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Функцияларды модульдерде сақтау

• Программалар көлемі артып күрденген сайын оларды сақтау, түсіну қиын-

дайды. Сондықтан оларды реттеп сақтау үшін модульдер қолданылады. 

• Модуль – бұл программалық кодты ыңғайлы түрде сақтайтын файл. Әрбір 

модульде бір-бірімен байланысты түрде орындалатын функциялар орнала-

сады. Мысалы, сіз бухгалтерлік есеп жүйесін жасайтын программалармен 

айналысатын болсаңыз, дебиторлық мәселелерді бір модульде, кредитор-

лық есептерді басқа модульде, ал жалақыға байланысты функцияларды 

жеке модульде орналастырған болар едіңіз. 

• Осындай жүйе программаларды түсінуді, тесттен өткізуді және сүйемелдеуді 

жеңілдететеді, оларды ұйымдастыру ісі модуляризация деп аталады. 



Функцияларды модульдерде сақтау

• Мынадай мысал қарастырайық. Сізге берілген тапсырмада: 

• дөңгелек ауданын;

• шеңбер ұзындығын;

• тіктөртбұрыш ауданын;

• сол тіктөртбұрыш периметрін анықтау керек болсын.

• Бұл программалар: дөңгелектерді және тіктөртбұрыштарды 
өңдеуге байланысты екі түрлі есептер тобынан тұрады. Сол 
себепті бұларды екі модульге орналастырып қарастырған жөн 
болады. 



Функцияларды модульдерде сақтау

• Келесі программадағы circle.py модулі екі бөліктен – area

(дөңгелек ауданы) және circumference (шеңбер ұзындығы) 

функцияларынан тұрады:

# circle модулінде дөңгелекке сәйкес функциялар орындалады.
import math
# area функциясы дөңгелек ауданын табады.
def area(radius):

return math.pi * radius**2

# circumference функциясы шеңбер ұзындығын табады.
def circumference(radius):

return 2 * math.pi * radius



Функцияларды модульдерде сақтау

• Келесі программа rectangle.py модулін көрсетеді. 

# rectangle модулі тіктөртбұрышқа сәйкес функцияларды көрсетеді. 

# area функциясы тіктөртбұрыш ауданын табады.

def area(width, length): 

return width * length 

# perimeter функциясы тіктөртбұрыш периметрін табады.

def perimeter(width, length): 

return 2 * (width + length) 



Функцияларды модульдерде сақтау
• Алдыңғы екі файлда тек функция анықтаулары берілген, бірақ оларды іске қоса-

тын программалық код жоқ. Ол программа арқылы немесе осы модульдер им-
порттайтын программалар көмегімен орындалады. 

• Жасалатын модульдің файлы аты .ру тіркесімен аяқталуы тиіс, әйтпесе олар іске 
қосылмайды. Модуль аты Python тілінің түйінді сөзімен сәйкес келмеуі тиіс.  

• Осы модульдерді пайдалану үшін оларды import нұсқауы арқылы импорттау 
керек, мысалы, circle модулін импорттау үшін мынадай жолдар теріледі:           
import circle 

• Интерпретатор осы нұсқауды оқыған соң, ол circle.py файлын жүктеп орын-
дайды, әйтпесе қате шығады. Модульдер жүктелген соң, оның фунцияларын 
шақыруға болады. Мысалы, area және circumference функцияларын шақыру 
былай орындалады:

my_area = circle.area(radius) ; my_circum = circle.circumference(radius)



Функцияларды модульдерде сақтау

• Келесі программада жоғарыдағы модульдер енгізілген программа коды 
толық көрсетілген.

