таңдаған немесе құрастырған жүйе [3-5]. 

Біз модельдеу əдісін болашақ мұғалімдердің объектілі-бағдарлы жобалау іскерлігін 
қалыптастыру моделін жасауда пайдаланамыз. Сонымен біз, қазіргі кезде ғылым мен техниканың 
жетістіктерін кəсіби маман дайындау үдерісінде пайдалану маңызды екендігін, ал бірақ сол негізде 
болашақ мамандарға білім беру əлі де жеткіліксіз екендігін айқындадық. Бұл бағытта ұсынылған 
арнайы тұжырымдама негізінде, арнайы модельді ұсыну қажеттігі туады. Болашақ мұғалімді 
ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалау (АТОМОБЖ) 
негізінде кəсіби дайындау моделі – ЖОО-да болашақ мұғалімді дайындауға əлеуметтік 
тапсырысын, маманның кəсіби біліктілігі деңгейіне қоғамның талабын, студенттің бəсекеге 
қабілетті білім алуға талабын, студенттерге АТОМОБЖ негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру жəне 
АТОМОБЖ іскерлігін қалыптастыру технологиясын қамтиды (Сурет 1). 

Болашақ мұғалімнің моделін құрастыруда біз модель мыналарды бейнелейді деген 
тұжырымдарға сүйенеміз: 

- талаптарды, олар қоғам тарапынан болашақ мамандарды кəсіби даярлаудың сапасына 
қойылады; 

- зерттеулердің негізгі идеяларын, олар болашақ мұғалімдердің кəсіби іскерліктерін, 
АТОМОБЖ іскерліктерін қалыптастыруды оңтайландыру проблемасы бойынша ұсынылады;  

- студенттерде АТОМОБЖ іскерлігін қалыптастыру жоғары оқу орындарында оқытудың 
біртұтас педагогикалық үдерісін ұйымдастыруда; 

- оқыту мазмұнын, ғылыми, жалпы кəсіби жəне арнайы кəсіби сипаттағы білім, іскерліктер 
мен дағдылар түрінде алынуда; 

- негізгі өлшемдерді жəне деңгейлер көрсеткіштерін, болашақ маманды даярлаудың сапасын 
анықтауда. 

ХХІ ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кəсіби іскерлігін қалыптастыру 
мəселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Осы орайда, біз болашақ мұғалімдердің 
ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалауды қолдануға 
даярлығының құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық (Кесте 1). 

Модель болашақ мұғалімдердің сапасына қойылып, зерттеу идеясын болашақ маманды 
дайындауды оңтайландыру мəселесі бойынша, осы қарастырылып жатқан проблеманы 
студенттерге оқытудың тұтас бір кəсіби дайындау жүйесін құруда негізгі рөл атқарады [6-7].  

Техникалық, ақпараттық құралдар туралы мəселелер басым қарастырылатындықтан - болашақ 
мұғалімдерде мотивациялық компонент, осы тұрғыда танымдық, бейімділікке арнайы талап 
болатындықтан мазмұндық компонент, ал ең бастысы практикалық қолдану болғандықтан 
болашақ мұғалімдерде іс-əрекеттік пен операционалдық компоненттер болуы қажеттілігін 
модельде ескердік [8,20]. 
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Сурет 1 - Болашақ мұғалімді АТОМОБЖ негізінде кəсіби дайындау моделі 

Маманның кəсіби біліктілігі 
деңгейіне коғамның талабы 

ЖОО-да болашақ мұғалім 
дайындауға əлеуметтік 

тапсырыс 

Тұлғаның бəсекеге қабілетті 
білімдер алуға талабы 

Білім беру саласында кəсіби  
ісерліктерді қалыптастыру 

АТОМОБЖ іскерліктерін  
қалыптастыру 

Болашақ мұғалімнің АТОМОБЖ бойынша 
қойылатын талаптар деңгейі 

Болашақ мұғалімнің АТОМОБЖ бойынша білім, 
іскерлік, дағдыларының қалыптасқан деңгейі 

