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Ұсынылып отырған 8-сыныпқа арналған «Информатика»  
ОӘК-нің құрамы оқулық, әдістемелік құрал  және  

электрондық қосымшадан тұрады. 

Әдістемелік құрал 



Оқулықтағы әр сабақтың берілу жүйесі: 
- Тақырып барысында қойылған  нақты оқу  мақсатын көрсету; 
- Берілген теориялық материалды меңгеру үшін күнделікті өмірмен және 

алдыңғы алған білімдерімен байланыстыратын “миға шабуыл” 
сұрақтары; 

- Теориялық материалды түсінікті, меңгеруге қолайлы ету үшін тірек 
сызбалар мен иллюстрациялар ұсыну; 

- Теорияны практикамен ұштастыру тұрғысынан  өз бетінше меңгеруге 
бағытталған  практикалық тапсырмаларды орындау үлгісі; 

- Қолдану сатысын орындау мақсатында өз бетінше және мұғалім 
көмегімен орындауға арналған практикалық тапсырмалар; 

- Теориялық материалдың маңызын өмірімен байланысты түсінуге 
арналған Блум таксономиясың талдау, жинақтау және бағалау сатылары;  

- Білу және түсіну сатыларын қамтитын сұрақтар; 
- Тарау соңындағы тест сұрақтары; 
- Тарау соңында мұғалімдердің  суммативтік бағалауды жүзеге асыруға, 

оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын қалыптастырып, алған 
білімдерін өмірде қолдануға арналған дескрипторлы шығармашылық-
практикалық тапсырмалардан тұрады. 
 

ОӘК-нің құрылымы және мазмұны: оқулық жүйесі 



Оқулықта қолданылатын негізгі  шартты белгілер 



Сабақтың тақырыбы Тараудың атауы 
Сабақтың оқу мақсаты 

Берілген теориялық материалды күнделікті 
өмірмен және алдыңғы білімдерімен 
байланыстыратын “миға шабуыл” сұрақтары; 

Сабақтың құрылымы 



Тақырып бойынша теориялық материалдың берілуі 

Теорияны иллюстрациялық материалдар арқылы  жүйелі ұсыну 



МАЗМҰНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОҚУ  МАҚСАТЫНА СӘЙКЕСТІГІ 

8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік 
және ықтималдық амалдарын қолдану 

 
Тақырыпты меңгерудің есептерді практикалық 
тұрғыдан шешеу қарастырыған 
 

§1.1.  Ақпаратты өлшеу. Ықтималдық әдісі 



МАЗМҰНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОҚУ  МАҚСАТЫНА СӘЙКЕСТІГІ 

8.3.3.1 -таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген 
ортасыныңда қолдану 

Тармақталу алгоритмдерін программалау 
 

    
«Санды зерттеу» жобасы 
N  натурал саны  берілген (0≤ N ≤10 9 

 ). Осы санның цифрларының қосындысы  және  көбейтіндісін 
табатын жоба жасаңдар.  

 



Теориялық материалды қалай өмірмен байланыстырамыз? 

«МИҒА ШАБУЫЛ» СҰРАҚТАРЫНА ЖАУАП ІЗДЕЙМІЗ 
Техникада адам құрастырған модельдерге қандай  мысалдар келтіре аласыңдар?  
Адам мен компьютер жұмысы арасында қандай ортақ ұқсастықтар бар деп 
ойласыңдар? 
Компьютер адамның қандай іс-әрекеттерін орындай алады? 
Адамның орнын компьютер толық баса ала ма? 

 

Функция дегеніміз не? 
Фунцияның математика және адам 
өміріндегі маңызы қандай? 
Программаға кіріктірілген  функциялар 
деген не? 

 

•Компьютермен жұмыс жасауда қандай 
программалар қолданасыңдар? 
•Компьютерлік  программалардың қандай 
түрлерге жіктелетінін білесіңдер ме? 
•Компьютердің жұмыс істеуінде 
програмалардың рөлі қандай деп 
ойлайсыңдар? 

Адам ағзасына қоршаған ортадан  және тұрмыста жағымыз 
әсер етуші қандай факторларды айта аласыңдар?  
Электромагниттік сәуле дегеніміз не және олардың адам 
ағзасына әсері жайлы қандай білімдеріңді ортаға сала 
аласыңдар? 
Өзіңде немесе сыныптастарың мен жақындарың арасында 
компьютерді  шектен тыс пайдалануы арқасында алған 
жағымысыз әсерлері жайлы не айта аласыңдар?    

•Алгоритмнің қандай қасиеттерімен 
таныссыңдар? 
•Қандай дайын алгоритмдерді білесіңдер? 
•Есептер шығаруда алгоритмдерді 
пайдаланудың қандай тиімді әдістерін 
ұсынар едіңдер? 



ОҚУЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРЫ ОҚУШЫЛАРҒА ТИІМДІ ӘРЕКЕТТЕСТІК  
ЖАСАУДА ҚАЛАЙ КӨМЕКТЕСЕДІ? 

Бір-бірімен ынты-
мақтасу білігін да-
мыту үшін жұппен 
және топпен жұмыс 
жасау ұйымдас-
тырылған 

Оқушылардың сабақта  
алған білімдерін бекіту  
үшін үй тапсырмалары 

қамтылған  

Сабақтан тыс зерттеу 
жұмыстары  берілген 



Теория практикамен қалай ұштасады? 

Тапсырманы оқулықта 
толық орындап көрсету 
арқылы оқушылардың  
материалды  өзі оқып 

үйренуіне жағдай 
жасау. 



ОҚУЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІ ҚАЛАЙ БАҒАЛАНАДЫ? 

Практикалық жұмыстарды 
орындау барысында беріл-
ген тапсырмалардың баға-
лау дескрипторлары көрсе-
тілген.  

 

Мұғалім тапсырмаларды 
қорытынды бақылауларға 
пайдалануға  немесе тап-
сырманы үлгі ретінде алып, 
өзі  тапсырмалар  дайын-
дауға  болады.  

 

Берілген  шығармашылық-
практикалық тапсырмалар 
физика, география, химия, 
математика пәндерімен 
байланысты жасалған.  
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