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Информатика кафедрасы 
 

КҤРДЕЛІ ІС-ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ 
 
Мақалада қарым-қатынастың жемістілігінің кепілі болып табылатын күрделі іс-әрекеттің түсінікті болуы мәселесі 
қарастырылған. Ӛйткені қазіргі, бәсекеге қабілеттілік негізгі қасиеттердің бірі болып тұрған кезеңде, іс-әрекеттің әріптеске 
түсінікті болуы ӛте маңызды. Іс-әрекеттің берілгендері мен мақсаты арасында байланыс болса, онда мақсатқа жетуге боды. 
Мақалада осындай байланыстытың мақсаттың не екендігі айқындау мен іс-әрекеттің дұрыс жоспарлануы екендігі кӛрсетіледі. 
Жоспарлау жолы ұсынылады. 
Түйінді сөздер: іс-әрекет, жоспарлау, жалпылама алгоритм, қажеттілік, қабілеттілік, мүдделілік. 
 
Адам қоршаған ортамен қарым-қатынассыз ӛмђр сҥре 
алмайды. Қоршаған ортаның қарым-қатынас барысында 
жасаған ђс-әрекетђнђң нәтижесђ, яғни, осы нәтиженђң адамға 
жасайтын тђкелей әсерђ белгђлђ, ҥйреншђктђ болуы мҥмкђн.  
Бҧл жағдайда әсерге жауап ретђндегђ ђс-әрекет бђрден 
анықталынып ђске асырылады.  
Екђншђ жағдайда, қоршаған орта жасаған ђс-әрекет нәтижесђ 
адамға тҥсђнђксђз, оның адамға қандай әсер ететђндђгђ белгђсђз 
болып келедђ де, оның дҥниетанымының жҥйелђлђгђн 
бҧзады. Осы арқылы, жҥйелђлђктђ қалпына келтђретђн, және 
ол ҥшђн айтарлықтай кҥш–жђгер жҧмсауды қажет ететђн 
және мақсат  анықтау, ђс–әрекеттђ жоспарлау мен орындау 
бӛлђктерђнен  тҧратын (), кҥрделђ ђс-әрекет жасауға адамды 
мәжбҥрлейдђ.  
Кез келген кҥрделђ ђс-әрекеттђң жемђстђлђгђ, оның 
қаншалықты тҥсђне отырып орындалатындығына, ал 
орындалатын ђс-әрекеттђң қаншалықты тҥсђнђктђ 
болғандығы, оның ђске асырылу жоспарының сапасына 
тђкелей байланысты. Сондықтан ҧсынылып отырған 
мақаланың мақсаты – кҥрделђ ђс-әрекеттђ жоспарлау әдђсђн 
ҧсыну. Әдђстђң ђске асырылуы нақты мысал арқылы 
кӛрсетђлген.  
Мақсат анықтау. Мақсат анықтау, ӛте кҥрделђ операция. Ол, 
мђндеттђ тҥрде, бағдарлық негђзден басталады. Ал бағдарлық 
негђз, ең алдымен, жасалынған әсерге елђгу тҥрђнде кӛрђнедђ. 
Елђгу, ӛз ретђнде, тҥсђнђксђз, кӛмескђ мҧқтаждықтың пайда 
болуына алып келедђ. Мҧқтаждық кҥшейе келе, тҥсђнђктђ 
болған соң, ђс-әрекет ықыласына айналады.  Іс-әрекетке 
ықылас бђлдђру – не нәрсенђң мазалайтыны, қандай 
мҧқтаждық бар екенђн, оны қандайђс-әрекет арқылы 
қанағаттандыруға болатынын, бђреуге айту немесе жазбаша 
тҥрде сипаттай алуды бђлдђредђ. 
Іс-әрекетке ықылас бђлдђру, әлђ де болса, осы ђс–әрекеттђң 
орындалатынын бђлдђрмейдђ. Адам кӛп ђс–әрекетке ықылас 
бђлдђруђ мҥмкђн. Бҧл жағдай, адам сол ђс–әрекеттђң бәрђн 
орындай бередђ деген сӛз емес. Олай болса, ђс–әрекетке 
ықылас бђлдђру, осы ђс–әрекетке итермелейтђннђң не нәрсе 
екенђн бђлу деген сӛз. 
Ықылас адам ђс–әрекетђнђң мҥддесђне, онан соң мақсатына, 
айналудан бҧрын, осы ђс–әрекетке итермелейтђн нәрсе 
дҥниетанымдық тҧрғыдан жан-жақты бағаланады. Мақсатты 
таңдау мен негђздеуге қатысты айтарлықтай ойлау жҧмысы 
атқарылады. 
Ойлау барысында кӛбђнесе ҥйлесђмсђз мҥдделер тҥйђсђп 
қалады. Арасынан бђреуђ таңдалынуы тиђс қарама–қарсы, 
ҥйлеспейтђн мҥдделердђң тҥйђсуђ, мҥдделер кҥресђ деп 
аталады. Мҥдделер кҥресђ, кҥреске байланысты қиындық, 
байып пен сезђм негђздемелерђнђң бђрђн таңдауда, ӛз мҥддесђ 
мен қоғамдық мҥдденђң бђрђн таңдауда, кҥштђ болады. Бҧл 

