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Вступ
Згідно з навчальним планом підготовки фахівців спеціальності
080202 – “Прикладна математика” та 080204 – “Соціальна
інформатика”, обов’язковою формою завершення навчання бакалавра
є випускна кваліфікаційна робота на IV курсі, спеціаліста і магістра –
відповідно дипломна і магістерська роботи на V курсі. Попередньо
студенти виконують курсову роботу з фундаментальної дисципліни
“Програмне забезпечення ЕОМ” на другому курсі і фахову курсову
роботу – на третьому.
Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і
узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, їх
застосування до комплексного розв’язання прикладної чи науководослідної задачі.
Кваліфікаційні випускні роботи на ІV і V курсах мають за мету
наступне:
1) систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і
практичних знань зі спеціальності;
2) застосування набутих знань про розв’язанні конкретних
наукових, технічних, економічних, виробничих та інших
завдань;
3) розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння
методикою обчислювального експерименту;
4) отримання нових наукових результатів та їх подальше
використання.
Виконання та захист курсових і кваліфікаційних робіт має
допомогти студенту навчитись якісно, грамотно, згідно з сучасними
вимогами оформляти науково-дослідні роботи, належно представляти
їх на захисті чи доповідати про них.
Метою даних методичних вказівок є ознайомлення студентів
спеціальностей 080202 – “Прикладна математика” і 080204 –
“Соціальна інформатика” та споріднених спеціальностей із
загальними положеннями та рекомендаціями щодо виконання
науково-дослідних робіт, сучасними вимогами до оформлення
результатів дослідження, якісною підготовкою доповіді за
матеріалами роботи.
При підготовці вказівок використані нормативні матеріали [1:3],
посібник [4], рекомендації [5] та власний досвід керівництва
курсовими і дипломними роботами.
Укладачі висловлюють свою вдячність за допомогу викладачам
кафедри прикладної математики і механіки Л.А.Піддубній і
Т.М.Сопронюк та старшому лаборанту О.І. Шишиній.

1. Структура курсових та випускних робіт
Курсові та випускні роботи виконуються державною мовою.
Текст роботи повинен бути акуратно відредагований та вичитаний.
Закреслення і виправлення тексту чи формул не допускаються.
Рекомендації щодо оформлення основної частини роботи і додатків
наведені в підрозділах 5.3 і 5.5.
Структура подання матеріалу збігається як для курсової, так і для
випускної кваліфікаційної роботи на IV і V курсах. Тому надалі
використаємо термін “кваліфікаційна робота” стосовно усіх цих робіт,
якщо не потрібно говорити про них окремо. Зауважимо, що за
структурою кваліфікаційна робота досить близька до дисертаційної
роботи.
Кваліфікаційна робота повинна містити наступні структурні
елементи:
– титульний аркуш;
– анотацію;
– зміст;
– вступ;
– основну частину;
– висновки;
– перелік посилань;
– додатки.
Зразок оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.
В анотації висвітлюється зміст роботи та основні отримані в ній
результати. Наведені дані мають бути короткими, але достатніми для
розуміння змісту основного тексту. Текст анотації за обсягом не
повинен перевищувати половини сторінки.
Зміст кваліфікаційної роботи повинен містити перелік всіх
заголовків розділів, підрозділів основної частини та додатків, що
містяться в тексті, із зазначенням номера сторінки початку
відповідного матеріалу. Зміст розташовується перед вступом на
окремій сторінці. Зразок оформлення змісту роботи наведено у
додатку Б.
У вступі розкривається актуальність теми, формулюється мета
роботи та вказуються засоби її реалізації (математичні методи,
алгоритми, програмне забезпечення тощо). Також дається коротка
характеристика роботи.
Основна частина ділиться на розділи, підрозділи, пункти та
підпункти (якщо це потрібно). Зміст, вступ, анотацію, висновки та
перелік посилань не нумерують. Розділи відбивають основний поділ
матеріалу і мають бути пронумеровані арабськими цифрами без
крапки. Для розділу 3, наприклад, перший підрозділ має нумерацію

“3.1”, а пункт “3.1.2” – другий пункт першого підрозділу третього
розділу.
У першому розділі описується постановка задачі та сучасний етап
проблеми з оглядом літератури, обґрунтовується вибір методів,
алгоритмів, інформаційних і програмних засобів.
Описуючи математичні засоби, доводити потрібно тільки ті
твердження, що потребують додаткової перевірки умов, виконання
перетворень, узагальнень тощо. Інші твердження наводяться без
доведення, але з посиланнями на відповідні джерела та з описом
необхідних позначень і визначень. Із програмних засобів не потрібно
описувати загальновідомі елементи, а тільки ті, що необхідні для
виконання роботи і потребують додаткового опису чи ілюстрації.
Висновки містять найбільш важливі результати наукових чи
прикладних досліджень, одержаних у роботі, рекомендації щодо їх
використання чи впровадження.
Необхідно сформулювати одержані в роботі найбільш важливі
наукові результати та результати комп’ютерного моделювання,
подати твердження, що підсумовують результати досліджень, вказати
висновки та рекомендації щодо наукового та практичного
використання одержаних результатів. Потрібно також наголосити на
якісних та кількісних показниках здобутих у роботі результатів,
порівняти їх із уже відомими.
Варто пронумерувати положення. Висновки мають бути чіткими,
конкретними, і викладеними так, щоб за ними можна скласти
уявлення про роботу, не читаючи детально всього матеріалу.
Замість абстрактних фраз на зразок “У роботі досліджено...”
варто використовувати формулювання “Показано, що ...”, “ Доведено,
що ...”
Потрібно уникати скорочень та інших нерозшифрованих понять
чи позначень, навіть при їх використанні в основному тексті.
Висновки не обов’язково пов’язувати один з іншим. Слід
формулювати їх так, щоб вони відображали зміст роботи і
демонстрували доведені твердження, що виносяться на захист.
Перелік посилань повинен містити усі джерела, на які є
посилання в роботі. Джерела в ньому розміщують у порядку появи
першого посилання в тексті, відомості про них подають згідно з
вимогами відповідного державного стандарту. Зразок оформлення
переліку посилань наведено в додатку В.
Додатки оформляються як продовження роботи, на наступних
сторінках, і містять проекти програмних засобів; програми, оформлені
згідно з вимогами (див. підрозділ 5.5), Web-документи, результати
числового моделювання тощо.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і на нього
має бути посилання в тексті роботи.
Громіздкі програмні продукти, бази даних тощо можуть
розміщуватись на електронних носіях і додаватися до роботи.
Створення прикладного програмного забезпечення для
розв’язання наукових, прикладних, інформаційних, мережних задач є
обов’язковою вимогою до курсових і кваліфікаційних робіт із
спеціальностей 080202 і 080204.

