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Передмова 

Виконання контрольної роботи з дисципліни “АРМ диспетчера 
вантажних перевезень” призначене навчити студентів оволодіти су-
часними підходами до використання автоматизованих робочих 
місць (АРМ) диспетчера вантажних перевезень. При цьому, студен-
ти повинні опанувати основні функції АРМ диспетчера, ознайоми-
тись з принципами побудови та тенденціями їх розвитку а також на-
бути практичних умінь працювати із сучасними комплексами АРМ 
диспетчера.  
У методичних вказівках наведено перелік теоретичних питань, 

які охоплюють практично всі теми програмного матеріалу: характе-
ристики автоматизованих робочих місць диспетчерів вантажних пе-
ревезень; склад комплексів технічних засобів АРМ диспетчера ван-
тажних перевезень; принципи побудови АРМ диспетчера вантажних 
перевезень; сучасний стан засобів відображення, управління та за-
пису інформації на АРМ диспетчера вантажних перевезень; новітні 
досягнення та тенденції у галузі диспетчеризації вантажних переве-
зень.  
Кожний варіант контрольної роботи містить чотири теоретичних 

питання та практичне завдання, в якому необхідно наповнити базу 
даних автотранспортного підприємства інформацією та виписати 
декілька шляхових листів на перевезення вантажів. 
Для демонстрації виконання контрольної роботи наведено зразок 

оформлення прикладу. 
Це видання розроблено з метою навчання студентів заочної фор-

ми в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організа-
ції навчального процесу. 

       
1. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи 

Щоб навчитися використовувати теоретичні знання для вирішен-
ня інженерних задач, методика вивчення дисципліни передбачає ви-
конання контрольної роботи. Контрольна робота складається із чо-
тирьох теоретичних завдань описового характеру і практичного за-
вдання. Варіанти завдань студенти визначають за двома останніми 
цифрами номера (шифру) залікової книжки. Номери чотирьох тео-
ретичних завдань вибираються за шифром з табл.1. Відповіді на те-
оретичні питання контрольної роботи слід відшукувати не тільки в 
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конспекті лекцій і в рекомендованій літературі. Більш повною інфо-
рмацією теоретичні питання слід доповнити з internet-джерел. При 
цьому всі використані друковані та internet-джерела повинні мати 
посилання та бути вказані в переліку літератури до контрольної ро-
боти. 

Таблиця 1. Варіанти теоретичних завдань 
 
 

Одиниці шифру 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д
ес
ят
ки

  ш
и
ф
ру

 