қиындық, әсђресе, қарым–қатынастар жҥйесђндегђ шиеленђс 
жағдайында барынша кҥшейедђ. 
Мҥдделер кҥресђ, бђрђншђден, адамның ықыласты мақсатқа 
айналдыру қабђлетђнђң кӛрсеткђшђ болып табылады. 
Екђншђден мҥдделер кҥресђ,  адамның кҥш–жђгер жҧмсау, 
мақсаттың ђске асуы немесе аспауына байланысты 
жауапкершђлђктђ сезђну қабђлетђнђң бар екенђн кӛрсетедђ. 
Мҥдделер кҥресђ барысында мҥдделердђң бђреуђн таңдау 
туралы шешђм қабылданады да, таңдалған мҥдде ђс-әрекет 
мақсатына айналады. Яғни қоршаған ортамен қарым-
қатынас барысында шешђм қабылдау – ђс–әрекетке ықылас 
бђлдђрђлген ђс–әрекет мҥдделерђ жиынтығынан белгђлђ бђр 
мҥдденђ басқаларынан оқшаулауды, осы арқылы мақсаттың 
нақты бейнесђн қҧру деген сӛз. 
Жоспарлау. Жоспарлау тӛмендегђ мақсатты ђс-әрекеттђң 
жалпылама алгоритмђ (МІЖА) негђзђнде ђске асырылады.  
МІЖА: 
1.    Жоспарлауға қажеттђ бастапқы берђлгендердђ анықтау. 
2. Бастапқы берђлгендер мен мақсат арасында байланыс 
бар немесе жоқ екендђгђн анықтау. 
3. Анықталған байланысты табиғи тђлде жазу. 
4. Табиғи тђлде жазылған байланысты арнайы, 
алгоритмдђк тђлге аудару. 
5. Алгоритмдђ программалық тђлге аудару. 
6. Программаны орындауға даярлау. 
7. Программаны ђске асыру. 
8. Нәтиженђң мақсатқа сай екенђн тексеру. 
9. Нәтиже мақсатқа сай болған жағдайда 13-қадамға ӛту. 
10. Нәтиже мақсатқа сай болмаған жағдайда, қатенђң қай 
жерде кеткенђн анықтау. 
11. Қатенђ жӛндеу. 
12. 1-қадамға ӛту.  
13. Жоспарлауды аяқтау. 
Әрине, бҧл алгоритмдегђ “алгоритмдђк тђл” және 
“программалық тђл” сӛз тђркестерђ дәл мағынада емес, табиғи 
тђлде сипатталған пђкђрлердђ жалпылау мен нақтылау 
тђлдерђ мағынасына пайдаланылатыны тҥсђнђктђ.  
Тӛменде келтђрђлген мысалда МІЖА-ның математикалық 
есептђ шешу жоспарын қҧруда қалайша пайдаланылатыны 
кӛрсетђлген. 
Мысал. Параллелограммның табан бҧрышының 
биссектрисасы, оның табанын a және b бӛлђктерге бӛледђ. 
Параллелограммның периметрђн табу керек. 
Әрине, жоспар қҧру оның мәтђнђн ҧғынудан, яғни не 
берђлгенгђн, ненђ табу керек екендђгђн анықтап, оны 
стандартты қҧрылымда жазудан басталады.  
Мәселе мәтђнђн ҧғыну, оның шарты мен тҧжырымын жђктеп, 
бӛлђп алуды бђлдђретђнђ тҥсђнђктђ. Мәселе мәтђнђ қысқаша, 
схемалық тҥрде жазылады:  

 
“ABCD-ның периметрђ табылады”           “ABCD – параллелограмм. 