2. Курсова робота з курсу фундаментальних дисциплін
Курсова робота з курсу “Програмне забезпечення ЕОМ” є
підсумковим етапом вивчення студентами цієї профілюючої
дисципліни з фахової підготовки на другому курсі.
Задачі курсової роботи – закріплення, систематизація, поглиблення
та розвиток теоретичних і практичних знань, одержаних студентами в
процесі вивчення дисципліни, а також набуття ними практичних
навичок самостійного творчого розв’язання методичних і практичних
питань, пов’язаних із використанням стандартних математичноорієнтованих пакетів.
Головна мета курсової роботи полягає у вивченні та вмінні
використовувати пакети MathCad, Maple, MathLab, Latex та інші, а
також у самостійній розробці робочих листів та підготовці файлів з
розрахунками по заданій темі.
В процесі виконання курсової роботи студенти залучаються до
використання спеціальної літератури та документації, методичних та
інструктивних матеріалів, набувають навичок роботи із сучасним
спеціалізованим математичним забезпеченням.
Тематика курсових робіт
з дисципліни ”Програмне забезпечення ЕОМ ”
Спеціальність

Прикладна
математика

Соціальна
інформатика

Тематика курсових робіт
1. Розв’язування алгебраїчних рівнянь та систем.
2. Розв’язування звичайних диференціальних
рівнянь і систем рівнянь із початковими та
крайовими умовами.
3. Програмування в MathCad і Maple.
4. Двовимірна та тривимірна графіка у MathCad,
Maple.
5. Геометричні пакети у Maple.
6. Пакет символьних обчислень в MathLab.
7. Робота із мережним програмним забезпеченням
1. Аналітичні перетворення у Maple. Наближені
аналітичні перетворення.
2. Виконання операцій з матрицями та векторами.
3. Пакет фінансової математики у Maple.
4. Команди роботи з електронними таблицями.
5. Бібліотека “Статистика” у Maple.
6. Робота із мережним програмним забезпеченням.

Тематика курсових робіт з дисципліни “Програмне забезпечення
ЕОМ” охоплює всі розділи типової програми і включає вивчення
можливостей пакетів MathCad, Maple, MathLab та використання їх для
простих обчислень, розв’язання звичайних диференціальних рівнянь,
задач Коші, крайових задач, систем звичайних алгебраїчних рівнянь
та звичайних диференціальних рівнянь, побудови двовимірних та
тривимірних графіків довільної складності, використання анімації,
елементів програмування. В результаті виконання курсової роботи
студенти набувають необхідного досвіду для виконання в подальшому
випускної кваліфікаційної роботи на IV і V курсах.

3. Фахова курсова робота
Курсова робота з фахової підготовки виконується на третьому
курсі з метою поглибленого вивчення окремих питань професійноорієнтованих дисциплін, набуття навичок самостійної роботи з
застосування математичних методів і програмного забезпечення.
Рекомендований обсяг курсової роботи без додатків складає 1015 сторінок при комп’ютерному наборі, з додатками – не більше 25
сторінок.
Тематика курсових робіт
1.
2.
3.
4.
5.

Окремі питання професійно-орієнтованих дисциплін.
Вибрані питання з науково-дослідної роботи кафедри.
Математичне моделювання процесів і об’єктів.
Числові методи розв’язування математичних задач.
Створення спеціалізованих Web-сторінок.

Згідно з тематикою курсових робіт, викладачі кафедри
формулюють теми, які оприлюднюються у першому семестрі
навчального року до визначеного на кафедрі терміну.
Студент має право вибрати тему роботи, внести свої пропозиції в
її формулювання. Відтак керівник за участю студента складає
календарний план, в якому вказуються етапи роботи та терміни їх
виконання. Одне із завдань має бути пов’язане із роботою на
комп’ютері. Календарний план разом із списком літератури,
електронних джерел, програмних засобів тощо записується на
окремому бланку й служить індивідуальним завданням на курсову
роботу. Завдання затверджується і зберігається на кафедрі.
Керівник роботи консультує студента, надає йому необхідну
методичну та наукову допомогу, контролює виконання ним
індивідуального завдання. Також керівник допускає курсову роботу
до захисту, зробивши відповідний запис на титульному аркуші.
Оформлені згідно з вимогами курсові роботи подаються на
кафедру у визначений термін. Захист курсової роботи проводиться
перед комісією, яка створюється на кафедрі в складі трьох-чотирьох
викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи. Під час
захисту студент коротко висвітлює зміст роботи, постановку задачі,
використані методи чи програмне забезпечення; одержані результати
та їх використання. Також автор дає відповіді за темою курсової
роботи на запитання комісії чи присутніх на засіданні. У разі потреби
може використовуватись комп’ютер для демонстрації результатів
роботи. Захист курсової роботи оцінюються комісією на закритому

засіданні за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”,
“задовільно”, “незадовільно”). Курсові роботи зберігаються на
кафедрі протягом одного року.
Якщо курсова робота без поважних причин не подана до захисту
або не допущена до нього керівником, призначається повторний
захист, що веде до зниження її оцінки. Не захищена до екзаменаційної
сесії курсова робота розглядається як заборгованість.
Правила оформлення курсової роботи наведені в підрозділі 5.3.