Студенттерге АТОМОБЖ негізінде  
оқу үдерісін ұйымдастыру 

Құраушылары: 
Оқытушы 
Студент 

Оқу ортасы 

Қызметі: 
Бейімделу  Танымдық     

Білім беру Даму 

Мақсаты: АТОМОБЖ-ға 
дайындық деңгейін қалыптастыру 

АТОМОБЖ ісерлігін 
қалыптастырудың оқу-
технологиялық ортасы 

Компоненттер  
Өлшемдер Көрсеткіштер 

Оқытушының іс-əрекеті Студенттердің 
 іс-əрекеті 

АТОМОБЖ іскерлігін қалып-
тастыру технологиясы Мақсаттары Орталары  

Мазмұны   

НƏТИЖЕ 
( Болашақ мұғалімдердің АТОМОБЖ іскерлігі қалыптасуының талап етілген деңгейі) 
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Кесте 1 - Болашақ мұғалімдердің ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын  
объектілі-бағдарлы жобалауды қолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық моделі 

 
Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер 

 
Мотивациялық 

-Өзінің кəсіби шеберлігін ақпараттық-
компьютерлік технология бойынша 
дамытуға талпынуы 
- ақпараттық технология құралдарына 
оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы 
жобалауға қызығушылық таныту 

-Кəсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы 
-Ақпараттық жəне компьютерлік технология бойынша 
инновациялық іс-əрекетке ұмтылуы 
-Ақпараттық жүйелерді жобалау, компьютерлік 
модельдеу туралы мотивтер 
-Мультимедиялы технологияларды қолдануға ұмтылуы 

 
Мазмұндық 

-Өзінің ақпараттық жəне 
компьютерлік технология бойынша 
сауаттылығы 
- ақпараттық технология құралдарына 
оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы 
жобалау туралы білімдер жүйесі  
 
 

-Педагогикалық іс-əрекет теориясының  кəсіби 
біліктілік тұрғысындағы негіздерін білуі 
-Барлық мүмкіндіктерді ескере отырып, инновациялық 
іс-əрекеттің көбіне нəтижелі болғандығын сезінуі 
-Ақпараттық жүйелерді жобалауды, компьютерлік 
модельдеуді түсінуі 
-Мультимедиялық технологиялар туралы түсінік 
-Пəн сабақтарында компьютерлік модельдеуді қолдану 
керектігін түсіне білуі 

 
Іс-əрекеттік 

-Өзінің кəсіби іс-əрекетін 
инновациялық тұрғыда меңгеру  
- ақпараттық технология құралдарына 
оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы 
жобалауды қолдану іскерлігі 

-Ақпараттық-компьютерлік технология негізінде іс-
əрекетін инновациялық тұрғыда шеше алуы 
-Ақпараттық жүйелерді модельдеуді меңгеру 
-Компьютерлік модельдеуді игеруі 
- Мультимедиялы технологияларды қолдана алуы 
-Пəн сабақтарында ақпараттық технология 
құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы 
жобалауды қолдану мүмкіншілігін меңгеруі 

 
Операционалдық 

-Өзінің педагогикалық іс-əрекетін 
ұйымдастыруда модельдеуді қолдануы 
-АТОМОБЖ мұғалімнің ақпараттық 
жəне алгоритмдік іс-əрекетінің негізгі 
элементі ретінде 

-Заттарды, құбылыстарды объектілі жобалау негізінде 
сипаттай алуы  
- ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын 
объектілі-бағдарлы жобалауға негізінде оқыту 
құралдарын жасауы 
-Модельдерді сандық жəне сапалық бағалауды жетік 
меңгеруі 
-Оқу үдерісінде АТОМОБЖ іскерліктері мен 
дағдыларын еркін қолдануы 

 
Мотивациялық компонентке танымдық қызығудың негізгі қалыптастыру бейнесі жатады. 

Оған болашақ мұғалімнің өзінің кəсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, кəсіби жеке біліктілік 
деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс-əрекетке ұмтылу əрекеттері, ақпараттық 
технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалауға қызығушылығы кіреді. 

Мазмұндық компонентке болашақ мұғалімнің жалпы мəдениеттілік дайындығы мен пəндік 
əдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім 
жүйесі, біртұтас педагогикалық үдерістің заңдылықтары мен қозғаушы күштерінің жалпы 
теориялық білім негіздерімен қарулануы, ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын 
объектілі-бағдарлы жобалау туралы түсінігі, білімдер жүйесі кіреді [9-12]. 

Оған біртұтас педагогикалық үдерістің теориялық негіздерін меңгеруі, жеке тұлға 
теориясының ғылыми негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-əрекет теориясының кəсіби біліктілік 
тұрғысындағы негіздерін білуі, оқушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдалануға инновациялық 
іс-əрекеттің көбіне нəтижелі болатындығын сезіне алу жатады. 

