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Ақсукент – 2020 ж 



«Программист» үйірмесінің күнтізбелік - тақырыптық жоспары 

 

№ 
Тараулар мен 

тақырыптардың атаулары 

Сағат 

саны 

Негізгі және қосымша әдебиеттер, үй 

тапсырмасы 

1.  Микроконтроллермен танысу 2 https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

2.  NI myRIO және LabVIEW 

бағдарламалау ортасы 
2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

3.  Микроконтроллердің негізгі 

сипаттамалары. Жұмыс үшін 

микроконтроллердің негізгі 

параметрі. Wi-Fi байланысын 

орнату.  

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

4.  LabVIEW бағдарламалау 

ортасының мүмкіндіктері мен 

ауқымы. LabVIEW интерфейсі 

және басқару. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

5.  Жоба менеджерімен жұмыс 

(Project 
2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

6.  Explorer). LabVIEW негізгі 

элементтерін оқып үйрену. 

Бірінші жобаны құру. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

7.  Негізгі элементтерді NI myRIO 

микроконтроллеріне қосу. 2 
https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

8.  LabVIEW графикалық 

бағдарламалау ортасында 

жұмыс істеу. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

9.  LabVIEW ішінде циклдарды 

қолдану Мәліметтер 

құрылымын құру және 

қолдану. Express VI дайын 

бағдарламаларымен танысу. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

10.  NI myRIO 

микроконтроллерінде енгізу-

шығару элементтеріне 

арналған бағдарлама құру. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

11.  Сыртқы элементтерді 

микроконтроллерге қосу. 

Түймеден сигнал деректерін 

оқу (кіріс порттары) және 

жарық диодтарына (шығыс 

порттары) сигналдар жіберу. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

12.  Аналогтық кіріс / шығыс, 

деректерді оқу. 
2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

13.  LabVIEW-те бағдарлама кодын 

тексеру және түзету процесі. 
2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 



14.  LabVIEW ішіндегі кластерлер 

мен типтердің 

спецификаторлары. Шешім 

құрылымдары мен модульді 

қолдану. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

15.  Потенциометрден мәліметтерді 

қабылдау және өңдеу. 

Импульстің енін 

модуляциялау. Сервожетекті 

микроконтроллер арқылы қосу 

және басқару. 

2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

16.  NI myRIO микроконтроллері 

арқылы датчиктермен жұмыс. 
2 

https://kk.vvikipedla.com/wiki/DC_motor 

 

 

 

 

Жоспарға сай үйірме жұмысы өткізілуде. Үйірме өткізу барысында 

барлық студенттерге жаңа тақырыптар жеке – жеке түсіндірілді.  

Компьютермен қосымша тапсырмалар берілді. Студенттердің 

тапсырмаларды орындау барысында қосымша мәліметтер берілді. Үйірме 

өткенге дейін студенттің тақырыпты білуі бойынша пайыздық көрсеткіште 

өте төмен болатын. Үйірме барысында студенттердің тақырыпты меңгеруі 

бойынша пайыздық көрсеткіште жақсы нәтижеге қол жеткізілді.  

  



№ Тараулар мен тақырыптардың атаулары 
Студенттердің үлгерім 

көрсеткіші 

1.  Микроконтроллермен танысу 

50 % 

2.  NI myRIO және LabVIEW бағдарламалау ортасы 50 % 

3.  Микроконтроллердің негізгі сипаттамалары. Жұмыс 

үшін микроконтроллердің негізгі параметрі. Wi-Fi 

байланысын орнату.  

50 % 

4.  LabVIEW бағдарламалау ортасының мүмкіндіктері мен 

ауқымы. LabVIEW интерфейсі және басқару. 
71 % 

5.  Жоба менеджерімен жұмыс (Project 72 % 

6.  Explorer). LabVIEW негізгі элементтерін оқып үйрену. 

Бірінші жобаны құру. 

68 % 

7.  Негізгі элементтерді NI myRIO микроконтроллеріне 

қосу. 

68 % 

8.  LabVIEW графикалық бағдарламалау ортасында жұмыс 

істеу. 
68 % 

9.  LabVIEW ішінде циклдарды қолдану Мәліметтер 

құрылымын құру және қолдану. Express VI дайын 

бағдарламаларымен танысу. 

90 % 

10.  NI myRIO микроконтроллерінде енгізу-шығару 

элементтеріне арналған бағдарлама құру. 
90 % 

11.  Сыртқы элементтерді микроконтроллерге қосу. 

Түймеден сигнал деректерін оқу (кіріс порттары) және 

жарық диодтарына (шығыс порттары) сигналдар жіберу. 

90 % 

12.  Аналогтық кіріс / шығыс, деректерді оқу. 90 % 

13.  LabVIEW-те бағдарлама кодын тексеру және түзету 

процесі. 

90 % 

14.  LabVIEW ішіндегі кластерлер мен типтердің 

спецификаторлары. Шешім құрылымдары мен модульді 

қолдану. 

90 % 

15.  Потенциометрден мәліметтерді қабылдау және өңдеу. 

Импульстің енін модуляциялау. Сервожетекті 

микроконтроллер арқылы қосу және басқару. 

90 % 

16.  NI myRIO микроконтроллері арқылы датчиктермен 

жұмыс. 

90 % 

 

  









 
 

 

 

Үйірме жұмысының жетекшісі:        Ибрагимов Д 


