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Курстық жұмыстардың тақырыптары
1. «Автоматиканың құрылғылары мен элементтері» пәнінен эксперттік
жүйені құру
2. «Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы» пәнінен
эксперттік жүйені құру
3. ТурбоПролог жұмыстық ортаның мүмкіндіктері
4. «Автоматиканың құрылғылары мен элементтері» пәнінен эксперттік
жүйесі үшін біліктер қорын ұйымдастыру
5. «Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы» пәнінен
біліктер қорын жасау
6. «Паскаль тілі» атты эксперттік жүйені құру
7. «Пролог тілінің негізгі конструкциялары» атты эксперттік жүйесі үшін
біліктер қорын құрастыру
Курстық жұмыстарды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар
1 Жалпы ұстанымдар
Курстық жұмыс студенттің өз бетінше шығармашылық әрекетінің қүрделі түрі болып
табылады, оның теориялық дайындығын, әдебиетпен жұмыс істеу іскерліктерін, деректерді
талдау, қорытындылау, ғылыми жобаны жүргізу қабілетін тексеру тетігі болады. Курстық
жұмыс теориялық әдебиеттерді терең меңгергеннен кейін, нәтижелер талдауының негізінде
жазылады. Курстық жұмыс мазмұны пәннің бір саласынан нақты мәселенің шығармашылық
берілуі болуы қажет.
2 Курстық жұмыстарды орындау тәртібі
Әдебиеттерді меңгерген соң курстық жұмыстың жоспары құралады. Курстық жұмыстың
жоспары мынандай негізгі пункттерден тұрады:
Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды.
Аса маңызды сұрақтар тармақталған болуы әбден мүмкін. Қажет болғанда курстық
жұмыстың жоспарын ғылыми жетекші теқсереді және түзейді.
3 Тапсырмалардың үлгілері
Эксперттік жүйені құру сатылары
Пролог тілі. Негізгі конструкциялар
4 Курстық жұмыстардың нәтижелерін безендіру
Кіріспеде қолдағы әдебиеттерде оқушы таңдаған тақырыптың берілуі, тақырыпқа сай
жалпы сұрақтар, жұмыстың теориялық болмаса тәжірибелік бағалылығы қарастырылады
және жұмыстың мақсаты анықталады. Негізгі бөлімде мәселенің логикасына және дамуына
сай жұмыстың мазмұны айқындалады, сандық және аналитикалық есептеулердің нәтижелері,
алынған тәуелділіктердің графиктері келтіріледі. Корытындыда курстық жұмыстың мазмұны
жалпы түрде қарастырылады, қойылған мақсатқа оқушы жетті ме жоқ па анықталады,
ақырғы қорытындылар келтіріледі.
5 Негізгі әдебиет тізімі
1 Андреева, Т. А. Программирование на языке Pascal:учеб. пособие. Интернет-Университет
Инф. технологий. БИНОМ. Лаб. Знаний, 2010.
2 Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. - СПб.: БХВ. Петербург,2003.

6 Қосымша әдебиет тізімі
1. Белов, В. В., Чистякова, В. И. Программирование в Delphi: процедурное, объектноориентированное, визуальное:учеб. пособие для вузов. Горячая линия-Телеком,
2009г.
2. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах: учеб. пособие для студ.
втузов/А. В. Пантелеев, Т. А. Летова Изд. 2- е, испр.-М.:Высш. шк.,2005.-544 с.(Прикладная математика для втузов)
3. Коробко, В. И. Теория управления: учеб. пособие для вузов/В.И.
Коробко.М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-383 с.
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