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ВСТУП 

Курсова робота (КР) з навчальної дисципліни є окремим кредитним модулем – це 

індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-

пояснювальної або пояснювальної записки, за необхідності – графічного, ілюстративного 

матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі щодо об’єктів 

діяльності фахівця (пристроїв, обладнань, технологічних процесів, механізмів, апаратних та 

програмних засобів, або їх окремих частин; економічних, соціальних, лінгвістичних проблем 

тощо), виконаним студентом самостійно під керівництвом науково-педагогічного працівника 

згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь.  

Курсові проекти (роботи) сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, 

розвитку досвіду їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань.  

Семестровим контролем з КП (КР) є диференційований залік.  

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тематика 

курсових проектів (робіт) щорічно переглядається, оновлюється та затверджується на 

засіданнях кафедр.  

Мета, завдання та порядок виконання курсових проектів і робіт, зміст та обсяг їх 

окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наводяться у методичних 

вказівках, які розробляються кафедрами, що ведуть курсове проектування.  

В одному семестрі планується не більше одного курсового проекту/роботи. Умовою 

планування у навчальних планах КП (КР) є наявність практичних занять (комп’ютерних 

практикумів) з відповідної навчальної дисципліни. КП (КР) можуть плануватися з навчальних 

дисциплін обсягом не менше 4-х кредитів. На виконання курсового проекту у робочому 

навчальному плані та у програмі відповідної навчальної дисципліни необхідно передбачити 45 

годин СРС, на виконання курсової роботи – 30 годин СРС. Студентам надається право вибору 

теми курсового проекту/роботи або пропонується висунути власну тему. Закріплення тем 

курсових проектів/робіт за студентами реєструється у журналі із зазначенням дати.  

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється кваліфікованими науково-

педагогічними працівниками. Захист курсового проекту (роботи) проводиться прилюдно перед 

комісією у складі двох науково-педагогічних працівників, в тому числі і керівника курсового 

проекту (роботи).  

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за національною шкалою та 

за шкалою ЄКТС відповідно до рейтингової системи оцінювання.  

Студент, який без поважної причини не подав курсовий проект/роботу у зазначений 

термін або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. При 
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отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує курсовий проект/роботу за 

новою темою або перероблює попередню роботу.  

Підсумки курсового проектування обговорюються на засіданнях кафедр.  

Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім 

списуються та утилізуються в установленому порядку.  

Анотації курсових проектів/робіт обсягом не менше 650 знаків розміщуються на сайтах 

кафедр у відкритому доступі та зберігаються не менше одного року [2]. 
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1. Організаційні заходи до виконання курсової роботи 

 

Метою курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» є 

сприяння закріпленню, поглибленню та узагальненню знань з програмування мовою С++ в 

середовищі Builder, отриманих студентом за час попереднього навчання. Та використання цих 

знань для наступного застосовування студентом при роботі з персональним комп’ютером  та 

прикладним програмним забезпеченням, зокрема, при виконанні подальших курсових та 

дипломних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань, наукових досліджень.  

При виконанні курсової роботи студент має навчитись: виконувати постановку задачі, 

ознайомитися з теоретичним матеріалом, створити математичну модель та обрати метод 

розв’язання задачі, розробити алгоритми у вигляді блок-схем та створювати відповідні 

програмні проекти мовою С++, провести відлагоджування та тестування програм в середовищі 

Builder, створювати програмний продукт сучасного рівня, проводити аналіз результатів 

програми, користуватися довідковою літературою, державними стандартами, знайомитись з 

інформацією в мережі Internet.  

Курсова робота (КР) з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» 

виконується кожним студентом індивідуально у відповідності з варіантом завдання, яке 

видається керівником КР. Керівником курсової роботи, як правило, є викладачі, які ведуть 

даний курс. 

При видачі завдання керівник спілкуються зі студентом за темою КР, рекомендує йому 

необхідну літературу і матеріали, надає консультацію щодо порядку виконання завдання, 

погоджуються в двосторонньому форматі графік виконання завдання і терміни контрольних 

перевірок. Результатом є заповнена титульна сторінка, бланк завдання, та календарний план 

виконання з підписами студента та керівника. 

Індивідуальна консультація проводиться раз на тиждень керівником - для всіх студентів, 

під час якої перевіряється частина виконаної студентом роботи. На всі помилки, неточності і 

недопрацьовані моменти звертається увага, даються необхідні роз’яснення. У разі необхідності 

вказуються можливі шляхи усунення неточностей та недоробок, пропонуються можливі 

варіанти доробки КР. 

