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Сурет 2. «Computer», «Mouse»сөздеріне арналған тапсырмалар 
 
Қорыта келе, жаңа технологияны меңгеру оқытушының оқу-тəрбие үрдісін жүйелі 

ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытудың озық технологиясын меңгеру оқытушының 
кəсіптік шеберлігіне байланысты.Бұл əрбір ұстазды ойландырып, жаңаша жұмыс 
істеуге,жаңа ізденістерге жетелейді. Осы орайда Жүсіпбек Аймауытов «Сабақ беру 
үйреншікті жəй ғана емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер»,-деп тұжырым жасайды. 
Сондықтан, оқытушы өз пəніне психологиялық тұрғыдан қарап,əдістемелік шеберлікпен 
келу керек. Сабақ барысында интерактивті технологияларды қолдану оқытушы жұмысын 
өнімді, нəтижелі, ал оқушылардың білім алу əрекетін мəнді, қызықты, пайдалы етеді 
[З.Киябаева.(2011)]. 

Қазіргі компьютерлер қуатты құрал екені даусыз, ал осындай компьютерлік ортақ бір 
желіге біріктірілгенде, оның мүмкіндігі еселей түспек, ресурстарды (ақпараттық та, 
бағдарламалық та) ортақ пайдалану, кез - келген қажетті ақпаратқа қолжетімділік-мұның бəрі 
білім беру ісінде орасан зор жетістіктерге жетуге жол ашады. 
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MATHCAD БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 
 

Есултанова З.С., т.ғ.к., доцент 
Жақсылықов С.,  «Информатика»,4 курс 

 
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі əлемдік бəсекелестікті 

күшейте түсуде. Елбасы Н.Ə. Назарбаев Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы - Қазақстанның 
бəсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 
құралдарының бірі» деп атап көрсетті [1]. 

Қазақстанның қазіргі білім беру жүйесі елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына 
қажетті кадрлармен толық қамтамасыз ете алмай отыр. Жеке тұлғаны дамыту мен оқушыны 
біліммен, кəсіптік тұрғыдан өз орнын анықтауына қажетті өзін-өзі анықтай білу жəне өзін-өзі 
тани білу қабілеттерімен қамтамасыз ету міндеттері шешімдерін табуды талап етеді. 
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Дербес компьютерде математикалық жəне ғылыми-техникалық есептерді қолдану 
маңызды шара болып табылады. Негізінен олар жоғары деңгей дəрежесінде жазылған. 
Мысалы, Basic немесе Pascal бағдарламалар тілі арқылы орындалады. Бүгінде бұл жұмысты 
ДК-де (дербес компьютер) қарапайым тұтынушының орындауы кездейсоқ емес. Бұл үшін 
оған математикалық есептердің кейде аса нəзік, құбылмалы болып келетін, бағдарламалау 
жəне көпсандылық сандар əдісі тілін үйренуіне тура келеді. Бұл жағдайда қабілетті физик, 
химик немесе инженердің бағдарламаларды жете меңгеруі оңайға түспейді. Осы бүтіндей 
қайшылықты жағдайды математикалық есептердің автоматтандырылған интегралды 
бағдарламалар жүйесін (Eureka, MathCAD, MatLab, т.б.) қолдану арқылы мəселені жақсы 
жағына өзгертуге болады. Мұнда осындай жүйелердің бірі - MathCAD-тың мүмкіндіктері 
мен даму үрдістері қарастырылады. 

Mathcad - бұл ғылым, білім жəне техниканың əртүрлі салаларында массивті 
математикалық есептерді шешуді автоматтандыруға арналған компьютерлік математиканың 
танымал жүйесі. 

Компьютерлік математика - ғылым мен техникадағы жаңа бағыт. Ол классикалық 
математика мен информатиканың түйісуінен туындайды. Компьютерлік математиканың 
маңыздылығы оның бағдарламалық жүйемен қамтамассыз етілуінде жəне кез-келген 
математикалық есептерді шешу қабілеттілігінде. Компьютерлік математика жүйесі батыстың 
Mathsoft, MathWors, Maple, Wolfram секілді фирмаларында жасалған. Бұл жүйе алдыңғы 
қатарлы, озық информациялық технологияларды білім мен ғылым саласында ортақ 
пайдаланатыны негізінде қазіргі күні барлық елдердің игілігіне айналып отыр. Компьютерлік 
математикадағы танымал жүйе Mathcad ғылым мен білімнің жəне техниканың əртүрлі 
аймақтарын автоматтандыру үшін математикалық есептеулерге арналған. Жүйенің аталуы 
екі сөзден құралған, яғни MATHematica (математика)  CAD (Computer Aided Design - 
автоматты жобалау жүйесі немесе АЖЖ). Сондықтан Mathcad-ты математикалық 
автоматты жобалау жүйесі деп атауға болады. 

Бүгінде Mathcad-тың əртүрлі нұсқалары математикаға бағытталған əмбебап жүйе 
болып табылады. Оның сандар сияқты, жеке есептеулермен қатар, танымал мəтіндік 
редактор немесе электронды кестеде қиындықпен шешілетін, аналитикалық та, күрделі 
есептерді жете шешу мүмкіндігі бар. 

Mathcad-тың көмегімен кітап, диссертация, ғылыми есеп, дипломдық жəне курстық 
жобаларды тек əртүрлі үлгідегі сапалы мəтінмен ғана емес, ең күрделі математикалық 
формула жиынтығымен, есептеулермен, графиктік көріністермен дайындауға болады. 

