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РЕФЕРАТ
   Пояснювальна записка випускної роботи містить: 106 аркушів, 12 таблиць,
41 рисунків, 20 джерел, 3 додатки.
    Об’єкт проектування – автоматизоване робоче місце менеджера
спортивного комплексу.
    Мета роботи – розробка автоматизованого робочого місця, яке полегшить
роботу менеджера спортивного комплексу, допоможе вести облік клієнтів,
персоналу, абонементів, залів та секцій, надасть змогу контролювати строки дії
договорів на абонементах та секціях, контролювати відвідуваність спортивного
комплексу та контролювати завантаженість секцій, допоможе аналізувати
клієнтську базу, відвідуваність спортивного комплексу та популярність секцій і
абонементів.
     Пояснювальна записка містить повну інформацію про розробку та
результати програмного додатку. Був проведений детальний аналіз предметної
області та побудовано логічну структуру бази даних, розроблено алгоритм
забезпечення системи, показана функціональність програми, продемонстрована
робота головного модуля системи, представлені всі алгоритми блок-схем, 
описано вкладки та функції програмного додатку.
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ABSTRACT
   The explanatory note contains: 106 letters, 41 pictures, 12 tables, 12 sources, 3
applications.
   Design object - an automated workplace of a sports complex manager.
The purpose of the work – the development of an automated workplace that will
facilitate the work of the manager of the sports complex, will help keep records of
clients, staff, subscriptions, halls and sections, will allow them to control the validity 
of contracts on subscriptions and sections, control the attendance of the sports 
complex and control the workload of sections, will help analyze customer base, 
attendance of the sports complex and the popularity of sections and subscriptions.
The explanatory note contains the full details of the development and results of
the software application. A detailed analysis of the subject area was carried out and 
the logical structure of the database was built, the algorithm of providing the system 
was developed, the functionality of the program demonstrated, the main module work
was demonstrated, all the flowchart algorithms are presented, the tabs and functions 
of the software application are described.
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