# Программа әртүрлі геометриялық фигураларды менюден таңдайды. 
# Мұнда circle және rectangle модульдері импортталады. 
import circle 
import rectangle 
# Меню элементтеріне керекті константалар. 
AREA_CIRCLE_CHOICE = 1 

CIRCUМFERENCE_CHOICE = 2 
AREA_RECTANGLE_CHOICE = 3 

PERIМETER_RECTANGLE_CHOICE 4 

QUIT_CHOICE = 5



Функцияларды модульдерде сақтау

# Басты функция. 
def main () : 
# choice айнымалысы циклді басқарады 
# онда қолданушының таңдау нөмірі көрсетіледі. 
choice = 0 
while choice != QUIT_CHOICE: 

# Менюді көрсету. 
display_menu() 
# Қолданушының таңдаған нөмірін алу. 
choice = int (input ('Нұсқаны таңдаңыз: ')) 



Функцияларды модульдерде сақтау
# Таңдалған әрекетті орындау. 

if choice == AREA_CIRCLE_CHOICE: 

radius = float(input("Дөңгелек радиусын енгізіңіз: ")) 

print('Аудан = ', circle.area(radius)) 

elif choice == CIRCUМFERENCE_CHOICE: 

radius = float(input("Дөңгелек радиусын енгізіңіз: ")) 

print('Шеңбер ұзындығы = ', 

circle.circumference(radius)) 

elif choice == AREA_RECTANGLE_CHOICE: 

width = float(input("Төртбұрыш енін енгізіңіз: ")) 

length = float(input("Төртбұрыш ұзындығын енгізіңіз: ")) 

рrint('Площадь равна', rectangle.area(width, length)) 



Функцияларды модульдерде сақтау

elif choice == PERIМETER_RECTANGLE_CHOICE: 

width = float(input("Төртбұрыш енін енгізіңіз: ")) 

length = float(input("Төртбұрыш ұзындығын енгізіңіз: ")) 

print ('Периметр = ' , rectangle.perimeter(width, length)) 

elif choice == QUIT_CHOICE: 

print ('Программадан шығамыз ... ') 

else: 

print ('Қате: таңдалмайтын нөмір. ' ) 



Функцияларды модульдерде сақтау

# display_menu функциясы менюді көрсетеді. 
def display_menu(): 

print (' МЕНЮ') 
print ('1. Дөңгелек ауданы' ) 
print ('2. Шеңбер ұзындығы') 
print('3. Төртбұрыш ауданы') 
print('4. Төртбұрыш периметрі') 
print ('5. Шығу') 
# Басты функцияны шақыру. 

main () 

1-нұсқа нәтижесі:
МЕНЮ
1. Дөңгелек ауданы
2. Шеңбер ұзындығы
3. Төртбұрыш ауданы
4. Төртбұрыш периметрі
5. Шығу
Нұсқаны таңдаңыз: 1
Дөңгелек радиусын енгізіңіз: 10
Аудан =  314.1592653589793



2-, 3-нұсқа нәтижелерсі:
МЕНЮ

1. Дөңгелек ауданы
2. Шеңбер ұзындығы
3. Төртбұрыш ауданы
4. Төртбұрыш периметрі
5. Шығу

Нұсқаны таңдаңыз: 2
Дөңгелек радиусын енгізіңіз: 10
Шеңбер ұзындығы =  62.83185307179586
Нұсқаны таңдаңыз: 3
Төртбұрыш енін енгізіңіз: 5
Төртбұрыш ұзындығын енгізіңіз: 10
Аудан =  50.0

4-, 5-нұсқа нәтижелері:
МЕНЮ
1. Дөңгелек ауданы
2. Шеңбер ұзындығы
3. Төртбұрыш ауданы
4. Төртбұрыш периметрі
5. Шығу

Нұсқаны таңдаңыз: 4
Төртбұрыш енін енгізіңіз: 5
Төртбұрыш ұзындығын енгізіңіз: 10
Периметр =  30.0
МЕНЮ
1. Дөңгелек ауданы
2. Шеңбер ұзындығы
3. Төртбұрыш ауданы
4. Төртбұрыш периметрі
5. Шығу

Нұсқаны таңдаңыз: 5
Программадан шығамыз ...



Функциядан мән қайтару

• Өзін шақырған программаға мән қайтаратын функцияда  return
нұсқауы жазылады. 

• Оның жазылу форматы:
def функция_аты(): 

оператор 

оператор 

return өрнек 

• Функция ішіндегі return операторы былай жазылады: 
return  өрнек 

• Мұндағы өрнек кез келген мән беретін айнымалы немесе формула –
математикалық өрнек түрінде бола береді.  



