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Университеттин жеткиликтүү программалык инструменттерин эске алуу менен 

маалыматтык системаны иштеп чыгуунун каражаты катары төмөнкүлөр тандалды [1-2]: 

- MS Access МБСБнын жардамы менен киргизилген маалыматты борборлоштурулган 

сактоо блогу иштелип чыккан; 

- документтерди сактоо бирдиги Windows аркылуу түзүлгөн; 

- калган блоктор C# тилинде Windows Forms тиркемеси катары Visual Studio 

программалоо чөйрөсүн колдонуу менен иштелип чыккан. 

Ошондой эле «Нормы» маалымат базасы түзүлүп,  анда «Учебно-методическая 

работа», «Организационно-методическая работа», «Научно-исследовательская работа», 

«Повышение квалификации», «Воспитательная работа со  студентами» и  поля «№ », 

«Виды работы», «Норма времени в часах для расчета нагрузки», «Примечание» 

таблицалары камтылган. 

Маалымат системасынын тиркемеси аткарылуучу exe файлдар болуп саналат, ал 

эми тиркеменин интерфейси башкаруу элементтери менен жабдылган терезелердин 
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(формалардын) ырааттуулугу болуп саналат. Тиркеме "Авторизация" формасынын 

пайда болушу менен башталат, колдонуучу"Авторизация" баскычын басуу менен 

сырсөздү киргизиши керек (1-сүрөт). 

Негизги формада (2-сүрөт) «Нормы», «Индивидуальный план» баскычтары бар. 

«Нормы» формасы (3-сүрөт) төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- «Учебно-методическая работа», «Организационно-методическая работа», «Научно-

исследовательская работа», «Повышение квалификации», «Воспитательная работа 

со студентами», «Учебная работа» кошумча барактары; 

- «Добавить», «Изменить», «Удалить»: баскычтары: «Добавить» баскычы таблицага 

жана маалымат базасына маалыматтарды кошот; "Изменить" баскычы таблицадагы 

жана маалымат базасындагы маалыматтарды өзгөртөт; "Удалить" баскычы 

таблицадагы жана маалымат базасындагы маалыматтарды өчүрөт. 

«Индивидуальный план» формасы (4-сүрөт) төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- «Учебно-методическая работа», «Организационно-методическая работа», «Научно-

исследовательская работа», «Повышение квалификации», «Воспитательная работа 

со студентами», «Учебная работа», «Состав кафедры», «Подписи», «Пароль» кошумча 

барактары; 

- «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Печать», «Ввод ставки» баскычтары: 

«Добавить» баскычы маалыматтарды таблицага жана маалымат базасына кошот, мында 

калган сааттар кыскарат; «Изменить» баскычы таблицадагы жана маалымат 

базасындагы маалыматты өзгөртөт, ал эми калган сааттар «Вид работы», «Объем» 

өзгөрсө кошулат; «Удалить» баскычы таблицадагы жана маалымат базасындагы 

маалыматтарды жок кылат, ал эми калган сааттар «Вид работы», «Объем» өзгөргөндө 

кошулат; «Печать» баскычы Word документинде жеке планды басып чыгарат; «Ввод 

ставки» баскычы, мугалим аткарууга тийиш болгон сааттардын жалпы суммасын 

киргизет. 

Маалымат системасы менен иштөө үчүн колдонуучу негизги компьютердик 

көндүмгө ээ болушу керек, атап айтканда: Windows операциялык системасы жана MS 

Access МБСБ менен иштөөнүн негизги ыкмаларын билүү; функционалдык 

милдеттеринин чегинде модулдун интерфейсин жана маалыматты иштетүүнүн 

технологиялык процесстерин билиши керек. 

Системага колдонуучунун керектүү жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн аны 

камтыган каталог университеттин жалпы ресурсуна жайгаштырылышы мүмкүн. 

Системанын иштеши үчүн ресурста 100 МБ бош эске ээ болушу керек (эгерде 

маалымат базалары учурдагы маалымат менен олуттуу түрдө толтурулган болсо). 

Колдонуучулар персоналдык компьютерлер менен иштешет, алардын аппараттык 

камсыздоо талаптары системанын минималдуу талаптарынан ашпашы керек. Иштелип 

чыккан маалымат системасы төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ: 

- ЖОЖдо болгон окутуучулардын жеке пландарын түзүү жана эсепке алуу системасына 

ылайык келет; 

- маалыматтык системанын өзүн да, кошумча программалык продуктыларды, 

прогораммалык китепканаларды жана драйверлерди орнотууну талап кылбайт; 

- кызматкерлердин жумушчу станцияларынын программалык камсыздоосунан көз 

каранды эмес жана Windows OSтин каалаган версиясы бар каалаган компьютерде толук 

көлөмдө иш алып барат; 

- базалык ЭЭМде маалыматтык системанын ордун өзгөртүүдө эч кандай 

өзгөртүүлөрдү, оңдоолорду жана өркүндөтүүнү талап кылбайт; 

- өзүнчө клиент тиркемелерин колдонбостон, "клиент-сервер" архитектурасына окшош 

көп колдонуучулуу иштөө режимин камсыз кылат; 

- жөнөкөй жана колдонууга жеңил.  

Ошентип, макалада ЖОЖдун окутуучусунун жеке планын түзүү жана эсепке алуу 

үчүн маалыматтык система сунушталат, бул жеке пландар боюнча окутуучулардын 
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ишмердүүлүгүн иштеп чыгууга жана талдоо жүргүзүүгө кеткен убакытты бир топ 

кыскартат.  

Бул системаны университеттин маалыматтык башкаруу системасынын өзүнчө 

модулу катары көрсөтсө болот. 
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