Іс-əрекеттік компонент болашақ мұғалім өзінің кəсіби іс-əрекетін инновациялық тұрғыда 
меңгере алуы мен міндетін анықтай алуы, сондай-ақ ақпараттық технология құралдарына оқыту 
мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалауға негізделген педагогикалық үдерісті тиімді жүзеге асыра 
алуымен өлшенеді. Ол болашақ мұғалімнің өз пəнін жете меңгеруі, біртұтас оқыту үдерісінің 
психологиялық-педагогикалық жағдаятын жоспарлап, жүзеге асыра алуымен сипатталады. 

Операционалдық компонент болашақ мұғалім өзінің кəсіби іс-əрекетін ұйымдастыруда 
жобалауды қолдана алуымен, яғни жалпы жобалаудың негізгі кезеңдерін, формальдаудың негізгі 
əдістері мен тəсілдерін, жобалаудың қасиеттерін, ақпараттық жобалау тілдерін жоғары деңгейде 
меңгеруі, ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалауды 
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мұғалімнің ақпараттық жəне алгоритмдік іс-əрекетінің негізгі элементі ретінде тиімді жүзеге асыра 
алуымен өлшенеді. Ол болашақ мұғалімнің кəсіби іс-əрекетінде ғылыми таным əдісі ретінде 
жобалауды қолдана отырып, оқыту құралдарын жасай алуы, ақпараттық технология құралдарына 
оқыту мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалауды еркін қолдану іскерліктері мен дағдылары жəне 
оны оқу үдерісінде жүзеге асыра алуымен сипатталады [13,19]. 

Сонымен, болашақ мұғалімдердің ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын 
объектілі-бағдарлы жобалауды қолдануға даярлығы: мотивациялық құндылықтарды; мазмұндық, 
іс-əрекеттілік жəне операционалдық сияқты көрсеткіштерді қамтиды. Осы аталған көрсеткіштердің 
əсерінен білім, іскерлік, дағды, кəсіп, іскерлік, іс-əрекет, игеру, нəтижелері құралады. 

Модельдің негізінде əртүрлі көрсеткіштерді сипаттайтын деңгейлерді де (төмен, орташа, 
жеткілікті, жоғары) анықталды [20, 21]. 

Осы келтірілген деңгейлерді АТОМОБЖ негізінде қалыптастыру үшін теориялық жəне 
практикалық даярлық жүйесі қажет. Ол арнайы мамандық пəндер циклі арқылы қамтамасыз 
етіледі. Ал мамандық пəндерді оқыту АТОМОБЖ негізінде кəсіби дайындау əдістемесі арқылы 
жүзеге асырылады.  

Мектепке осындай инновациялық даярлықпен келген жас маман болашақта оқу-тəрбие 
үдерісінің сапасын арттыруда өзінің қомақты үлесін қоса алатын болады. Біз жоғары оқу орнында 
болашақ мұғалімдерді объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кəсіби дайындау моделін келтірдік. 
Модель теориялық-əдіснамалық жəне ғылыми-əдістемелік тұрғыда негізделді. Осы модельге 
сəйкес болашақ мұғалімдерді ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы құралдарына оқыту 
мазмұнын объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кəсіби дайындау əдістемесін жүзеге асыруға 
болады. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ  
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В настоящее время  методология объектно-ориентированного программирования является 

ведущей в информационной технологии. Методика обучения программированию должна соответствовать 
современным разработкам в компьютерных науках, поэтому существует насущная потребность в глубоком 
изучении методологии объектно-ориентированного программирования. В статье описаны модель профес-
сиональной подготовки будущих учителей на основе объектно-ориентированного проектирования в 
процессе обучения информационным технологиям в вузе. Учитывая современные темпы развития техно-
логий, можно с уверенностью сказать, когда речь идет об изучении программированию, даже самый пре-
данный своему делу программист живет с ощущением постоянного подъема в гору. Так много необходимо 
изучать, и так мало для этого времени. Учитывая вышеизложенное, проблема исследования обусловлена 
противоречием между существующими подходами к изучению объектно-ориентированного программи-
рования, не реализующими методы и средства объектно-ориентированного проектирования, направленные 
на осуществление объектно-ориентированной декомпозиции, наглядное представление модели проекти-
руемого программного приложения, автоматизацию создания программного кода с использованием специа-
лизированных программных инструментов, и современным уровнем разработок в области теории и средств 
реализации объектно-ориентированного программирования и объектно-ориентированного проектирования. 

Ключевые слова: модель, педагогика, мотивация, разработка, объектно-ориентированный. 
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