0 
1, 13 
16, 50 

1, 14 
27, 49 

1, 16 
28, 48 

1, 17 
29, 49 

1, 18 
30, 46 

1, 19 
31, 45 

1, 21 
32, 44 

1, 22 
33, 43 

2, 23 
34, 42 

2, 24 
35,45 

1 
2, 13 
26, 36 

2, 14 
27, 37 

2, 16 
28, 38 

2, 17 
29, 39 

2, 18 
30, 40 

2, 19 
31, 41 

3, 21 
32, 42 

3, 22 
33, 43 

3, 23 
34, 44 

3, 24 
35, 45 

2 
3, 13 
32, 41 

3,15 
33, 42 

3, 16 
34, 43 

3, 17 
35, 44 

4, 18 
36, 45 

4, 20 
37, 46 

4, 21 
31, 47 

4, 22 
32, 48 

4, 23 
33, 49 

4, 25 
37, 45 

3 
4, 13 
28, 46 

4, 15 
27, 47 

5, 16 
26, 48 

5, 17 
29, 49 

5, 18 
30, 50 

5, 20 
26, 41 

5, 21 
27, 42 

5, 22 
28, 43 

5, 23 
29, 44 

5, 25 
36, 45 

4 
6, 14 
31, 46 

6, 15 
32, 47 

6, 16 
33, 48 

6, 17 
34, 49 

6, 19 
26, 35 

6, 20 
36, 27 

6, 21 
28, 37 

6, 22 
38, 48 

7, 24 
39, 49 

7, 25 
40, 50 

5 
7, 14 
29, 41 

7, 15 
30, 42 

7, 16 
31, 43 

7, 17 
32, 44 

7, 19 
33, 45 

7, 20 
36, 46 

8, 21 
37, 47 

8, 22 
38, 48 

8, 24 
39, 49 

8, 25 
40, 50 

6 
8, 14 
26, 36 

8, 15 
27, 37 

8, 16 
28, 38 

8, 18 
29, 39 

9, 19 
30, 41 

9, 20 
31, 42 

9, 21 
32, 43 

9, 23 
33, 44 

9, 24 
34. 46 

9, 25 
35, 47 

7 
9, 14 
26, 36 

9, 15 
27, 37 

10, 16 
28, 38 

10, 18 
29, 39 

10, 19 
30, 40 

10, 20 
31, 41 

10, 21 
34, 42 

10, 23 
35, 43 

10, 24 
34, 44 

10, 25 
35, 45 

8 
11, 14 
38, 40 

11, 15 
39, 47 

11, 17 
40, 48 

11, 18 
41, 49 

11, 19 
42, 50 

11, 20 
26, 36 

11, 22 
27, 37 

11, 23 
28, 38 

12, 24 
29, 39 

12, 25 
30, 40 

9 
12, 14 
31, 41 

12, 15 
32, 40 

12, 17 
33, 50 

12, 18 
34, 43 

12, 19 
35, 44 

12, 20 
36, 45 

13, 22 
37, 46 

13, 23 
38, 47 

13, 24 
39, 48 

13, 25 
40, 49 

 

2. Теоретичні питання контрольної роботи 

1. Концепція розподільної обробки інформації. 
2. Вирішення задач організаційного управління в АРМ. 
3. Поділ працівників АРМ на групи.  
4. Вимоги до АРМ різних категорій. 
5. Види забезпечення, що використовуються у АРМ. 
6. Інформаційне забезпечення АРМ.  
7. Програмне забезпечення АРМ.  
8. Технічне забезпечення.  
9. Класифікація АРМ диспетчера.  
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10. Види первинних даних, що використовуються у АРМ. 
11. Процеси, що використовуються для збору даних на АРМ.  
12. Вимоги до процесу збору первинних даних.  
13. Методи підвищення достовірності введених даних. 
14. Засоби складання і розмноження документів на АРМ. 
15. Засоби зберігання, пошуку і транспортування даних на АРМ. 
16. Пристрої розпізнавання і введення ідентифікаторів. 
17. Пристрої для вимірювання і рахунку. 
18. Засоби адміністративно-виробничого зв’язку. 
19. Форми використання АРМ диспетчера вантажних перевезень. 
20. Розподілена система обробки даних на АРМ диспетчера. 
21. Основні принципи розробки АРМ диспетчера вантажних переве-
зень. 

22. Способи та канали передачі даних у АРМ диспетчера. 
23. Централізовані і децентралізовані системи управління.  
24. Технічне забезпечення систем автоматизації диспетчерського 
управління. 

25. Програмне забезпечення систем автоматизації диспетчерського 
управління. 

26. Склад і призначення основних блоків ПК, що використовуються 
у АРМ диспетчера. 

27. Периферійні пристрої АРМ диспетчера вантажних перевезень. 
28. Програмне забезпечення АРМ диспетчера вантажних перевезень. 
29. Класифікація службових програмних засобів АРМ. 
30. Класифікація прикладного програмного забезпечення АРМ. 
31. Класифікація програмного забезпечення АРМ. 
32. Операційні системи АРМ.  
33. Сервісне програмне забезпечення АРМ. 
34. Програмні оболонки АРМ. 
35. Утиліти АРМ.  
36. Транслятори і інтерпретатори, які використовуються в АРМ.  
37. Програми технічного обслуговування АРМ.  
38. Прикладне програмне забезпечення АРМ і тенденції його розви-
тку. 

39. Текстові редактори і електронні таблиці в АРМ. 
40. Системи управління базами даних в АРМ. 
41. Інтегровані пакети в АРМ. 
42. Особливості використання АРМ диспетчера вантажних переве-
зень при роботі з транспортною документацією. 
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43. Типовий склад диспетчерського центру системи управління ван-
тажними перевезеннями транспортного підприємства. 

44. Засоби обробки та створення управлінських рішень на АРМ дис-
петчера вантажних перевезень.  

45. Застосування електронних ідентифікаторів (магнітні карти, клю-
чі, сканери) в АРМ.  

46. Пристрої розпізнавання і введення ідентифікаторів.  
47. Сенсорні системи управління, які застосовуються при роботі 
АРМ. 

48. Структура програмно-технічного комплексу центру диспетчери-
зації й моніторингу системи «Алмаз». 

49. Структура диспетчерського центру системи «КУПОЛ». 
50. Диспетчерський центр системи моніторингу і контролю об’єктів 

«ЛОГИСТИК». 
 