4. Кваліфікаційні випускні роботи
Кваліфікаційна випускна робота на IV або V курсі відрізняється
від курсової роботи не тільки глибиною змісту та обсягом, а й тим, що
вона є самостійним
оригінальним науковим або прикладним
дослідженням.
Кваліфікаційна робота демонструє рівень загальнонаукової і
фахової підготовки студента, міру його оволодіння комп’ютерними
технологіями, вміння застосовувати надбані теоретичні знання і
практичні навики в роботі за спеціальністю.
4.1. Кваліфікаційна робота бакалавра
Кваліфікаційна робота є підсумковим етапом навчання студентів
в університеті при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня
“бакалавр”. Вона складає важливу частину навчального процесу
підготовки висококваліфікованих фахівців з прикладної математики й
соціальної інформатики.
Тематика кваліфікаційних робіт відповідає напрямам наукової
роботи кафедри, фундаментальним і фаховим дисциплінам, які вона
забезпечує, охоплює спектр прикладних задач і теоретичних
досліджень закладів, в яких студенти проходять виробничу практику.
Обсяг кваліфікаційної роботи без додатків складає, в основному,
25-30 сторінок, а з додатками – не перевищує 40-45 сторінок.
Тематику кваліфікаційних робіт подано у таблиці 4.1.
Спеціальність

6.080202
Прикладна
математика

Таблиця 4.1
Тематика бакалаврських робіт
1.
Напрями
науково-дослідної
роботи
кафедри.
2. Розробка і застосування аналітичних та
числових методів
для розв’язування
прикладних задач.
3. Математичне моделювання в екології,
економіці, виробництві та в інших наукових,
природничих і господарських галузях.
4. Створення програмних продуктів засобами
сучасних візуальних технологій.
5. Розробка інформаційних систем, баз даних
та баз знань.
6. Створення Web-сайтів засобами сучасних
Web-технологій.

4.2. Дипломні і магістерські роботи
4.2.1. Загальні положення. Виконання дипломної і магістерської
робіт є завершальним актом навчання в університеті при здобутті
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр” і має
своєю метою:
– систематизацію, закріплення й розширення теоретичних
знань зі спеціальності;
– набуття практичних навиків застосування одержаних знань
при розв’язуванні конкретних наукових, технічних,
економічних задач, управління й прийняття рішень у
виробництві, бізнесі тощо;
– розвиток навиків здійснення самостійних наукових
досліджень, вміння неперервно поповнювати свої знання,
здійснювати пошук інформації;
– освоєння
сучасного
програмного
забезпеченя
і
комп’ютерної техніки;
– залучення студентів до вирішення актуальних наукових
задач, які розв’язуються кафедрою ПММ чи організаціями
і установами, де студенти проходять виробничу практику.
У процесі виконання роботи студент має виявити:
– набуті знання з фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін;
– вміння вести пошук інформації, користуючись науковотехнічною літературою та інформацією з мережі Internet;
– вміння розробляти і досліджувати реальні математичні
моделі та проводити з ними обчислювальні експерименти;
– логічне і грамотне формулювання математичних
постановок задач і завдань на розробку програмних
засобів;
– вміння аналізувати результати досліджень і комп’ютерного
моделювання, робити теоретичні й практичні висновки.
4.2.2. Тематика дипломних робіт. Обсяг основної частини
дипломної роботи орієнтовно складає 30-40 сторінок комп’ютерного
набору, з додатками – не більше 55 сторінок.
Тематику дипломних робіт подано у таблиці 4.2.
Спеціальність
7.080202
Прикладна
математика

Таблиця 4.2
Тематика дипломних робіт
1. Напрями науково-дослідної роботи кафедри.
2. Математичне моделювання неперервних і
дискретних процесів у науці і природничих
областях.

3. Сучасні Web-технології.
4. Проектування і створення інформаційних
систем і баз даних.
5. Прикладні дослідження на базах практики.
4.2.3. Особливості і тематика магістерських робіт. Магістр –
освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації
бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та
знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування
до продукування нових знань для вирішення проблемних професійних
завдань у певній галузі народного господарства.
Обсяг основної частини магістерської роботи орієнтовно складає
35-50 сторінок комп’ютерного набору і не перевищує 60 сторінок
разом з додатками.
У магістерській роботі мають бути отримані нові наукові
результати, при цьому як розроблені нові, так і узагальнені відомі
повинні бути строго обгрунтовані. Якщо темою є математичне
моделювання в галузі науки, то потрібно, окрім побудови моделі,
провести її дослідження і комп’ютерне моделювання, вказати можливі
застосування одержаних результатів. При моделюванні процесів у
прикладних областях, окрім побудови й обгрунтування моделі,
потрібно здійснити обчислювальні експерименти й застосувати або
впровадити одержані результати у відповідних застосуваннях.
Тематику магістерських робіт подано у таблиці 4.3.
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Таблиця 4.3
Тематика магістерських робіт
1. Напрями наукових досліджень кафедри.
2. Математичне моделювання в наукових і
прикладних галузях.
3. Сучасні інформаційні й мережні технології.
4. Проектування і створення інформаційних
систем і баз даних.
5. Прикладні дослідження на базах практики.

У магістерській роботі з мережних технологій мають
розв’язуватись нові проектні задачі або розроблятись нові підходи зі
створення прикладного програмного забезпечення. Результати при
цьому повинні бути впроваджені.

Основні результати магістерської роботи мають бути
опубліковані та доповідатись на науковій конференції, наприклад, на
науковій студентській конференції ЧНУ чи іншого вузу.

5. Рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт
5.1. Індивідуальні завдання на кваліфікаційні роботи
Теми бакалаврських робіт оприлюднюються в першій половині
навчального року у визначений кафедрою термін. Керівником роботи
може бути викладач кафедри, який керував курсовими роботами і має
стаж роботи у вузі не менше двох років.
Теми дипломних і магістерських робіт на V курсі й завдання до
них пропонуються студентам до початку виробничої практики.
Керівником дипломної роботи може бути, як правило, кандидат наук,
досвідчений викладач кафедри або провідний співробітник від
організації, де передбачається виконувати роботу. Магістерською
роботою керує професор або доцент.
Оптимальним варіантом вибору керівником теми є її
узгодженість з напрямом попередніх досліджень студента, а завдання
роботи – націленими на розв’язання конкретної наукової або
прикладної задачі.
У разі необхідності, як співкерівник, може призначатись
науковий консультант. Його науковий ступінь, вчене звання або
посада вказуються на титульному аркуші після атрибутів керівника.
Теми робіт, керівники й наукові консультанти затверджуються на
засіданні кафедри.
Студент має право вибрати тему роботи, запропонувати зміни й
доповнення до теми. Студент може також внести на розгляд кафедри
свою тему за тематикою відповідного виду робіт, якщо
передбачається виконання її на виробництві або робота націлена на
розв’язання конкретної наукової задачі. Студент може вносити
пропозиції при складанні календарного плану, виборі методів
дослідження, програмних засобів тощо.
В обов’язки керівника роботи входить:
1) формулювання теми;
2) складання календарного плану;
3) надання консультацій з усіх питань виконання роботи;
4) контроль за виконанням календарного плану;
5) перевірка роботи і допуск до захисту;
6) написання відгуку на роботу;
7) участь у процесі захисту роботи.
Тема, перелік джерел і календарний план виконання роботи
заносяться в спеціальний бланк (додаток Д).