DN – ADC бҧрышының биссектирсасы. АN=a. NB=b” 
 
Яғни мәселенђң мағынасы кеңђдђ. ABCD-ның периметрђн 
табудың қажеттђ және жеткђлђктђ шарты алынды. 
Жоспар қҧрудың екђншђ кезеңђ, қандай жолдың таңдалынып 
алынғанына байланысты. Дәстҥрлђ тҥрде, әдетте, мәселе 
синтетикалық әдђспен шешђледђ: 

ABCD параллелограммының N нҥктесђнен AD-ға параллель   
NМ кесђндђсђ  жҥргђзђлсђн. Онда DN кесђндђсђ ANМD 
параллелограммының диагоналы болады. Сонымен бђрге, 
DN диагоналы ADМ және ANМ бҧрыштарының 
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биссектриссасы.  Сондықтан ANМD параллелограммы – 
ромб.  ANМD ромб болғандықтан: AN = NМ = МD = DA = а. 
Олай болса, ABCD параллелограммының периметрђ 4a+2b- ға 
тең.  
Мәселе шешђлдђ. 
Шешђмдђ ђздестђру кђлтђ - ANМD ромбсының пайда болуына 
алып келген салу жҧмысы, яғни NМ кесђндђсђнђң  жҥргђзђлуђ. 
Ал ANМD ромбсын қарастыру қажет екендђгђ қайдан шықты? 
NМ кесђндђсђнђң  қажет екендђгђ қайдан шықты?  
Бҧл сҧрақтарға жауап беру ҥшђн, мәселе ылдилай талданады: 
ABCD параллелограммының периметрђ р табылды делђк. 
Онда р=2a+2b+2DA екендђгђ шықан болар едђ. Алайда DA=? 
DA-табу ҥшђн, назарды сызбаға аударалық.  DN – 
биссектриссасы ABCD параллелограмының DAN ҥшбҧрышы 
мен DNBC трапециясының қосындысынан тҧратынын 
кӛрсетђп тҧр. Мҧнан қандай пайдалы мәлђмет алуға болады?  
Ҥшбҧрыштың AN = a табаны белгђлђ. Трапецияның NB = b 
және DC = a + b табандары белгђлђ. Бҧл ой қорытулар бђзге 
бҧрыннан белгђлђ мәлђметтерге жаңа мәлђмет қоса алмады. 
Сызбада тағы басқа қандай геометриялық фигуралар бар? 
ВC-ға параллель NМ кесђндђсђн жҥргђзелђк. Сонда ABCD парал-
лелограммы, ANМD және NВCМ параллелограммдарының 
қосындысы тҥрђнде анықталады.  
Сонымен ANМD – параллелограмм. DN кесђндђсђ ABКN 
параллело-граммының диагоналы. BN кесђндђсђ ANМD 

параллелограммындағы AКN бҧрышының биссектриссасы. 
Олай болса, ANМD қандай параллелограмм? 
Тексеру қажет. Тексерђлгенде, параллелограммның қандай 
тҥрђнде осы шарттар орын алатындығы тексерђледђ. Әрине, 
тексеру ANМD параллелограммының ромб екенђн кӛрсетедђ.  
Сонымен, ANМD ромб болғандықтан, DA= AN.  
Талдау аяқталды. Ендђ синтездеуге кӛшуге болады.    DA= AN  
және AN= а болғандықтан,  DA=а. Олай болса, 
р=2a+2b+2DA=2a+2b+2а= 4a+2b”. 
Талдаудан мәселенђ шешу барысында ANМD тӛртбҧрышын 
параллелограмм ретђнде қарастырудың қайдан шыққаны, не 
ҥшђн керек екендђгђ, айқын кӛрђнђп тҧр.  
Алайда, адам жоспар қҧрудың не екенђн бђлмесе, оның не 
ҥшђн қажет екендђгђн тҥсђнбесе, ақыл-ой қызметђ ђске 
қосылмайтындықтан, шығармашыл ђс-әрекет жҥзеге 
аспайды. 
Онда, жоспар қҧрудың ҥшђншђ бағыты ғана қалады. Яғни 
мәселенђң жоспарын қҧруды, оның шарты мен тҧжырымын 
кезек-кезек ашып кеңейте отырып пайдаланатын талдау-
синтездеу негђзђнде ҧйымдастыру қажет.  
Тӛменде номерленген 6 қадамда  талдау-синтездеу 
барысында шарт мен тҧжырымның қалайша ашылып 
кеңейтђлгенђ кӛрсетђлген.  