Функциядан мән қайтару

• Мысал келтірейік: 

def  sum(num1, num2): 

result = num 1 + num 2 

return result

немесе былай да жаза аламыз:

def sum(num1, num2): 

return num 1 + num 2 



Функциядан мән қайтару

• Толық мысал келтірейік:
# Бұл программа функциядан мән қайтарады.
def main () :

first_friends = int(input('Сіздің көрші достарыңыз қанша: '))
second_friends = int(input("Мектепте қанша досыңыз бар: "))
total = sum(first_friends, second_friends)
print('Сіздің барлығы ', total, 'досыңыз бар.')

def sum(num1, num2):
return num1 + num2

main ()

Нәтижесі:
Сіздің ауладағы достарыңыз қанша: 2
Мектепте қанша досыңыз бар: 3
Сіздің барлығы  5 досыңыз бар.



Функциядан мән қайтару

• Тағы бір мысал. Сіз дүкеннен тауар сатып аласыз, бірақ сіз тұрақты клиент 
болғандықтан, сізге 20% жеңілдік жасалған.

# DISCOUNT_PERCENTAGE  жеңілдік пайызы (%)
DISCOUNT_PERCENTAGE = 0.20    # 20% - глобальдік константа
def main ():

reg_price = get_regular_price()
sale_price = reg_price-discount(reg_price)  # Жеңілдікті есептеу
print('Сату бағасы $',format(sale_price,'.2f'),sep='')

# get_regular_price жалпы бағаны енгізу
def get_regular_price():

price = float(input("Жалпы сатылу бағасы: "))
return price

def discount(price):      # Жеңілдікті есептеу
return price * DISCOUNT_PERCENTAGE

main()

Нәтижесі:
Жалпы сатылу бағасы: 100
Сату бағасы $80.00



Функцияға бірнеше мән қайтару

• return сөзінен кейін бірнеше өрнек жазуға да болады:
return өрнек1, өрнек2, ...

• Келесі программа аты-жөніңізді енгізіп, соларды функциядан
қайтарады: 
def get_name(): # Аты-жөнді енгізу

first = input ('Атыңызды енгізіңіз: ') 

last = input ('Тегіңізді енгізіңіз: ')

return first, last  # Екі мәнді қайтару. 

• Бұл функцияны шақырғанда, меншіктеу операторының  =  сол 
жағына екі айнымалы жазылады: 
first_name, last name = get_name()



Стандартты функцияларды пайдалану

• Python тілінде көптеген стандартты математикалық функциялар кітапханасы 
бар. Бұл кітапханалық функциялар кеңінен пайдаланылады, сіздер қолданып 
келген print, input және range де осы топқа жатады. 

• Кейбір функциялар Python интерпретаторына енгізілген. Олар (print, input, 
range) бірден шақырылып қолданыла береді. Ал қалғандары модульдер деп 
аталатын файлдарда сақталады. модульдер керек кезінде шақырылады.  
Мысалы, барлық математикалық функциялар бір модульде, файлдармен 
жұмыс істейтіндері – басқа модульде, т.с.с. сақталады.  

• Ондай функцияларды шақыру үшін программа алдында import нұсқауын 
жазамыз да модуль атын көрсетеміз. Мысалы, стандартты математикалық 
функциялар math модулінде сақталады. Оны пайдалану үшін программа 
алдына мынадай нұсқау жазылады: 

import math 



Стандартты функцияларды пайдалану

• Кітапханалық функциялардың ішкі құрылымы белгісіз болғандықтан, 
оларды "қара жәшік"  түрінде қарастырады, ол кірісінде бір мәлімет 
қабылдап, онымен операция орындап, нәтиже береді. 

Кіріс Шығыс

• Енді біз белгілі бір мән қайтаратын функция жұмысын қарастырамыз, 
мысалы, кездейсоқ сандар беретін random функциясын қолданамыз. 
Кейінірек сіздер өздеріңіз де модульдер құрып, мән қайтаратын 
функциялар жазатын боласыздар.