3. Практичне завдання 

З метою набуття навичок практичної роботи з програмним сере-
довищем АРМ працівників автотранспортних підприємств необхід-
но встановити доступне програмне забезпечення для виконання ад-
міністративних функцій з організації автомобільних перевезень.  
Найбільш доступним і функціональним, але російськомовним 

програмним продуктом є "АРМ диспетчера автобазы" (http://www. 

kursovik.com/programming/ 180594.html). При неможливості його от-
римання можна скористатися аналогічною програмою іншого авто-
ра або виробника, наприклад "АРМ диспетчер такси" версія 5.1 
(http://www.soft123ware.com). Необхідною вимогою до використову-
ваних програмних засобів є можливість практичного виконання ди-
спетчерських функцій. 
Варіант практичного завдання визначається останніми цифрами 

номера залікової книжки у відповідності з табл.2. В кожній клітинці 
таблиці вказано чотири числа: перше число - кількість водіїв (авто-
мобілів) підприємства, друге число - кількість приватних замовників 
автомобільних перевезень, третє число - кількість підприємств-
замовників вантажних перевезень, кількість виконаних замовлень 
(дорожніх листів). 
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Таблиця 2. Варіанти практичних завдань 
 
 

Одиниці шифру 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д
ес
ят
ки

  ш
и
ф
ру

 

0 
6, 8 

6, 10 
6, 8 

7, 19 
6, 8 

8, 18 
6, 8 
9, 9 

6, 8 
10, 16 

6, 8 
11, 15 

6, 8 
12, 14 

6, 8 
13, 13 

7, 8 
7, 12 

7, 8 
7,15 

1 
7, 10 
6, 6 

7, 10 
7, 7 

7, 10 
8, 8 

7, 11 
9, 9 

7, 11 
10, 10 

7, 11 
11, 11 

13, 11 
12, 12 

13, 11 
13, 13 

13, 11 
14, 8 

13, 9 
8, 15 

2 
13, 9 
12, 11 

13,9 
13, 12 

13, 9 
14, 13 

13, 9 
15, 14 

14, 9 
6, 15 

14, 9 
7, 16 

14, 9 
11, 7 

14, 9 
12, 8 

14, 9 
13, 9 

14, 10 
7, 10 

3 
14, 8 
8, 9 

14, 15 
7, 10 

9, 12 
6, 8 

9, 10 
9, 9 

9, 10 
10, 10 

9, 10 
16, 41 

9, 11 
17, 12 

9, 12 
18, 13 

9, 13 
19, 14 

9, 12 
16, 15 

4 
6, 14 
11, 6 

6, 15 
12, 7 

6, 16 
13, 8 

6, 17 
14, 9 

6, 9 
16, 5 

6, 12 
6, 7 

6, 11 
8, 7 

6, 12 
8, 8 

7, 14 
9, 9 

7, 12 
10, 10 

5 
7, 14 
9, 11 

7, 15 
10, 12 

7, 16 
11, 13 

7, 12 
12, 14 

7, 12 
13, 15 

7, 10 
16, 16 

8, 11 
17, 7 

8, 9 
8, 8 

8, 9 
9, 9 

8, 9 
10, 10 

6 
8, 14 
6, 6 

8, 15 
7, 7 

8, 16 
8, 8 

8, 18 
9, 9 

9, 19 
10, 11 

9, 10 
11, 12 

9, 11 
12, 13 

9, 11 
13, 14 

9, 11 
14. 9 

9, 11 
15, 7 

7 
9, 14 
6, 6 

9, 15 
7, 7 

10, 16 
8, 8 

10, 11 
9, 9 

10, 10 
10, 10 

10, 11 
11, 11 

10, 12 
14, 12 

10, 12 
35, 13 

10, 12 
14, 14 

10, 12 
15, 9 

8 
11, 14 
8, 10 

11, 13 
9, 7 

11, 13 
10, 8 

11, 13 
11, 9 

11, 13 
12, 10 

11, 20 
16, 6 

11, 11 
17, 7 

11, 12 
8, 8 

12, 12 
9, 9 

12, 11 
10, 10 

9 
12, 14 
11, 11 

12, 11 
12, 10 

12, 11 
13, 10 

12, 12 
14, 13 

12, 12 
5, 14 

12, 11 
6, 15 

13, 11 
7, 6 

13, 11 
8, 7 

13, 12 
9, 8 

13, 12 
10, 9 

4. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання 

Для виконання практичного завдання треба встановити наявне 
програмне забезпечення у відповідності з рекомендаціями по його 
установці. Для встановлення автоматизованого робочого місця 
"АРМ диспетчера" необхідно розархівувати файл 180594-АРМ-
диспетчера.zip розміром 821 650 байт. При запуску програми на ви-
конання необхідно видалити залишки демонстраційних записів в ба-
зах даних з метою видалення надлишкової інформації. Після очи-
щення баз даних рекомендується спочатку наповнити базу даних ав-
томобілів підприємства, увести дані водіїв, розподілити їх по змі-
нах, заповнити таблицю фірм-замовників автотранспортних послуг 
та таблицю приватних замовників (клієнтів). Тільки після заповнен-
ня необхідних даних можна приступати до формування пакету за-
мовлень та виписки дорожніх листів. 
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5. Правила оформлення контрольної роботи 