5.2. Електронні джерела інформації
Мережа Internet є гігантським сховищем різноманітної
інформації, зокрема, наукового характеру. Відправними точками
пошуку інформації математичного спрямування можуть слугувати:
Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського (НБУВ) (http://www.nbuv.gov.ua, рис.5.1-5.3).

Рис.5.1. Головна сторінка сайту НБУВ

Рис.5.2. Системи електронних каталогів та картотек НБУВ

Рис.5.3. Рекомендовані НБУВ засоби навігації

Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru,
рис.5.4), котра містить інформацію про сайти наукових журналів,
реферати та тексти наукових статей.

Рис.5.4. Головна сторінка бібліотеки eLIBRARY.RU

Видавництво Springer Verlag (http://link.springer.de, рис.5.5),
котре надає доступ до близько 400 повнотекстових журналів з усього
світу в електронному форматі. Реєстраційні дані: user name –
nym969cu, password – etq836tt.

Рис.5.5. Головна сторінка сайту Springer LINK

Сайт Європейського математичного
(http://www.emis.de, рис.5.6).

товариства

Рис.5.6. Головна сторінка сайту EMS

(EMS)

Сайт Американського математичного товариства (AMS)
(http://www.ams.org, рис.5.7).

Рис.5.7. Головна сторінка сайту AMS

Сайт Міжнародної академічної видавничої компанії (МАВК)
"Наука/Інтерперіодика" (http://www.maik.ru, рис.5.8).

Рис.5.8. Головна сторінка сайту МАВК "Наука/Інтерперіодика"

Каталог математичних ресурсів мережі
AllBest.ru (http://allbest.ru/mat.htm, рис.5.9).

Internet

на

сайті

Рис.5.9. Каталог математичних ресурсів мережі Internet на сайті AllBest.ru

5.3. Оформлення тексту роботи
Текст роботи друкують на стандартному папері формату А4 з
наступними полями: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм,
праве – 15 мм. Комп’ютерний набір здійснюють шрифтом розміру 14
пунктів.
Прізвища, назви фірм, організацій і т.п. наводять мовою
оригіналу.
Структурні елементи роботи (“АНОТАЦІЯ”, “ЗМІСТ”,
“ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, “ДОДАТКИ”) не
нумерують.
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, пункти і
підпункти можуть їх мати. Заголовки структурних елементів роботи і
заголовки розділів розташовують посередині рядка і друкують, не
підкреслюючи, прописними літерами без крапки наприкінці.
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи починають з
абзацного відступу і друкують, не підкреслюючи, малими літерами,
окрім першої прописної, без крапки наприкінці. Абзацний відступ у
всьому тексті роботи роблять рівним 5 знакам. Якщо заголовок
складається з двох або більш речень, їх розділяють крапкою.
Переноси слів у заголовках не дозволяються. Відстань між заголовком
і наступним або попереднім текстом повинна складати не менше
одного рядка. Не припускається розташування найменування розділу,
підрозділу, пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після
нього не міститься жодного або лише один рядок тексту.
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими
цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися
арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Підрозділи
повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер
підрозділа складається з відокремлених крапкою номера розділу та
порядкового номера підрозділа в ньому, наприклад, 1.1, 1.2, 2.3 і т.д.
Кожен структурний елемент роботи та розділи її основної
частини слід розпочинати з нової сторінки.
нумерують
арабськими
цифрами,
Сторінки
роботи
дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки
проставляють у її правому нижньому куті без крапки наприкінці. На
титульному аркуші номер сторінки не проставляють.
Елементи певного переліку, що міститься у тексті пункту або
підпункту, позначають арабськими цифрами з дужкою або
однотипним символом-маркером. При цьому кожен елемент переліку
починають з абзацу і закінчують крапкою з комою (останній елемент
– крапкою).
Ілюстрації розташовують безпосередньо після тексту, де вони
вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації

повинні бути посилання. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами
порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій,
наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з відокремлених
крапкою номера розділу та порядкового номера ілюстрації в ньому.
Кожна ілюстрація повинна мати назву, яку розташовують під нею.
Назва ілюстрації повинна починатися словом “Рис.”, після якого
вказують номер ілюстраціїї та пояснювальний текст, наприклад, “Рис.
2.1. Схема алгоритму”. Приклади використання ілюстрацій можна
знайти у підрозділі 5.2.
Таблиці розташовують безпосередньо після тексту, де вони
вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі таблиці роблять
посилання. Таблиця може мати назву, котру друкують малими
літерами (окрім першої прописної) і розміщують над таблицею. Якщо
рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю
поділяють на частини, розташовуючи одну частину під іншою, або
поруч, або переносячи частини таблиці на наступну сторінку. Слово
“Таблиця” вказують один раз зверху прворуч над першою частиною
таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці” з
вказівкою номера таблиці. Таблиці нумерують арабськими цифрами
порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць,
наведених у додатках. Номер таблиці складається з відокремлених
крапкою номера розділу і порядкового номера таблиці в ньому.
Приклади використання таблиць можна знайти у розділі 4.
Формули (рівняння) розташовують посередині сторінки
безпосередньо після тексту, де вони вперше згадуються. Вище та
нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка.
Формули нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в
межах розділу, за винятком формул, наведених у додатках. Номер
формули складається з відокремлених крапкою номера розділу і
порядкового номера формули в ньому. Номер формули вказують
навпроти неї, в дужках, у крайньому правому положенні рядка.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів здійснюють у
послідовності, в якій вони входять до формули. При цьому пояснення
значення кожного символу або коефіцієнта дають з нового рядка.
Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без
двокрапки. Переносити формули на новий рядок дозволяється тільки
на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку
такого рядка повторюють. При переносі формули на знаку операції
множення замість нього використовують знак “∗”. Формули, що йдуть
одна за одною і не відокремлені текстом, відокремлюють комою.
Посилання на джерела наводять відповідно до їх згадування у
переліку посилань, вказуючи порядковий номер, виділений двома
квадратними дужками, наприклад: [5], [6, гл.1], [10, теорема 2.1].