Якщо пояснювальна записка, програмний код і графічна частина задовольняє всім 

вимогам щодо курсової роботи, то студент допускається до захисту. На захисті окрім керівників 

курсової роботи, можуть бути присутніми викладачі кафедри. Захист є особливою формою 

перевірки і надання інформації по курсовій роботі. Він надає досвід з публічного обговорення 

та аналізу результатів роботи. Захист - це коротка доповідь по виконаній роботі та  відповіді на 
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запитання (близько 5 хв.). Запитання задаються студентами та викладачами, які присутні на 

захисті. 

В результаті захисту курсова робота оцінюється за 100-бальною системою.  

Рейтинг студента складається з двох складових: стартова складова, бали для якої 

набираються на протязі семестру, і складова захисту КР, яка містить бали, що отримані в 

процесі захисту роботи. 

Стартова складова місить наступні чинники:  

- своєчасність виконання графіку курсової роботи; 

- сучасність та обґрунтування прийнятих рішень; 

- правильність застосування методів аналізу та розрахунку; 

- якісна розробка інтерфейсу роботи; 

- якість оформлення, виконання вимог нормативних документів. 

Складова захисту курсового проекту: 

- ступінь володіння матеріалом; 

- повнота аналізу можливих варіантів; 

- ступінь обґрунтування прийнятих рішень; 

- вміння захищати свою думку. 

Після захисту пояснювальна записка в папці і програмний продукт на зовнішньому носії 

здається на кафедру для реєстрації і зберігання. 



 8 

2. Структура роботи 
 

Курсова робота складається з пояснювальної записки об’ємом не менше 25 сторінок 

друкованого тексту і програмного коду. Остаточний об’єм пояснювальної записки за розділами 

визначається студентом та керівником. В окремих випадках, за згодою керівника, можна 

скоротити розділ 1 з метою більш глибокої проробки програмної частини роботи. 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки має наступний вигляд: 

- титульний аркуш; 

- завдання на виконання курсової роботи; 

- календарний план виконання курсової роботи; 

- зміст; 

- вступ; 

- теоретичні відомості; 

- постановка задачі та проектування інтерфейсу; 

- висновки; 

- перелік використаних джерел; 

- додатки. 

 

2.1 Титульний аркуш 

Титульний аркуш оформляється згідно наведеного зразку (Додаток А). 

Тема роботи повинна зазначатись ідентично темі, узгодженої з керівником. У разі 

невідповідності робота до захисту не приймається. Прізвище, ім’я та по-батькові студента та 

керівника роботи повинні зазначатись повністю. Поле "науковий ступінь, вчене звання або 

посада" заповнюється таким чином: скорочено зазначається науковий ступінь (наприклад, 

"докт. фіз.-мат. наук" або "канд. тех. наук") та через кому — посада (професор, доцент, старший 

викладач, асистент). 

 

2.2 Завдання на виконання курсової роботи 

Аркуш завдання на виконання курсової роботи формується після отримання завдання і 

узгодження теми, вихідних даних, змісту пояснювальної записки та  терміну подання роботи до 

захисту. Аркуш завдання на виконання оформляється згідно наведеного зразку (Додаток Б). 

 

2.3 Календарний план  

Календарний план узгоджується керівником і студентом і кінцевий варіант є планом 

виконання курсової роботи, Додаток В.  В полі ―Примітки‖ керівник в ході виконання курсової 

роботи робить помітки, які відповідають якісним характеристикам виконання етапу або просто 

фіксує термін виконання етапу. 
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2.4 Зміст 

Візуально зміст роботи повинен відображати ієрархію структурних елементів роботи 

(вступ, розділи, висновки, додатки). Зразок щодо оформлення елементів змісту наведено в 

Додаток Г.  

 

2.5 Вступ 

Вступ до курсової роботи повинен містити такі обов’язкові елементи (у такому ж 

порядку): 

– актуальність (описується чому важливо та актуально проводити дослідження за 

допомогою чисельних методів та яка роль використання програмних засобів для цих 

досліджень); 

– мета (за допомогою розробленого інтерфейсу, який включає програмування чисельних 

методів та візуалізацію даних проаналізувати отримані результати; проаналізувати отримані 

значення; виявити нестандартні ситуації, провести порівняльний аналіз між стандартними 

даними і отриманими); 

– об’єкт дослідження (електрична, гідравлічна, механічна схема); 

– предмет дослідження (визначення фізичних величин); 

– практичне значення одержаних результатів (висновки, рекомендації, пропозицій тощо, 

щодо використання у практичній або науково-дослідній діяльності); 

– використане програмне забезпечення (При виконанні роботи було використане таке 

програмне забезпечення: мова програмування С++ в оболонці Builder, текстовий редактор 

[назва]); 

– структура роботи (Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, та додатків). 