5.1 Загальні правила 

Робота може бути рукописною, надрукованою машинописним 
або комп‘ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу 
формату А4 (210*297 мм). За необхідності допускається викорис-
тання аркушів формату А3 (297*420 мм). Вся робота повинна мати 
один колір шрифту. 
За комп'ютерного способу оформлення роботу друкують через 

два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови 
рівномірного її заповнення. Під час друку необхідно дотримуватись 
рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впро-
довж усієї роботи. Помилки, описки та графічні неточності можна 
виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та на-
несенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту від 
руки. При цьому щільність вписаного тексту має наближуватись до 
щільності основного тексту. Колір всіх ліній, літер, цифр, знаків, 
окремих слів та формул, виправлень, які вписуються чорнилами, 
тушшю, пастою у надрукований текст, повинен співпадати з кольо-
ром основного тексту роботи. 
Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів: 

верхній і нижній - не менше 20 мм, лівий – не менше 30 мм., правий 
- не менше 15 мм. Кегль шрифту текстового редактора Word - 14.  
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тек-

сту роботи і дорівнювати п'яти знакам.  
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і пода-

льшим чи попереднім текстом має бути за комп‘ютерного способу - 
не менше, ніж два рядки.  
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

пункту й підпункту у нижній частині сторінки, якщо після неї роз-
міщено менше двох рядків тексту.  
Роздруковані на ЕОМ програмні документи (лістинги програм, 

роздруківки результатів програмних обчислень) повинні відповідати 
формату А4 (мають бути розрізаними). Їх включають до загальної 
нумерації сторінок роботи і розміщують, як правило, в додатках.  
Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. Першу сторінку структурних частин роботи із 
заголовками "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 
СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", 
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"ВИСНОВКИ", "РЕКОМЕНДАЦІЇ" та "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ" не нумерують.  
Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Пункти та 

підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних частин 
роботи і заголовки розділів слід виконувати посередині рядка, дру-
кувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи.  
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати 

з абзацного відступу і друкувати малими літерами (крім першої ве-
ликої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесення слів у за-
головках розділу чи пункту не допускається. Якщо заголовок скла-
дається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Новий розділ 
та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.  
Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища, 

та інші власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. До-
пускається транслітерувати власні назви й наводити назви організа-
цій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригі-
нальну назву. 

 
5.2 Перелік умовних позначень, символів, одиниць  

скорочень і термінів 

Перелік повинен розташовуватись двома колонками. Ліворуч в 
абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, 
скорочення і терміни, праворуч - їх детальну розшифровку.  

 

5.3 Нумерація сторінок роботи  

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака 
№, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту ро-
боти.  
Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загаль-

ної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не про-
ставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють 
без крапки у кінці.  
Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, висновки, рекомендації, список використаних джерел не ма-
ють порядкового номера. Зверніть увагу на те, що всі аркуші, на 
яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумеруються 
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звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не мо-
жна друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ".  

 
5.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів  

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати 
арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію у 
межах викладення суті роботи. Їх позначають арабськими цифрами 
без крапки, наприклад: 1, 2 і т. д.  
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складають із номера розділу та порядко-
вого номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера під-
розділу крапку не ставлять, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого 
розділу). Потім через пропуск йде заголовок підрозділу.  
Пункти повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного ро-

зділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і 
порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового но-
мера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених кра-
пкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2, 
або 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Потім через пропуск йде заголовок пункту. 
Пункт може не мати заголовка.  
Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або 

пункт складається з одного підпункту, його нумерують. Якщо текст 
поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додат-
ків, порядковими номерами.  

5.5 Переліки  

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів 
або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною 
позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з 
дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (-) це, так званий, перший рівень 
деталізації.  
Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабсь-

кі цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого 
рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, 
другого - з відступом відносно місця розташування переліків пер-
шого рівня.  

            Приклад  
            В організації є:  
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            а) склад: 
                  1) матеріалів; 
                  2) готової продукції;  
            б) відділ реалізації.  
 