Додатки розташовують в порядку появи посилань на них у тексті
роботи. Кожен додаток починають з нової сторінки і він повинен мати
заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої прописної,
симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком
малими літерами з першої прописної друкують слово “Додаток ” і
прописну букву, що позначає додаток. Додатки послідовно
позначають цифрами 1, 2, 3.... або прописними буквами українського
алфавіту, за винятком букв Г, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь. Єдиний додаток
позначають буквою А. Додатки повинні мати загальну з іншою
частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок. Текст кожного
додатка, за необхідності, поділяють на підрозділи і пункти, що
нумеруються арабськими цифрами в межах додатку.

5.4. Інтерфейс користувача для Windows-програм
5.4.1. Загальні рекомендації щодо розробки графічного
інтерфейсу. Під графічним інтерфейсом користувача (Graphіcal User
Іnterface – GUІ) розуміють тип екранного подання, при якому
користувач зможе вибирати команди, запускати задачі та переглядати
списки файлів, вказуючи на піктограми або пункти в списках меню за
допомогою миші чи натискуванням клавіш на клавіатурі. Типовим
прикладом графічного інтерфейсу користувача є Wіndows.
Графічний інтерфейс додатку не повинен вирізнятися із
загального стилю Wіndows ні своїм зовнішнім виглядом (шрифтами,
кольором, меню), ні організацією діалогів.
5.4.2. Багатовіконні додатки. Найчастіше складний Wіndowsдодаток не може обмежитися одним вікном. Тому насамперед
потрібно вирішити питання керування вікнами. Є дві різні моделі
додатків: з інтерфейсом одного документа (SDІ) і з інтерфейсом
багатьох документів (MDІ).
У більшості випадків варто віддавати перевагу інтерфейсу SDІ.
Цей інтерфейс не обов’язково припускає наявність дійсно тільки
одного вікна. В потрібні моменти створюються вторинні вікна для
різних цілей, наприклад, для пошуку файлів, задання деяких
параметрів роботи, перегляду результатів та ін.
Додаток MDІ складається з одного батьківського (первинного)
вікна і ряду дочірніх вікон (документів). Вікна документів керуються
й обмежуються батьківським вікном. Додатки MDІ рекомендується
використовувати в ситуаціях, коли всі дочірні вікна будуть містити
ідентичні об’єкти – наприклад, текстові документи чи електронні
таблиці, а також, коли вигідно відображати інформацію в декількох
вікнах, що спільно використовують елементи інтерфейсу (наприклад,
меню чи інструментальні лінійки).
5.4.3. Стиль вікон додатка. Основним елементом будь-якого додатка
є форма – контейнер, в якому розміщуються інші візуальні й
невізуальні компоненти. З точки зору користувача, форма – це вікно,
за допомогою якого він працює з додатком. До зовнішнього вигляду
вікон у Wіndows ставляться певні вимоги. Звичайний вигляд вікна
Wіndows – вікно зі смугою заголовка, можливістю для користувача
змінювати розміри вікна (закривати вікно) за допомогою кнопок у
смузі заголовка чи за допомогою миші, потягнувши за будь-який край
вікна.
5.4.4. Шрифти текстів. Використання шрифтів за замовчуванням
(System, MS Sans Serіf) дозволятиме уникнути неприємностей при

відображенні програми на комп’ютері користувача. У випадку ж
використання нестандартних шрифтів, на комп’ютер користувача
додатково повинні бути перенесені шрифти, які використовуються
програмою.
5.4.5. Вимоги до меню. Більшість додатків повинні мати меню,
оскільки саме воно дає найбільш зручний доступ до функцій
програми. Існують різні типи меню: головне меню зі списками
розділів, що випадають; каскадне меню, у якому розділу первинного
меню ставиться у відповідність список підрозділів; контекстне меню,
що з’являється, коли користувач клацне правою кнопкою миші на
деякому компоненті.
Основна вимога до меню – стандартизація. Вона відноситься до
розміщення заголовків меню і їхніх розділів, форми заголовків,
клавіш швидкого доступу, організації каскадних меню. Мета
стандартизації – полегшити користувачу роботу з додатком.
Користувач не повинен думати, як йому відкрити чи зберегти файл,
отримати довідку, працювати з буфером обміну Clіpboard і т.п. Для
здійснення всіх цих операцій у користувача, що попрацював хоча б з
кількома додатками Wіndows, виробляється стійкий автоматизм дій і
неприпустимо його ламати.
Розміщення загальноприйнятих розділів повинно бути
стандартизованим. Наприклад, усі користувачі звикли, що пункт меню
Файл міститься у смузі головного меню ліворуч, розділ довідки –
праворуч, а перед ним у додатках MDІ міститься меню Окно і т.д.
Головне меню також повинне забезпечуватися інструментальною
панеллю, кнопки якої дублюють найбільш вживані команди меню. На
цих кнопках, по можливості, треба зображати звичні картинки.
Стандартним повинне бути і розташування розділів у контекстному
меню.
Групи функціонально пов’язаних розділів у меню слід
відокремлювати розділювачами. Назви розділів повинні бути
короткими і зрозумілими, при цьому бажано використовувати не
більше двох слів, оскільки довга назва перевантажуватиме екран і
сповільнюватиме вибір користувача. Назви розділів повинні
починатися з великої букви і бути звичними користувачу.
Заголовки розділів меню, пов’язаних з викликом діалогових
вікон, повинні закінчуватися трьома крапками, що підказуватиме
користувачу, що при виборі такого розділу йому треба буде задати в
діалозі додаткові параметри.
Назви розділів, до яких відносяться каскадні меню, повинні
закінчуватися стрілкою, що вказуватиме на наявність дочірнього
меню для такого розділу.