Кожен елемент вступу повинен починатись з нового абзацу. Загальний обсяг вступу не 

повинен перевищувати 2 сторінки. 

 

2.6 Теоретичні відомості 

Перший розділ має назву "1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ" і може містити такі 

підрозділи: 

1.1. Використання чисельних методів при моделювання задач електромеханіки 

Користуючись інтернет знайти інформацію про застосування чисельних методів до задач 

електромеханіки. 

1.2. Описати чисельний метод, який використовується для розв’язку виданого завдання. 

1.3. Порівняльна характеристика обраного методу з  іншими існуючими методами для 

даного класу задач. 

1.4. Елементи мови С++, для розробкиі інтерфейсу. 
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1.5. Елементи візуального програмування в середовищі Builder. 

 

2.7 Постановка задачі та розробка інтерфейсу 

 Другий розділ має назву "2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ" і 

містить такі підрозділи: 

2.1 Постановка задачі. 

2.2 Алгоритм проекту. 

Алгоритм функцій та програм, що використовуються у проекті, у вигляді блок-схем. 

Детальну інформацію щодо оформлення блок-схем  можна знайти в ГОСТ 19.701-90 (ИСО 

5807-85). 

2.3 Логічне проектування інтерфейсу. 

Графічне відображення ієрархічної моделі інтерфейсу Додаток Е. 

2.4. Фізичне проектування інтерфейсу. 

Схема розміщення каталогів та файлів на диску див. Додаток Ж. та опис файлів та папок 

інтерфейсу та їх призначення. 

2.5.Робота з інтерфейсом. 

Покроковий опис основних дій. 

Графічні відображення алгоритму, логічної та фізичної структури інтерфейсу 

створюються за допомогою модуля «Фігури» та ―Організаційної діаграми‖ текстового 

редактора Microsoft Office Word. 

 

2.8 Висновки 

Висновки та пропозиції (назва ―ВИСНОВКИ‖) є стислим викладенням підсумків роботи 

і мають містити узагальнені результати виконання кожного з поставлених завдань, а також 

загальний підсумок роботи. 

Обсяг висновків повинен становити 1–2 сторінки. 

 

2.9 Перелік використаних джерел 

Перелік використаних джерел повинен містити перелік в алфавітному порядку всіх 

джерел, які були використані при написанні курсової роботи. Забороняється включати до 

переліку джерела, які не були реально використані у роботі. 

 

2.10 Додатки 

В додатках розміщуються графічні відображення програмного продукту, тексти модулів 

проекту та скріншоти, які демонструють роботу інтерфейсу .  
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1 Загальні вимоги до оформлення роботи 

Сторінки пояснювальної записки та вступу мають штамп висотою 40 мм, виконаний за 

ГОСТ 2.104 — 68 форма 2, всі інші аркуші пояснювальної записки мають штамп висотою 15 

мм. (ГОСТ 2.104 — 68 форма 2а) 

Шифр пояснювальної записки має наступний вид:  

 

ОМХХ.ХХ.КР.1.4.000.00.ПЗ  

 пояснювальна записка 

00 – для пояснювальної записки 

000 – для пояснювальної записки 

код кредитного модуля дисципліни 

курсовий проект 

порядковий номер студента в групі 

шифр групи 

 

Оформлення змісту пояснювальної записки виконується за вимогами, які наведені в [1].  

Текст проекту слід друкувати на аркушах формату А4 згідно ГОСТ 2.301-68, 

дотримуючись таких розмірів відспутів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий – не 

менше 10 мм. Розмір шрифта – 14 пт. тип: Times New Roman, інтервал – полуторний. 

Всі сторінки роботи нумеруються послідовно, починаючи з номера 4. Номер 

розміщується у правому нижньому куті аркуша. Перші три сторінки не нумеруються. 

Для абзаців тексту, нумерованих та маркірованих списків встановлюється вирівнювання 

тексту по ширині, абзацний відступ — 5 знаків (≈1,25 см). 

 

3.1.1 Заголовки 

Всі структурні елементи роботи 1-го рівня (зміст, вступ, розділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки) повинні починатись з нової сторінки. Структурні елементи 

нижчих рівнів починаються відразу після завершення попереднього елемента. 

Вимоги щодо оформлення заголовків: 

–    Заголовки 1-го рівня: вирівнювання по центру,  всі прописні. 

– Заголовки 2-го та нижчих рівнів: вирівнювання по ширині. 

– Крапки в кінці заголовків не ставляться. 

 

3.1.2 Формули.  

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині сторінки. 