5.6 Цитування та посилання на різні елементи  

Текст роботи може включати:  
- посилання, відзначені лапками та номером (індек-

сом) посилання на джерело з точними вихідними даними;  
- посилання, переказані власними словами автора ро-

боти (без лапок), але також проіндексовані, з точним вказуван-
ням джерела.  
Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, ре-

чень, абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений 
текст позначається трьома крапками. Розділовий знак, який стояв 
перед пропущеним знаком, не зберігається. Кожна цитата обов'язко-
во супроводжується посиланням на джерело. При непрямому циту-
ванні (переказі) слід бути гранично точним у викладанні думок ав-
тора і давати відповідні посилання на джерело.  
Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними ду-
жками, наприклад, "...у працях [1-3]…".  
Допускається наводити посилання на джерела у виносках. При 

цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічно-
му опису за переліком посилань із зазначенням номера. 

Приклад 

Цитата в тексті: «…у загальному обсязі робочого часу частка ін-
формаційної роботи перевищує 70% [8] 1) ». 
Відповідний опис у переліку посилань: 
8. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. -№4. –М.: Мир, 1983. 

-С.66 – 76. 
Відповідне посилання виноски: 
1) [8] Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. -№4. –М.: Мир, 

1983. -С.66 – 76. 
Якщо використовуються відомості, матеріали з джерел з великою 

кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номе-
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ри сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано по-
силання в роботі.  
При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, фор-

мули, таблиці, рівняння, додатки зазначають їх номери. При цьому 
слід писати: «... у розділі 3 [6]...» – посилання на розділ 3 джерела, 
що помічене номером 6, «... дивись 2.3 [5]». – посилання на підроз-
діл 2.3 джерела під номером 5, «…у додатку Б [12]…» – посилання 
на додаток Б джерела з номером 12.  
За необхідності посилання на ілюстрації власної роботи вказують 

порядковий номер ілюстрації, наприклад: "... на рис. 1.2 ..." або ви-
користовують зворот типу: "... як це показано на рис. 1.2".  
На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьо-

му слово "таблиця" у тексті пишуть повністю наприклад: "... у таб-
лиці 1.2 ...". При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації по-
трібно вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "... див. таб-
лицю 1.3..."  чи "...див. рисунок 1.2 ...".  

5.7 Ілюстрації  

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки) ра-
зом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тек-
сту, де вони згадуються вперше, або на початку наступної сторінки. 
На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Ілюстрації, роз-
міщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нуме-
рації сторінок роботи. Рисунок або схему, розміри яких більше фо-
рмату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у кінці роботи 
після висновків чи рекомендацій (якщо вони є) у тому порядку, в 
якому вони згадуються у тексті. Рисунки, графіки, схеми, блок-
схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам 
стандартів «Единой системы конструкторской документации». 
Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні 

на аркуші білого паперу формату А4. 
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами без знаку № 

порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, 
наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розді-
лу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених 
крапкою. Наприклад: «Рисунок 1.2 ..." - другий рисунок першого ро-
зділу. Ілюстрації можуть мати назву або пояснювальні дані (текст 
під малюнком), які розміщують під ілюстрацією, починаючи після 
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слова “Рисунок”, наприклад “Рисунок 3.1 Схема розміщення”. При 
розміщенні в роботі однієї ілюстрації, її також нумерують. 

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно вказува-
ти посилання на роботи, звідки наведені ілюстрації, і при поданні їх 
дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.  

5.8 Таблиці  

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиці, 
яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 
згадується вперше, або на початку наступної сторінки. На всі табли-
ці повинні бути посилання у тексті роботи. Таблиці виконують згід-
но рисунку 2. 
Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати 

без повороту чи з поворотом за годинниковою стрілкою. Слово 
"Таблиця" друкують з великої літери з абзацного відступу, після чо-
го вказують порядковий номер і (можливо) назву таблиці. 

                           Таблиця_№ . назва таблиці 
 
        
 

 

 

 

 

Рисунок 2. Приклад оформлення таблиці. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумераці-
єю у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. 
Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера 
таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: "...Таблиця 1.2..." - 
друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, вона 
нумерується згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який 
малими літерами (крім першої великої) вміщується над таблицею 
після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці.  

   

    

     
     
     

Графи (колонки) Боковик для заго-
ловків рядків 
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Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторін-
ки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під 
одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сто-
рінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик. 
При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик 
заміняти відповідно номерами стовпчиків чи рядків, нумеруючи їх 
арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово "Таблиця", 
номер та її назва вказуються один раз зліва над початком таблиці.  

