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Курстық жҧмыстың жеке бөлiмдерi бойынша ҧсыныстар
Курстық жҧмыстың мақсаты болып жетінші семестрде пәннің теориялык
материялын бекіту және алынған білімді, өзіндік еңдеу кезінде орындауга
жіберуден және программалык кұжаттауда колдану.
Кiрiспе - бұл кiрiспе жұмыстың бiр бөлiгi. Онда мақсаттар және жұмыстың
есептерiн шағылысады, логика оны құрастыруы ашылады, аралық пәндiк
байланыстар, сонымен бiрге келешек мамандығы бар байланыстарды белгi қояды.
Курстық жұмысты бiрiншi бөлiм зерттеудiң есептiң қойылуын болады.
Ең алдымен – бұл жедел есептiң қойылуы, оның негiзiнде математикалық
қойылу құрастырады. Сонымен бiрге бастапқы деректер және олардың өзгерiсiнiң
шектерiн талданады.
Курстық жұмыстар екiншi бөлiмде МЕСТ-қа сәйкес пiсiп жететiн есептiң
шешiмiнiң алгоритмын блок-схема өндейдi.
Үшiншi бөлiмде программалық өнiмге көрiнедi, шешiмнiң бақылау
вариантының есептеуi және оның верификациялары өндiрiп алады. Бөлiм мәлiмет
негiзiнде игерiлген бағдарламасы iскер болған және барлық талаптарға сәйкес
келетiн туралы қисынды қорытындыны сайланады.
Үшiншi бөлiмнiң қорытындысы - қорытындылар. Оларды түсiнiктi сипаттауы,
қысқа да дәлелдеуi керек.
Курстық жҧмыс келесi бөлiмдер болуы керек:
1. (1-шi қосымша) сыртқы парақ;
2. мазмұн;
3. курстық жұмыс негiзде орындалатын тапсырма
(2-шi қосымша);
4. пәндiк облыстың сипаттамасы;
5. есептiң алгоритмын сипаттама;
6. қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi;
7. қосымшалар;
Қосымшалар қосуы керек:
• бағдарламалардың листингтерi;
• деректер қоры құрылымдар басып шығаруды;
• бақылау мысалының мәлiметiнiң есептiң шешiмдерi
нәтижелердiң басып шығаруын.
Курстык жұмыстын студент тапсырманың құрылымдық мәнін құрастыруды,
пайдаланған инструменталды құрылғыларды пайдаланудың талдауды білетінің
көрсете білуі керек.
Курстык жобаның түсініктеме қағазына қойылатын талаптар.
есептің мазмұндық және нақты қойылымы;
мақсатқа жету үшін инструменталды құрал-жабдықтарды қолданудың
мүмкіндіктерін талдау;

мәліметтерді енгізу және шығару құралдарын талдау;
Құрал-жабдықтар
мен
компонентер
кітапханасын
қолданып
программаны құру;
программаны тестілеу құралын қолдану;
программалық құрал-жабдықтарды қолдануды талдау;
нәтижелерді талдау;
пайдаланған әдибиеттер тізімі.
Тақырыптар – (өндеу бағытары)
1. Офис ж±мысында орындардыњ берілген санымен жергілікті торапты
жобалау және µњдеу.
2. Компьютерде оќу ш±ѓылданып, офис жергілікті тораптарда аппараттыќ
жєне баѓдарламалыќ ќ±ралдардыњ тањдауы.
3. Офис жергілікті торапта аппараттыќ жєне баѓдарламалыќ ќ±ралдардыњ
тањдау, WEB дизайн ш±ѓылданатын.
Клиент – сервер технологиясын орындауына арналѓан ќандай болмасын офис
жергілікті торапта жобалау және µњдеу (кәсіп орында, фирмада).
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