 
1.  ABCD – параллелограмм.   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b. 
 
      Р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
  
2.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
 
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
  
3. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
4.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     DN кесђндђсђ АNMD тӛртбҧрышының диагоналы. 
     
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
5.  ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
     DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы. 
     АNMD – ромб. 
    р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
 6. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
     DM=a. MC=b. 
     NM кесђндђсђ DA–ға параллель. 
    DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы. 
    АNMD – ромб. 
    АN=DA. 
    Р=2a+2b+2DA. 
    р – ABCD параллелограммының периметрђ. 
 
Жоспар қҧрылды. Ерекшелђктердђ кӛрнекђ тҥрде кӛрсету ҥшђн жоғарыдағы мысалдың негђзделген  жоспарын келтђрелђк:  
1. ABCD – параллелограмм,   DN –  биссектрисса.  АN=a. NB=b.  
Есептің берілгені бойынша. 
2. DM=a. MC=b. ABCD  параллелограмм болғандықтан. 
3. NM кесђндђсђ DAға параллель. DM=a  және MC=b болған– 
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дықтан. 
4. DN кесђндђсђ АNMD параллелограммының  диагоналы.  
Қарама–қарсы тӛбелерді қосып тұрғандықтан. 
5. АNMD – ромб. DN биссектрисса болғандықтан. 
6. DA = АN =a. АNMD  ромб болғандықтан. 
7. р=2a+2b+2a =  4a+2b. Периметр анықтамасы бойынша. 
 
Сонымен, қоршаған ортамен қарым-қатынас барысында 
дҧрыс орындалуы әдетке, яғни мҧқтаждыққа айналуы тиђстђ 
бҧл алгоритмнђң орындалуы барысында: 
- 1,2 қадамдардың дҧрыс орындалуы, жоспарланатын ђс-
әрекеттђң тҥсђнђктђ болуына алып келедђ. Адамдар ђс-әрекеттђ 
тҥсђне отырып еңбек орындайтын болады. 

- 6, 8, 10, 11 қадамдар адамның ӛзђндђк рефлекциясына жол 
ашады. Адамды ӛмђр бойы бђлђм алуға мәжбҥрлейдђ. 
Нәтижесђнде ӛз ђс-әрекетђн негђздей отырып тҥсђне және 
басқаларға тҥсђндђре алатын, қазђргђ кездегђ бәсекеге 
қабђлеттђ адам қалыптасады.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Резюме: В данной статье рассматривается вопрос понятливости сложного действия, являющее гарантией плодотворности общения. 
Потому что, в данное время, когда  конкурентоспособность является одной из основных способностей,  понятность действия партнеру 
очень важно. Если между исходными данными задачи и целью ее решения существует связь, то имеется решение задачи и его можно 
найти. В данной статье показывается, что такой связью являются переопределение цели и правильное планирование. Излагается 
метод, правильного планирования действия. 
Ключевые слова: действие, планирования, обобщенный алгоритм, необходимость, способность, интерес. 
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PLANNING COMPLEX ACTIONS 
 

Resume: This article discusses complex intelligent action is a guarantee fruitful dialogue. Because, at this time, when competitiveness is one 
of the key skills, clarity of action partner is very important. If between the original data of the problem and to address it there is a connection, 
there is a solution to the problem and it can be found. In this paper, we show that such communications are redefining the purpose and 
proper planning. A method, proper planning actions. 
Keywords: action plan, the generalized algorithm, the need, ability, interest. 
  