5.9 Формули та рівняння  

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступ-
ному тексті роботи. Формули та рівняння розташовують безпосере-
дньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Фор-
мули та рівняння у роботі (за винятком формул та рівнянь, наведе-
них у додатках) нумеруються порядковою нумерацією арабськими 
цифрами у межах розділу.  
Номер формули або рівняння складається з номера розділу та по-

рядкового номера формули або рівняння в даному розділі, відокре-
млених крапкою. Номер формули або рівняння вказується у круглих 
дужках у крайній правій позиції рядка з формулою, наприклад: (3.1) 
(перша формула третього розділу). Номер, який не вміщується у ря-
дку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер 
формули при її розташуванні в декількох рядках розміщують на рів-
ні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер 
такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти се-
реднього рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні 
основної горизонтальної риски формули.  
Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єдна-

них фігурною дужкою (парантезом), ставиться праворуч від вістря 
парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в 
сторону номера.  
Формула входить до речення як його рівноправний елемент. То-

му після формул і в тексті перед ними розділові знаки ставляться ві-
дповідно до загальноприйнятих правил пунктуації.  
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передба-

чених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагаль-
нююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує форму-
лі.  
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною 
і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою 
безпосередньо за формулою до її номера.  

Приклад 

   F1(x, y) = S1 i S1<S2max,        (1.1) 
   F2(x, y) = S2 i S1>S2max.        (1.2) 
Розділові знаки між формулами при парантезі ставляться всере-

дині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як 
визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.  
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під форму-
лою 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 починається з абза-
цу словом "де" без двокрапки (наприклад, де М1, М2 – математичне 
очікування). 

 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допу-
скається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак 
операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи 
рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х». 

6. Приклад виконання контрольної роботи 

Наприклад, згідно з варіантом № NN перелік теоретичних запи-
тань наступний:1, 2, 3, 4, а варіант практичного завдання № 00. В 
даному випадку звіт з контрольної роботи може мати вигляд: 
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1 Теоретичні питання (1, 2, 3, 4) 

1) Концепція розподільної обробки інформації. Сучасною тен-
денцією удосконалення автоматизованих систем управління (АСУ) 
є децентралізація структури АСУ, яка грунтується на розподільній 
(децентралізованій) обробці інформації. Технічною передумовою 
створення систем розподільної обробки інформації є значне поши-
рення використання засобів обчислювальної техніки (ОТ) в усіх га-
лузях виробництва в цілому і, зокрема, мікропроцесорних систем на 
робочих місцях. Сучасні засоби ОТ характеризуються низькими ма-
со-габаритними показниками, доступною вартістю, підвищеною на-
дійністю, простотою в обслуговуванні та експлуатації. Це дає змогу 
наблизити відповідне устаткування до місць виникнення та викори-
стання інформації, розподілити його за окремими функціональними 
сферами діяльності.  
Організаційною передумовою становлення концепції розподіль-

ної обробки інформації стали процеси децентралізації управління 
виробництвом і реалізацією продукції, упровадження в практику го-
сподарювання механізму госпрозрахунку і самостійності підпри-
ємств. Саме централізація управління, висока вартість і недоступ-
ність засобів обчислювальної техніки зумовили інформаційну 
централізацію, тобто концентрацію інформаційних ресурсів та орга-
нізацію глобальної обробки даних. Цей підхід не забезпечує гнучко-
сті управління, не дає змогу ефективно вирішувати економічні та 
адміністративні завдання в інтерактивному режимі. У такому режи-
мі людина не може впливати на обчислювальний процес обробки 
даних з урахуванням реальних обставин і викликати зворотню реак-
цію системи. 
Сучасний етап автоматизації управління характеризується стрім-

ким розвитком систем розподільної обробки даних, що дає змогу 
прискорити обробку інформації за рахунок максимального набли-
ження засобів обробки даних до місць її виникнення, збільшити 
гнучкість і підвищити життєздатність системи, виконавцям безпосе-
редньо брати участь у процесі управління і підвищувати їх відпові-
дальність, поступово нарощувати потужність обчислювальної сис-
теми за рахунок нарощування та модернізації периферійних техніч-
них засобів і добавлення нових ПЕОМ. 
Структурно розподілена обробка інформації реалізується у ви-

гляді локальних та корпоративних обчислювальних мереж. Для ав-
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томатизації управління виробничо-господарською діяльністю на 
об‘єкті управління типу підприємство, установа, комерційна струк-
тура технологію розподільної обробки інформації доцільно реалізо-
вувати за допомогою локальної обчислювальної мережі (ЛОМ), що 
може бути розміщена в радіусі до 2 км. 