У кожній назві розділу повинен бути виділений підкресленням
символ, який відповідає клавіші швидкого доступу до розділу
(клавіша Alt + підкреслений символ).
Багатьом розділам можуть бути поставлені у відповідність
"гарячі" клавіші, що дозволятимуть звернутися до команди розділу
без використання меню. Комбінації таких "гарячих" клавіш повинні
бути традиційними. Наприклад, команди вирізання, копіювання і
вставки фрагментів тексту практично завжди мають "гарячі" клавіші
Ctrl-X, Ctrl-C і Ctrl-V відповідно.
Не всі розділи меню матимуть сенс у певні моменти роботи
користувача з додатком. Наприклад, якщо в додатку не відкрито
жодний документ, то не можна виконувати команди редагування з
меню Правка. Тому такі меню й окремі розділи повинні ставати
тимчасово недоступними чи невидимими.
5.4.6. Компонування форм. Кожне вікно повинно бути ретельно
продуманим і скомпонованим. Вдале компонування може
стимулювати ефективну роботу користувача, а невдале – розсіювати
увагу, відволікати, змушувати витрачати зайвий час на пошук
потрібної кнопки чи індикатора. Елементи керування і функціонально
пов’язані з ними компоненти екрана повинні бути об’єднані в групи,
заголовки яких коротко і чітко пояснюють їхнє призначення.
Кожне вікно повинно мати деяку центральну тему, який
підкоряється вся композиція. Користувач повинен розуміти, для чого
призначене дане вікно і що в ньому найбільш важливе. У вікні
повинно відображатися головне, а всі деталі і додаткову інформацію
можна винести в допоміжні вікна. Для цього корисно вводити у вікно
кнопку з написом "Більше...", при натисканні якої і відкриватиметься
допоміжне вікно з додатковою інформацією. Допомагають також
розвантажити вікно компоненти з вкладинками. Вони даватимуть
змогу користувачу легко перемикатися між різними за тематикою
сторінками, на кожній з який міститься необхідний мінімум
інформації.
Елементи керування, які не можна використовувати в певний
момент роботи додатку, треба тимчасово робити недоступними або
невидимими, тобто вони повинні працювати коректно, а не аварійно
закінчувати роботу програми при непередбачуваних діях користувача.
Ще один принцип, якого треба дотримувати при проектуванні –
стилістична одноманітність усіх вікон додатку. Неприпустимо, щоб
однакові за функціями елементи керування в різних вікнах називалися
по-різному чи містилися в різних місцях. Це заважатиме роботі з
додатком, змушуватиме користувача думати не про суть роботи, а про
те, як пристосуватися до того чи іншого вікна.

5.4.7. Послідовність фокусування елементів. При проектуванні
додатка важливо правильно визначити послідовність табуляції
віконних компонентів. Під цим розуміється послідовність, у якій
перемикатиметься фокус з компонента на компонент, коли користувач
натискає клавішу табуляції Tab. Це важливо, оскільки користувачу
інколи зручніше працювати не з мишею, а з клавіатурою.
5.4.8. Підказки і контекстно-залежні довідки. Додаток повинний
максимально полегшувати роботу користувача за допомогою системи
підказок. Вона повинна містити у собі:
• підказки, що спливають, коли користувач затримує курсор
миші над елементом вікна додатка. Зокрема, такими
підказками обов’язково повинні забезпечуватися кнопки
інструментальних панелей, оскільки нанесені на них
піктограми часто не настільки виразні, щоб користувач без
додаткової підказки міг зрозуміти їх призначення;
• кнопку довідки в смузі заголовка вікна, що дозволяє
користувачу продивитися у спливаючих вікнах призначення
різних елементів вікна;
• більш розгорнуті підказки в панелі стану чи іншому
відведеному під це місці, що з’являються при переміщенні
курсору миші в ту чи іншу область вікна додатка;
• вбудовану систему контекстно-залежної
оперативної
довідки, що викликається клавішею F1;
• розділ меню Довідка, який дозволяє користувачу відкрити
стандартний файл довідки Wіndows (*.hlp), що у вигляді
гіпертексту містить розгорнуту довідкову інформацію.

5.5. Оформлення програм у додатках
Якщо програмна розробка складається з декількох логічних
блоків, то кожен з них повинен мати заголовок.
Кожна окрема підпрограма в блоці має бути добре
прокоментована та описана наступним чином:
• назва процедури чи функції;
• її короткий опис;
• тип і опис параметра, що повертається;
• вхідні аргументи (тип і короткий опис).
Бажано, щоб кожна змінна в програмі мала змістовне ім’я, яке
пояснюватиме її суть. Імена елементів керування на формі
(властивості Name) рекомендується змінювати, а не залишати такими,
якими їх автоматично призначає відповідна система програмувння.
Наприклад, замість імені CommandButton3 командної кнопки з
надписом OK, яке призначене системою Visual Basic, рекомендується
використати ім’я cmdOK. Таке ім’я вказуватиме, з одного боку, на тип
елемента керування (префікс cmd), а з іншого боку – на його зміст
(кнопка OK). Аналогічно, замість імені ComвоBox2 комбінованого
списку для вибору розширення файлів, яке призначене системою
C++Builder або Delphi, рекомендується використати ім’я
cmbExtention. Програми, в яких застосовані змістовні імена легко
супроводжувати і змінювати.
Зразки оформлення програм наведені у додатках Е та Ж.