• Кездейсоқ сандар беретін бірнеше функциялар бар. Оларды қолдана-
тын программа алдында мынадай нұсқау жазу керек:

import random

Кітапханалық функция



Python (стандартты) ішкі функциялары

• https://docs.python.org/3.6/
library/functions.html

Бұл сілтеме Python тілінің бар-
лық ішкі стандартты функция-
ларының толық тізімін көрсе-
ту үшін пайдаланылады. 

Бұларды қолдану мысалдары
кейінірек беріледі.

https://docs.python.org/3.6/library/functions.html


Math модулінің функциялары
Math модулі 
функциясы 

Сипаттамасы

acos(x) Радианмен берілген х бұрышының арккосинусын қайтарады 
asin(x) Радианмен берілген х бұрышының арксинусын қайтарады 
atan(x) Радианмен берілген х бұрышының арктангенсін қайтарады 
ceil (х) х мәніне тең немесе одан үлкен бүтін сан мәнін қайтарады
cos (х) Радианмен берілген х бұрышының косинусын қайтарады 
degrees (х) х бұрышының радианмен берілген мәнін градусқа түрлендіреді 
ехр(х) ех мәнін қайтарады
log(x) х санының натурал логарифмін қайтарады 
log10(x) х санының ондық логарифмін қайтарады 
radians(x) х бұрышының градуспен берілген мәнін радианмен берілген 

sin(x) мәніне түрлендіреді 
sqrt(x) х санының квадрат түбірін қайтарады 
tan(x) Радианмен берілген х бұрышының тангенсін қайтарады 



Math математикалық модулі

• Стандартты кітапхананың math математикалық модулінде көп-
теген функциялар бар. Келесі кестеде солардың бірсыпырасы 
көрсетілген. Бұлар аргументтер ретінде бір немесе бірнеше 
мәндер қабылдайды да, белгілі бір мән қайтарады. 

• Кестедегі барлық функциялар нақты float мәнін қайтарады, тек 
ceil және floor функциялары ғана бүтін типтегі int мәнін береді. 

• Мысалы, sqrt функциясы аргументтің квадрат түбірін қайтарады, 
оның жазылуы: 

result = math.sqrt(32)



Math модулінің функциялары

import math     # Бұл жол sqrt функциясы үшін керек
def main():

number = float(input('Сан енгіз: ')) # Санды енгізу.
square_root = math.sqrt(number)  # Санның кв. түбірін алу.
# Келесі жол - санның кв. түбірін көрсетеді
print(number, 'санының кв.түбірі ',square_root)

main ()       # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Сан енгіз: 49
49.0 санының кв.түбірі  7.0



Math модулінің функциялары

import math     # Бұл программа гипотенуза табуды көрсетеді
def main():

a = float(input('1-катетті енгіз: ')) # Катетті енгізу.
b = float(input('2-катетті енгіз: ')) # Катетті енгізу.
c = math.hypot(a,b)  # Гипотенузаны есептеу.
# Келесі жол – гипотенузаны көрсету.
print('Гипотенуза ұзындығы -',c)

main ()       # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
1-катетті енгіз: 3
2-катетті енгіз: 4
Гипотенуза ұзындығы - 5.0



Math модулінің функциялары

• math модулінде екі тұрақты анықталған: pi мен е, олардың 
мәндері    (3.14159265) және е (2.71828). Келесі программа 
берілген радиус бойынша дөңгелек ауданын анықтайды. 

import math
def main():

radius = 2.78
area = math.pi * radius**2
print('радиус =',radius,

'аудан =',format(area,'.3f'))
main ()       Нәтижесі:

радиус = 2.78 аудан = 24.279



Шартты операторға есеп

• Нақты x, y, z сандары берілген. Осы үш санның терістерінің арифме-
тикалық ортасын, оң таңбалыларының  геометриялық  ортасын  
анықтау керек. 