2) Вирішення задач організаційного управління в АРМ  

Задачі організаційного управління, які розв‘язуються в складі 
АРМ, можна умовно поділити на три класи. 
До першого класу належать повністю формалізовані задачі (гос-

подарський та фінансовий облік, підготовка виробництва), для яких 
можна розробити структуровані процедури прийняття рішень. Зада-
чі можуть розв‘язуватись на ЕОМ без участі людини за заздалегідь 
підготовленими алгоритмами, тобто алгоритм заміняє людину. 
До задач 2-го класу характерні слабкоструктуровні процедури 

вироблення рішень в умовах неповної інформації. До цього класу 
належать задачі потокового й оперативно-календарного планування 
виробництва й управління запасами. 
Рішення задач 3-го класу потребує застосування неструктурова-

них процедур вироблення рішень, творчого підходу, що грунтується 
на інформованості, кваліфікації, таланті та досвіді людини. 

3) Поділ працівників АРМ на групи 

Працівників організаційного управління можна поділити на три 
групи: керівники (директори, головні адміністратори), спеціалісти 
(начальники функціональних служб, головні спеціалісти), технічні 
працівники (секретарі, майстри, комірники, касири). Керівники ви-
рішують, як правило, задачі 3-го класу, рідко - 1-го. Спеціалісти 
розв’язують задачі 2-го класу, технічні працівники - 1-го. Згідно з 
характером розв’язуваних задач можна виділити три класи типових 
АРМ: АРМ керівника (АРМ-К), АРМ спеціаліста (АРМ-С), АРМ те-
хнічного та допоміжного персоналу (АРМ-Т).  

4) Вимоги до АРМ різних категорій 

АРМ-К може мати розподільну та локальну структуру. При роз-
подільній структурі дисплей встановлюється на столі керівника, а 
основна функціональна структура (з додатковим дисплеєм) - у сек-
ретаря або помічника. Локальна структура АРМ-К передбачає повну 
функціональну замкненість, яка забезпечує автономну роботу. 
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Вимоги до АРМ-К: 
-  наявність достатньо розвиненої бази даних, що постійно допов-
нюється оперативною інформацією; 

-  забезпечення керівника та його помічників оперативністю по-
шуку необхідної інформації в базі даних і наочністю подання ін-
формації у формі, що адаптована до психологічних характерис-
тик людини (за умови високого рівня її інтеграції на екрані неза-
лежно від джерела даних); 

-  наявність діалогових програмних засобів, що забезпечують при-
йняття рішень з максимальною адаптацією і регулюють організа-
ційно-адміністративну діяльність; 

-  забезпечення оперативного зв’язку з іншими джерелами інфор-
мації та з безпосередніми помічниками; 

-  забезпечення можливості накопичення в пам’яті АРМ досвіду 
роботи і раніше прийнятих рішень. 
При створенні АРМ-С необхідно виходити з того, спеціаліст - це 

професіонал у зазначеній галузі, томі АРМ-С має бути таким, аби 
давати йому змогу проводити аналітичну роботу з документами (на 
це в середньому у спеціаліста витрачається 54% робочого часу), ви-
користовуючи різноманітну інформацію. 

 
2 Виконання практичного завдання 

Практичне завдання для варіанта № 00 містить такі вихідні дані: 
кількість водіїв (автомобілів) підприємства - 6,  кількість приватних 
замовників автомобільних перевезень - 8, кількість підприємств-
замовників вантажних перевезень - 6, кількість виконаних замов-
лень -10.  
Для набуття навичок практичної роботи в середовищі АРМ я ви-

користав програму "АРМ диспетчера автобазы" 
(http://www.kursovik.com/programming/180594.html). Розмір інсталя-
ційного zip-архіву 520 К.  
Представлена програма реалізує автоматизоване робоче місце 

(АРМ) диспетчера автобази. Дана система підходить для автомати-
зації роботи автобази як підрозділу деякого підприємства так і авто-
бази в якості окремого підприємства, що виконує замовлення інших 
організацій по транспортуванню вантажів та пасажирів. Система за-
безпечує виконання таких основних функцій: 

- облік водіїв, автотранспорту, організацій-замовників; 
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- планування роботи водіїв на основі отриманих замовлень від 
підприємств-замовників; 

- оперативний контроль виконання рейсів водіями автобази; 
- облік витрат паливно-мастильних матеріалів (ПММ); 
- формування всіх необхідних звітів про результати позмінної 

роботи водіїв, роботи автотранспорту, замовленнях організацій-
замовників: шляховий лист, карточка транспортного засобу, реєстр 
ПММ, навантаження водія і т.і. 
За замовчуванням програмою передбачається можливість роботи 

до 4-х диспетчерів:    з  паролями 111, 222, 333, 444. 
При запуску програми на екрані з’являється головне вікно про-

грами, де в меню "Справочники и отчёты" відкриваю пункт "Води-

тели" та заповнюю довідник водіїв підприємства з основними да-
ними: табельний номер, ПІБ, номер посвідчення водія, клас 
(Табл.3). 