6. Підготовка до захисту та захист робіт
6.1. Підготовка до захисту
За рішенням кафедри результати кваліфікаційної роботи на IV
або V курсі можуть доповідатись на спеціальному семінарі. Студентимагістри зобов’язані доповісти результати досліджень на студентській
науковій конференції ЧНУ чи іншого вузу або тематичній конференції
з відповідною публікацією результатів.
Допуск студента до захисту роботи визначається кафедрою за
результатами попереднього захисту та оцінки керівником стану
виконаної роботи. Попередній захист призначається не пізніше, ніж за
три тижні до дати захисту. На попередній захист студент подає
чорновий (рукописний) варіант роботи. На засіданні кафедри
робиться мотивований висновок про допущення студента до захисту й
призначаються рецензенти робіт. Рецензентом може бути викладач
кафедри ПММ чи фахівець з іншої кафедри математичного
факультету, науковий співробітник підрозділу університету чи
підприємства, де виконувалась робота, за напрямом теми досліджень.
Дипломна робота, оформлена згідно з вимогами, разом із
відгуком керівника здається на кафедру і фіксується у спеціальному
журналі не пізніше, як за тиждень до захисту. Відтак робота
передається рецензенту.
Письмова рецензія повинна містити оцінку з таких питань:
– актуальність роботи;
– відповідність методів досліджень покладеним цілям і
задачам;
– обгрунтованість
висновків
і
ступінь
досягнення
поставленої мети;
– теоретичне й практичне значення виконаної роботи;
– відповідність змісту й оформлення роботи вимогам, що до
них ставляться.
Рецензент має право запросити виконавця для з’ясування питань,
які виникли за темою роботи.
Керівник у відзиві на роботу відзначає наступне:
– вибір теми досліджень та її актуальність;
– одержані результати, їх новизну та практичне
застосування;
– використані методи, алгоритми тощо;
– рівень наукових досліджень і створеного програмного
забезпечення;
– відношення виконавця до виконання роботи.
Зауважимо, що при оцінці роботи державною екзаменаційною
комісією (ДЕК) особлива увага звертається на використання

результатів роботи. Тому виконавцю роботи на IV або V курсі в разі
використання чи впровадження результатів роботи варто підтвердити
це відповідною довідкою чи актом про впровадження від
підприємства.
В ДЕК за день до захисту подається робота, оформлена згідно
вимог, відзив керівника, рецензія, довідка про впровадження (якщо
вона є).
Зразки довідок про впровадження наведені в додатках И та К.
6.2. Наукова доповідь і захист
Для оцінки роботи суттєве значення має доповідь про одержані
результати. Доповідь повинна бути чіткою в усіх її частинах. Оцінка
доповіді визначається поведінкою доповідача, логічністю викладу
матеріалу, відповідями на запитання тощо.
Можна рекомендувати таку схему доповіді: назва роботи,
науковий керівник; місце, де виконувалась робота, якщо це була база
практики або інший заклад. Далі робиться вступ, в якому потрібно
висвітлити постановку задачі, мету досліджень, місце даної роботи в
загальній проблемі, чітко сформулювати положення, що виносяться
на захист.
В основній частині доповіді необхідно показати одержані
результати, їх оригінальність та важливість, порівняти з відомими
результатами. Не варто перевантажувати доповідь результатами
обчислень, моделювання, тощо. Досить виділити найбільш суттєві.
Завершити
доповідь
потрібно
чітко
сформульованими
висновками, які мають бути підсумком роботи. З них має бути
зрозуміло, що нового зроблено в роботі та значення одержаних
результатів.
Підготовку доповіді потрібно почати з складання плану і
написання тексту. Необхідно вивірити доповідь в часі. Для читання
однієї сторінки машинописного тексту потрібно приблизно 2 хв. Але
читати текст не рекомендується. Доцільно користуватись тільки
планом і окремими положеннями чи формулюваннями.
Варто попередньо оцінити обсяг і розміщення записів на дошці
або підготувати ілюстративні матеріали: схеми, плакати тощо. Записи
на дошці або плакатах мають бути такими, щоб їх можна було легко
читати всім присутнім на захисті.
Висвітити особливо оригінальні й вагомі програмні засоби можна
на комп’ютері, попередньо ретельно підготувавши все необхідне. Але
потрібно бути готовим до можливих технічних і програмних
труднощів.
Форма доповіді в цілому є довільною, але потрібно
дотримуватись плану доповіді, виклад матеріалу провадити з

зацікавленістю. Говорити потрібно в звичайній манері, органічно
поєднуючи наукові елементи з розмовними. Не варто виходити за
межі регламенту. Для захисту курсової роботи дається не більше 5 хв.,
бакалаврської роботи – 5-6хв., дипломної і магістерської робіт – 6-8
хв.
Останні фрази висновків доповіді потрібно будувати так, щоб
було зрозуміло, що доповідь завершено.
6.3. Державна атестацiя студента
Затверджено наказом Мiнiстерства освiти України вiд "2" червня 1993
р. № 161, Мiнiстерством юстицiї України вiд "23" листопада 1993 р. №
173.
П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Державна атестацiя студента здiйснюється державною
екзаменацiйною (квалiфiкацiйною) комiсiєю (далi – державна комiсiя)
пiсля завершення навчання на певному освiтньому (квалiфiкацiйному)
рiвнi або його етапi з метою встановлення фактичної вiдповiдностi
рiвня освiтньої (квалiфiкацiйної) пiдготовки вимогам освiтньої
(квалiфiкацiйної) характеристики.
Державна комiсiя органiзовується щорiчно i дiє протягом
календарного року. До складу комiсiї входять голова i члени комiсiї.
Персональний склад членiв державної комiсiї i екзаменаторiв
затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу
не пiзнiше, нiж за мiсяць до початку роботи державної комiсiї. Робота
державних комiсiй проводиться у термiни, передбаченi навчальними
планами вищого навчального закладу. Графiк роботи комiсiї
затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу.
Розклад роботи державної комiсiї, узгоджений з головою комiсiї,
затверджується проректором (заступником директора) з навчальної
роботи на пiдставi подання декана факультету (завiдувача вiддiлення)
i доводиться до загального вiдома не пiзнiше, як за мiсяць до початку
складання державних екзаменiв або захисту дипломних робiт.
У державних комiсiях студенти, якi закiнчують навчальний
заклад, складають державнi екзамени та захищають квалiфiкацiйнi
(дипломнi) роботи. До складання державних екзаменiв та до захисту
дипломних робiт допускаються студенти, якi виконали всi вимоги
навчального плану. Списки студентiв, допущених до складання
державних екзаменiв (робiт), подаються в державну комiсiю деканом
факультету.