Mathcad бағдарламасының мұндай мүмкіндіктері электронды сабақтар, лекциялар 
курсы, электронды кітаптар жазуда маңызды жабдыққа айналып отыр. Сонымен бірге 
компьютерлік математика жүйесі коркемөнер, графика,лингвистика саласында кеңінен 
қолданыс табуда. Mathcad-тың жаңа нұсқасында құжаттардың көркем түсті эффектілі 
құрылғы жəне графикті анимациялау, дыбысты қосып шығаруға мүмкіндігі қосылған. Осы 
артықшылығына байланысты мəтіндік, формулалық жəне графиктік редакторлар қуатты ес 
ептеуіш потенциалды орта жүйесімен бірігеді. Өте күрделі тапсырмаларды шешу үшін 
математикалық жəне графикалық жүйелер жəне олардың бірігуі қарастырылған. Бұл жүйе 
əртүрлі математикалық, графикалық жəне офистік жүйе қатарымен кеңейтілген 
интегралдауды қамтамассыз етеді. 

Mathcad-тың көмегімен мысалы, мақалалар, кітаптар, диссертациялар, ғылыми есеп 
берулер, дипломдық жəне курстық жобаларды сапалы мəтіндермен ғана емес, сонымен бірге 
жеңіл жүзеге асырылатын ең күрделі математикалық формулалар жиынын да орындауға 
жəне есептеулердің сансыз таңдамалы графикалық қорытындысын ұсынуы, оның «жанды» 
мысалы бола алады. Ал, Mathcad-тың кітапханалар мен пакеттерді қолдануды кеңейтуі 
ғылым, білім жəне техниканың кез келген саласына кəсіби бағытталғанын көрсетеді. 

Mathcad жаңа версиясының маңызды жетістігіне онша танымал емес баспа 
құрылғылар типінің кезкелген баптауы, шрифттердің көптүрлі жиынтығы, Windows 
инструменттерінің барлығын пайдалану жəне қазіргі көптерезелі интерфейс жатады. Mathcad 
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жаңа версиясына құжаттарды түрлі түстерде дайындауда тиімді құралдар, анимацияланған 
(қозғалатын) графиктер құру жəне дыбыстық сүйемелдеу мүмкіндігі кіргізілген. Мұнда да 
қуатты есептеуіш мүмкіндіктерімен біріктірілген мəтіндік, формулалық жəне графиктік 
редактірлер бар. Аса күрделі есептерді шешуде басқа математикалық жəне графикалық 
жүйелермен біріктіру мүмкіндігі қарастырылған. Осы себептен де оның - интегралданған 
жүйелер атауы шыққан. 

Жалпы, интегралды есептерді шешуде Mathcad-ты жасаушылар біршама табысқа 
жетті - бұл жүйе ұзартылған интегралмен бүтіндей басқа қатарларды математикалық, 
графикалық жəне офистік жүйелерді қамтамасыз етеді. Бұл үшін оған арнайы жүйеленген 
интегратор MathConnex кіргізілген. 1999 жылы жазда жүйенің жаңаланған нұсқасы - Mathcad 
2000 шығарылды. Онда енгізілген құрамдас функциялар саны айтарлықтай ұлғайтылды, 
графикалық мүмкіндіктері жақсар-тылды, есептеу жылдамдығы жоғарылатылған жəне де 
жұмыс істеу анағұрлым ыңғайлы. 

Mathcad-ты тек қана математикалық есептеулерді ғана емес басқа да қуатты 
инженерлік автоматтандырылған жобалау жүйесін дайындаумен бірге, графиктерді, бірнеше 
графиктерді бір мезгілде салу мүмкіндігі ескерілген. Mathcad - барлық функциялардың 
графиктерін көрнекі түрде, əсем көрсетуімен бірге, математикалық таңбаларды, 
символдарды палитра көмегімен енгізудегі артықшылығы көрсетілген. 

Жалпы жағдайда, Mathcad жүйесі келесі компоненттерден тұрады: 
- құжаттар редакторы - математикалық өрнектердің, графиктердің, үлгілер жəне 

мəтіндік түсініктемелердің мүмкіндіктерімен кірістірілген редакторы; 
- ресурстар орталығы - интегралданған ресурстар жүйелері; 
- электрондық кітап - ғылым жəне техника аймақтарында əр алуан типтік есептер 

жазылған электрондық кітап; 
- анықтамалық жүйе - тақырыптық жəне индекстік каталог бойынша берілгендердің 

анықтамасын алу үшін жəне басқа кілттік сөз немесе фраза бойынша керекті берілгендерді 
іздеуге арналған жүйе; 

- Интернет браузер - Интернетке шығатын жеке құрал. 
Өңдеу режимінде бір мезгілде бір терезеден басқа объектіге өтуіне жəне құжаттар 

қатарымен жұмыс істеуге болады. Сондай-ақ кез-келген графикалық бейнелеу жай жəне 
күрделі функция графиктерінен суреттік бейнелердің көп түсті дизайны қарастырылған жəне 
суреттерді анимациялау құрылғысы енгізілген, бейне-файлдық шығармаларды стереофондық 
дыбыстар арқылы экранға шығару мүмкіндігі бар. 

Сонымен бірге Mathcad-тың көптеген құрастырылған қарапайым арнайы жəне 
статистикалық функциялары бар. Математикалық функцияларды ендіруді жеңілдету үшін 
арнайы батырмалар қолданылады, ол терезеде математикалық бөліктеріне бөлінген 
функциялардың толық түсіндірмесін шығарады. Жай есептеулер Mathcad-та өте тез 
орындалады жəне бұл бағдарламаның басты жетістігі əртүрлі функциялардың графиктерін 
бір координата жазықтығында салуда болып табылады. Сондай-ақ, Mathcad 
бағдарламасындағы кітапхана, кеңейтілу пакеті жəне компьютерлік математика жүйесі - 
мыңдаған жылдар бойы жинақталған математикалық білімді топтайды. 
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