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного 

вільного рядка. 
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Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера 

формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула 

першого розділу. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у 

крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи 

рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені 

у формулі чи рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Формули рекомендується вписувати в однорядкові таблиці Додаток Д.  

  

3.1.3 Таблиці 

Таблиця складається з головки, рядків, боковика та граф.  

Заголовок таблиці записується малими літерами (крім першої великої) і розміщується 

над таблицею посередині. Таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. 

Дозволяється нумерація таблиць у межах всього документа. Номер таблиці і назва вказується 

так: ―Таблиця 2.1 – Заголовок таблиці‖. Цей напис розміщується над правим верхнім кутом 

таблиці вище заголовка. В тексті посилання на таблицю виконується так: ―табл. 2.1‖. При 

переносі частини таблиці заголовок і слово ―Таблиця‖ з порядковим номером розміщують лише 

над першою частиною таблиці, над наступними частинами роблять такий напис: ‖Продовження 

табл.. 3‖. 

При оформленні таблиць  слід мати на увазі: діагональний поділ головки не 

допускається. Висота рядків таблиці повинна бути не меншою 8 мм. Графу ―№ п/п‖ у таблицю 

не вносять. За необхідності нумерації даних порядкові номери вказують у боковику перед їх 

назвою. Нумерація граф дозволяється в окремому рядку головки. 

Якщо цифрові дані в графах таблиі виражені в різних одиницях, їх вказують у заголовку 

кожної графи. Якщо усі параметри в таблиці виражені в одних і тих самих одиницях фізичних 

величин (наприклад, у міліметрах), скорочене позначення розміщують над таблицею. 

Таблицю подають відразу після тексту, де на неї посилаються. 

Більш детальну інформацію щодо оформлення текстової документації  можна знайти в 

ГОСТ 2.105-95 та ДСТУ 1.5:2003 [3]. 

 

3.1.4 Рисунки 

Усі графічні матеріали (графіки, схеми, малюнки тощо) повинні мати однаковий підпис: 

―Рисунок‖. Рисунки нумеруються у межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка 
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складається з номеру розділу і порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою. 

Дозволяється нумерація рисунків в межах всього документа [3]. Назва рисунку друкують з 

першої великої літери і розташовують під ним, наприклад, так: 

Рисунок 2 – Назва рисунку 

Посилання на рисунки дають, наприклад, так: рис.3.2 

 

3.1.5 Посилання 

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком 

посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1—7] ...». 

Наприклад, цитата в тексті: ―Розв'язання системи лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР) - одна з 

найпоширеніших задач в обчислювальній математиці.[3]‖. 

 

3.1.6 Додатки 

Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки. Якщо додатки 

оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої 

великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що 

позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.  

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в 

межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.З — третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 — 

друга таблиця додатку А; формула (А.1) — перша формула додатку А.  

Ієрархічну модель інтерфейсу, фізичну структуру інтерфейсу, програмний код проекту 

та скріншоти наводять в додатках, також в додатках можуть бути представлені блок-схеми 

модулів. 

 

3.2 Поради щодо оформлення пояснювальної записки курсової роботи 

Текст курсової роботи має бути викладений з дотриманням норм орфографії та 

пунктуації української мови, а також  акуратного візуального оформлення роботи. При 

остаточному оформленні пояснювальної записки уважно переглянути всі розділи і підрозділи 

згідно з змістом роботи. 
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4. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 
1. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]: 

ДСТУ 3008 – 95. – Вид. офіц. – Вперше; введ. 1995-02-23. – К.: Держстандарт України, 1995. 36 

с. 

2. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ ―КПІ‖, 2015. 102 с. 

3. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О.Гнітецька. Оформлення конструкторської документації. – 

Київ: ―Каравела‖, 2012.-200 с.  

4. Методичні вказівки  до виконання курсового проекту з дисципліни ―Машини та 

обладнання геотехнічних виробництв‖ для студентів за напрямом підготовки 6.092200 – 

"Електромеханіка". Укладач: Лістовщик Л.К., Київ: НТУУ ―КПІ‖,електронне видання, 2014.-18 

с. 