Державнiй комiсiї перед початком державних екзаменiв або
захисту дипломних робiт подаються такi документи:
• зведена вiдомiсть про виконання студентами навчального
плану i про отриманi ними оцiнки з теоретичних
дисциплiн, курсових робiт, практик, з державних
екзаменiв (тiльки перед захистом дипломних робiт);
• вiдгук керiвника про дипломну роботу;
• рецензiя на дипломну роботу спецiалiста вiдповiдної
квалiфiкацiї.
Склад рецензентiв затверджується деканом факультету за
поданням завiдувача вiдповiдної кафедри.
ПРИМIТКА: Державнiй комiсiї можуть бути поданi також iншi
матерiали, що характеризують наукову i практичну цiннiсть виконаної
роботи – друкованi статтi за темою роботи, документи, якi вказують
на практичне застосування роботи, довідки про впровадження чи
використання результатів роботи тощо.
Складання державних екзаменiв або захист дипломних робiт
проводиться на вiдкритому засiданнi державної комiсiї за участю не
менше половини її складу при обов’язковiй присутностi голови
комiсiї. Захист дипломних робiт може проводитися як у вищому
навчальному закладi, так i на пiдприємствах, у закладах та
органiзацiях, для яких тематика робiт, що захищаються, становить
науково-теоретичний або практичний iнтерес.
Результати захисту дипломної роботи визначаються оцiнками
"вiдмiнно", "добре", "задовiльно" i "незадовiльно". Результати захисту
дипломних робіт оголошуються у цей же день пiсля оформлення
протоколiв засiдання державної комiсiї.
Студенту, який отримав пiдсумковi оцiнки "вiдмiнно" не менше
як з 75 вiдсоткiв усiх навчальних дисциплiн та iндивiдуальних
завдань, передбачених навчальним планом, а з iнших навчальних
дисциплiн та iндивiдуальних завдань – оцiнки "добре", склав державнi
екзамени з оцiнками "вiдмiнно", захистив дипломну роботу з оцiнкою
"вiдмiнно", а також виявив себе в науковiй (творчiй) роботi, що
пiдтверджується рекомендацiєю кафедри (предметної комiсii),
видається документ про освiту (квалiфiкацiю) з відзнакою.
Рiшення державної комiсiї про оцiнку знань, виявлених при
захистi дипломної роботи приймається державною комiсiєю на
закритому засiданнi вiдкритим голосуванням звичайною бiльшiстю
голосiв членiв комiсiї, котрi брали участь в засiданнi. При однаковiй
кiлькостi голосiв голос голови є вирiшальним.
Студент, який при захистi дипломної роботи отримав
незадовiльну оцiнку вiдраховується з вищого навчального закладу i
йому видається академiчна довiдка. У випадках, коли захист

дипломної роботи визнається незадовiльним, державна комiсiя
встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму
роботу з доопрацюванням, чи вiн зобов’язаний опрацювати нову тему,
визначену вiдповiдною кафедрою.
Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до
повторного складання державних екзаменiв чи захисту дипломної
роботи протягом трьох рокiв пiсля закiнчення вищого навчального
закладу.
Студентам, якi не захистили дипломну роботу з поважної
причини (документально пiдтвердженої), ректором вищого
навчального закладу може бути продовжений строк навчання до
наступного термiну роботи державної комiсiї iз складанням
державних екзаменiв чи захисту дипломних робiт, але не бiльше, нiж
на один рiк.
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Додаток Е
Файл Main.cpp (Основне вікно програми) – функції-члени класу
TMainForm
//----------------------------------------------------------------------------------------// Реакція на натискання кнопки EditMissButton
// (коректування запису про пропуск)
void __fastcall TMainForm::EditMissButtonClick(TObject *Sender)
{
if (StudModule->StudMiss->RecordCount > 0)
// перевірити, чи є що коректувати
{
MissInputForm->PIBLabel->Caption =
StudModule->StudInfoPIB-> AsString;
// написати ПІБ студента, про якого заноситься інформація
// (ПІБ поточного студента)
StudModule->MissInfo->Filter = AnsiString("STUDID = ")+
StudModule->StudInfoSTDID->AsString+" and Date = "+
StudModule->StudMissDate->AsString;
StudModule->MissInfo->FindFirst(); // знайти в таблиці MissInfo
// запис з поточними датою і кодом студента із запиту StudMiss
StudModule->MissInfo->Edit(); // перевести таблицю MissInfo в
// режим коректування поточного запису
MissInputForm->ShowModal(); // викликати вікно для вводу// коректування інформації про пропуски(MissInputForm)
}
}

Додаток Ж
Файл ссstring.cpp – функції-члени класу CCString
//**********************************************************
// Function name : Upper()
// Description
: Convert a string to uppercase.
// Return type
: void
***********************************************************
void CCString::Upper()
{if Value != NULL) _strupr (Value);}
***********************************************************
// Function name : Lower()
// Description
: Convert a string to lowercase.
// Return type
: void
***********************************************************
void CCString::Lower()
{if (Value != NULL) _strlwr(Value);}
***********************************************************
// Function name : Extract
// Description
: Extract a subsctring from the beginig of the string
//
and delimited by the <pszSepString> string parameter
// Return type
: CCString : the subsctring found, "" otherwise
// Argument
: char *pszSepString : the separator
***********************************************************
CCString CCString::Extract (char *pszSepString)
{
CCString sRet;
char *pszChr == strstr(Value, pszSepString) ;
if (pszChr != NULL)
// Store the string after the separator
CCString sAfter = (char *)(pszChr+(strlen(pszSepString)
// Save the string before the separator
char *szTmp = new char [strlen (Value) - strlen (sAfter) + 1];
assert (szTmp != NULL);
strncpy (szTmp, Value, strlen (Value) - strlen (sAfter));
szTmp[strlen (Value) - strlen (sAfter)] = ‘\0’;
// Copy the substring before the separator (to return) sRet = szTmp;
// Set the substring after the separator (to keep)
Set ((char *) sAfter);
// Delete the temp string delete [] szTmp;
}
return (sRet);
}

Додаток И
Зразок довідки про впровадження

Додаток К
Зразок довідки про впровадження