• Бұл есептің программасы төмендегідей түрде жасалды:     
import math   # math кітапханасын қосу

geor = 1  # aor-қосынды және арифм.орта

aor = 0  # geor-көбейтінді және геом.орта

m = 0; n = 0 # m-оң сандар саны, n-теріс сандар саны

x = float(input("Enter x: ")) #  х-ті енгізу

y = float(input("Enter y: ")) # y-ті енгізу

z = float(input("Enter z: ")) # z-ті енгізу



Шартты операторға есеп (жалғасы)

if x > 0:
geor *= x;
m += 1

else:
aor += x
n += 1

if y > 0:
geor *= y
m += 1

else:
aor += y
n += 1

if z > 0:
geor *= z
m += 1

else:
aor += z
n += 1

if n == 0:
aor = 0  # Теріс сан жоқ болса, aor = 0

else:
aor = aor / n;

if (m == 0):
geor = 0;  # Оң сан жоқ болса, geor = 0

else:
geor = math.pow(geor, 1.0 / m)

print("x={0} y={1} z={2}".format(x,y,z)) # интерполяция
print("m(>0)={0} n(<=0)= {1}".format(m,n))
print("aor={0:.3f} geor={1:.3f}".format(aor,geor))
Enter x: -3.2

Enter y: -2.4

Enter z: 5.1

x=-3.2 y=-2.4 z=5.1

m(>0)=1 n(<=0)= 2

aor=-2.800 geor=5.100

Enter x: -6.5

Enter y: 12.45

Enter z: 23.1

x=-6.5 y=12.45 z=23.1

m(>0)=2 n(<=0)= 1

aor=-6.500 geor=16.959

Enter x: -2.21

Enter y: -3.2

Enter z: -8.21

x=-2.21 y=-3.2 z=-8.21

m(>0)=0 n(<=0)= 3

aor=-4.540 geor=0.000



Бақылау сұрақтары

• 1. math математикалық модулін қолдану үшін қандай import
нұсқауын жазамыз? 

• 2. 100-ден квадрат түбір алып, оны айнымалыға меншіктейтін 
программа жазыңыз. 

• 3. 45° бұрыш мәнін радианға түрлендіріп, оны айнымалыға 
меншіктейтін программа жазыңыз. 



Рекурсивтік функциялар

• Рекурсивтік функция – бұл өзін өзі шақыратын функция. Мұндағы  
функцияның программалық кодында сол функцияның өзі қайта 
шақырылады. Осыған мысалдар келтірейік.

• Көбінесе рекурсивтік функцияға мысал ретінде факториалды 
есептеу, Фибоначчи сандарын анықтау есептері жатады. 

• Енді бірсыпыра мысалдар  қарастырайық.



Рекурсивтік функциялар

Нәтижесі:
Бұл рекурсивтік функция.
Бұл рекурсивтік функция.
Бұл рекурсивтік функция.
Бұл рекурсивтік функция.
Бұл рекурсивтік функция.

# Бұл программа рекурсияны қолданады.
def main():

# message функциясына аргумент ретінде 5-ті
# беріп,сондағы мәліметті экранға 5 рет шығару
message(5)

def message(times):
if times > 0:

print('Бұл рекурсивтік функция.')
message(times - 1)

main () # Басты функцияны шақыру



# Рекурсия: Фибоначчи сандарын шығару.
def main () :

print('Фибоначчи қатарының алғашқы 10 саны: ')
for number in range(0, 11):

print(fib(number), end=' ')   # fib функциясы n=10 сан береді
def fib(n):

if n == 0:  # алғашқы сан 0-ге тең 
return 0

elif n == 1: # бірінші сан 1-ге тең
return 1

else:  return fib(n - 1) + fib(n - 2)

main () # Басты функцияны шақыру. Нәтижесі:
Фибоначчи қатарының алғашқы 10 саны: 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 

Рекурсивтік функциялар



# Фибоначчи сандарын шығару
# мұнда алғашқы 0 есепке алынбаған
def Fib (n):

# Тізімдегі бірінші және екінші сан 1-ге тең
if n==1 or n==2:

return 1
# Тізімдегі келесі сан алдыңғы екеуінің қосындысы
# ретінде шығарылады
else:

return Fib(n-1) + Fib(n-2)
# Функцияны іске қосу
print ("Фибоначчи сандары:")
# Алғашқы 10 санды экранға шығару
for i in range(1,11) :