5. Методичні поради до виконання та захисту курсової роботи для студентів напряму 

підготовки «Міжнародна інформація» денної та заочної форм навчання. Укладач: Терещук В.І., 

Вінниця: Університет економіки та права ―Крок‖, електронне видання, 2011.-43 с. 
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Додаток А 

Титульна сторінка 

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"  

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 
(повна назва кафедри) 

 

 

 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" 
(назва дисципліни) 

на тему:  Розробити інтерфейс для розрахунку струму кола на основі законів 

Кірхгофа та візуалізація роботи кола засобами мови С++ Builder  

 

 

 

Студента I курсу, групи ОМ-51 

Сидоренка Івана Петровича 

 

 

Керівник роботи                                  ст. викл. Поліщук В.О. 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 
 

Національна шкала ________________     

 

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____  

 

                                                   

 

Члени комісії _________  _________________ 
                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                        _________  _________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

м. Київ – 2016 рік 
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Додаток Б 

Завдання на курсову роботу 

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 
( повне найменування вищого навчального закладу ) 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 

Напрям підготовки 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

Дисципліна "Обчислювальна техніка та програмування" 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА КУРСОВУ РОБОТУ 

СТУДЕНТУ 
 

Сидоренку Івану Петровичу_________________  
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 Тема роботи Розробити інтерфейс розрахунку струму кола на основі законів 

Кірхгофа та візуалізація роботи кола засобами мови С++ Builder  

 

Керівник роботи____Поліщук В.О., ст. викл.  ___________ 
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

 

2. Строк подання студентом роботи          11 травня 2016 р. 

 

3. Вихідні дані до роботи    для розрахунку - електрична схема 2, дані з таблиці 1, 

для візуалізації – демонстрація роботи схеми  

 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_ознайомлення з чисельними методами розв’язку систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь, на основі вихідних даних створити власну систему 

алгебраїчних рівнянь, обрати чисельний метод розрахунку, порівняти обраний 

метод з іншими чисельними методами цього класу, розробити алгоритм (блок-

схеми) модулів, розробити графічне відображення логічної структури проекту, 

розробити інтерфейс курсової  робити, описати розроблені модулі програмного 

коду, описати роботу інтерфейсу 

 

 

5. Дата видачі завдання        17 лютого 2016 р._______________________________ 
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Додаток В 

Календарний план 

 

 
 

I. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

Назва етапів курсової роботи Термін  виконання 

етапів проекту 
Примітка 

1. Використання чисельних методів при моделювання задач 

електромеханіки 
17.02-24.02  

2. Описати чисельний метод, який використовується для 

розв’язку виданного завдання 
24.02-02.03  

3. Порівняльна характеристика обраного методу з іншими 

існуючими методами для даного класу задач 
02.03-09.03  

4. Елементи мови С++, для розробки інтерфейсу 09.03-16.03  
5. Елементи візуального програмування в середовищі Builder 09.03-16.03  
6. Оформлення розділу 1 09.03-16.03  
7. Розробка системи лінійних алгебраїчних рівнянь за 

вихідними даними 
16.03-23.03  

8. Алгоритм функцій та програм до проекту у вигляді блок-

схем 
23.03-30.03  

9. Ієрархічна модель інтерфейсу 23.03-30.03  
10. Розробка інтерфейсу: титульна сторінка та розв’язок 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь 
30.03-13.04  

11. Розробка інтерфейсу: візуалізація роботи 13.04-20.04  
12. Опис файлів та папок проекту 20.04-27.04  
13. Опис роботи з інтерфейсом 20.04-27.04  
14. Оформлення розділу 2 27.04-04.05  
15. Остаточне оформлення пояснювальної записки 04.05-11.05  
16. Захист курсової роботи 11.05-25.05  

 

 

 

Студент                          _____________                 Сидоренко І. П. 
                                                        ( підпис)                                 ( прізвище, та ініціали) 

 

Керівник проекту          _____________                 Поліщук В.О. 
                                                        ( підпис)                                                  ( прізвище, та ініціали) 
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Додаток Г 

Структура змісту 

 

ЗМІСТ 

 

 стор. 

ЗМІСТ 4 

ВСТУП 5 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ  

1.1 Використання чисельних методів при моделювання задач електромеханіки  

1.2 Описати чисельний метод, який використовується для розв’язку виданого 

завдання 

 

1.3. Порівняльна характеристика обраного методу з і іншими існуючими 

методами для даного класу задач 

 

1.4. Елементи мови С++ для розробки інтерфейсу  

1.5. Візуальне програмування в середовищі Builder.  

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ  

2.1 Постановка задачі  

2.2 Алгоритм проекту  

2.3 Логічне проектування інтерфейсу  

2.4 Фізичне проектування інтерфейсу  

2.5 Робота з інтерфейсом  

Висновки  

Список використаних джерел  

Додатки  
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Додаток Д 

Приклад оформлення формули 

 

 

 

Система n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими має такий вигляд: 

 

(1.1) 
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Додаток Е 

Приклад оформлення ієрархічної структури проекту 
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Додаток Ж 

Приклад оформлення фізичної структури проекту 
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Додаток К 

Приклад оформлення скріншотів проекту 

 

 
 

 
 