# Сандар 1 жолға босорындар арқылы бөлініп шығады
print (Fib(i), end=" ")

Нәтижесі:
Фибоначчи сандары:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 

Рекурсивтік функциялар



# n! есептейтін рекурсиялық функция
def main () :

# Сан енгізіледі.
number = int(input('Бүтін оң сан енгізіңіз: '))
fact = factorial(number) # Сан факториалын алу.
# Факториалды көрсету.
print(number,'санының факториалы: ',fact)

# factorial функциясы рекурсияны қолданады.
def factorial(num):

if num == 0:
return 1

else:
return num*factorial(num-1)

main()  # Басты функцияны шақыру.

Рекурсивтік функциялар

Нәтижесі:
Бүтін оң сан енгізіңіз: 9
9 санының факториалы:  362880



Тікелей және жанамалы рекурсия

• Бұған дейін қарастырылған мысалдарда рекурсивтік функциялар 
тікелей өзін өзі шақыратын болатын. Мұндай шақыру түрі тікелей
рекурсия деп аталады. 

• Программаларда жанамалы түрде шақырылатын рекурсиялар да 
жасауға болады. Бұларда А функциясы В функциясын шақырады, 
ал ол, өз кезегінде, А функциясын шақырады. 

• Кейбір рекурсияларда тізбекті түрде бірнеше функциялар қолда-
нылатын болады. Мысалы, А функциясы В функциясын шақыра-
ды, ол С функциясын шақырады, сонан соң барып, осы функция А 
функциясын шақырады. 



Рекурсия

# Екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін (YOB) рекурсиямен табу.
def main () :

num1 = int(input('Бүтін сан енгіз: '))      # 2 сан енгізу.
num2 = int(input('Тағы бір бүтін сан енгіз: '))
print('Бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші = ',end='')
print(gcd(num1, num2)) # YOB (GCD) көрсету.

def gcd(x, у): # gcd функцияcы YOB-ті қайтарады.
if x % у == 0:

return у
else:

return gcd(x, x % у)
main ()    # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Бүтін сан енгіз: 49
Тағы бір бүтін сан енгіз: 28
Бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші = 7



Рекурсияға берілген сұрақтар

1. Төмендегі программа қандай әрекет орындайды? 

def main (): 
num = 0 
show_me(num) 

def show_me(arg): 
if arg < 10: 

show_me(arg + 1) 
else: 

print(arg) 
main() 



Рекурсияға берілген сұрақтар

2. Төмендегі программа қандай әрекет орындайды? 

def main(): 

num = 0 

show_me(num) 

def show_me(arg): 

print (arg) 

if arg 10: 

show_me (arg + 1) 

main() 



Рекурсияға берілген сұрақтар

3. Төмендегі функцияда цикл қолданылған. Осы функцияны рекур-
сивтік функция түрінде жазып шығыңыздар. 

def traffic sign(n): 

while n > 0: 

print ('Автомобиль қоймаңыз') 

n = n > 1 



Рекурсия
• Рекурсияны циклдік программалардың бір түрі деп санауға болады.

• Рекурсия – бұл функцияның өзін өзі бір немесе бірнеше рет
шақыруынан тұратын программалау түрі.

• Рекурсивтік функцияны пайдалану үшін ол міндетті түрде дұрыс
аяқталуы тиіс.
# Recursion of factorial
def main():

m=int(input("Enter m: "))
fact = func_factorial(m)
print(m,'! = ',fact)

def func_factorial(n):
if n == 1:

return 1
else:

return n*func_factorial(n-1)
main()

Result:
Enter m:  5
5 ! =  120



Қорытынды

• Енді сіздер:
• Функция құра аласыздар

• Олардың аргументтерін, параметрлерін тағайындай аласыздар

• Циклдер орнына функцияны пайдаланатын кездер де болады

Ал енді бір билеп алайық!



Python - мынадай тіл емес пе?!



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!