Таблиця 3. Довідник водіїв. 
Таб. 
номер 

Прізвище Имʼя По батькові Посвідчення 
водія 

Клас 

0009 Іванов  Іван Іванович ВА4567ВМ ВС 
0002 Петров Петро Петрович ВА9876ВА ВСД 
0003 Сидоров Сидор Сидорович ВА2345ВА СДЕ 
0004 Михайлов Михайло Михайлович ВВ2345ВВ СД 

0015 Сергів Сергій Сергійович ВВ7654ВВ Е 
0016 Богданов  Богдан Богданович ВА9876ВВ ДЕ 
Уведення списку підприємств-замовників на вантажні переве-

зення виконую у вікні "Организации" (до 10 шт), як це показано в 
табл.4. 

Таблиця 4. Довідник підприємств-замовників перевезень. 
№ Найменування Код Відповідальний Підпорядкуввання 

1 ЗАО "Автотранс" 006 Іванов Іван І. Іванов Іван І. 
2 СКП "Зоря" 007 Петров Петро П. Петров Петро П. 
3 РЗТА 008 Григорчук Г.Г. Григорчук Г.Г. 
4 РЗТО 009 Василів В.В. Василів В.В. 
5 ЗОШ №3 010 Сидоров С.А. Сидоров С.А. 
6 КТС 011 Михальчук М.М. Семенов С.С. 
7 Льонокомбінат 012 Семенов С.С. Михальчук М.М. 
8 ЦШК, Здолбунів 013 Іванов Петро Ан. Іванов Петро Ан. 
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Список наявного на підприємстві автотранспорту наведений в 
таблиці 5. 

Таблиця 5. Довідник автотранспорту. 
 № Тип Марка/модель Реєстр. № Рік вип. Водій 
0001 Грузова МАЗ-7437 AA4567AH 2003 Антонов А.А. 
0002 Легкова ВАЗ-21099 À777KI 58 2005 Петров П.П. 
0003 Грузова КамАЗ-4222 789AM 58 2012 Іванов І.І. 
0004 Грузова ГАЗ-53 AA4567AN 2000 Матросов М.М. 
0005 Автобус ПАЗ-233 D678E 58 1989 Сидоров С.С. 
0006 Бус пас Транспортер À734TO 58 1996 Богданов Б.Б. 
0007 Бус груз  Вито ÂÀ4567ÂН 2007 Сергів С.С. 

За допомогою середовища "АРМ Диспетчера автобази" були 
прийняті та передані на виконання наступні замовлення (Табл.6) 

 Таблиця 6. Виконані замовлення на вантажні перевезення. 
№ Дата Телеф Ад.отп Дом Ад.пр. Дом Стоим Испол. 
1 14.03.2012 233445 Гагар. 13 Соборна 6 20 2 
2 14.03.2012 444445 Гагар. 3 Гагар. 13 12 3 
3 14.03.2012 888899 Гагар. 30 Кн.Романа 12 12 4 
4 14.03.2012 444445 Петрова 11 Соборна 6 24 6 
5 14.03.2012 242424 Гагар. 30 Соборна 234 10 1 
6 14.03.2012 242422 Гагар. 3 Петрова 11 10 1 
7 14.03.2012 242423 Гагар. 13 Соборна 234 12 4 
8 14.03.2012 888899 Гагар. 3 Соборна 6 12 2 
9 14.03.2012 888899 Петрова 11 Соборна 6 24 3 
10 14.03.2012 233445 Соборна234 Гагар. 3 20 5 
 
Приклад оформлення шляхового листа наведений на рис. 1. 
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Шляховий лист автомобіля №00103 
27.12.12       КОД 

Форма по ОКУД 

 

 

 
Марка автомобіля: ГАЗ-53      Гаражний номер 

Державний номерний знак: АА4567АН  

Водій: Матросов М. М.                   Табельний номер 

Посвідчення № 58 ЛО 325656        Класс Е 
 
Завдання водію:  Автомобиль технічно справний 

В розпорядження  Покази спідометра, км. 

АО "Інжинірінг-Про"  Виїзд дозволений 
                                   Механік    Підпис 

Адреса виїзду: 
Луцьк, вул. Іванова, 23               Автомобіль в технично справному 

                       стані прийняв 

            Водій: підпис Матросова 
Час вїзду з гаража:                                 Пальне 
 
Диспетчер: Альбертов Альберт Альбертович 

      Рух  пального 

Час повернення в гараж:  Видано по       Кільк, л.  
                                                заправочному листу № 

 

Диспетчер: ______________     Залишок: при виїзді 

          при поверненні 

Запізнення, очікування,               витрата: по нормі 

простої на шляху,                                    фактична 

заїзди в гараж,                                      Економія 
інші  відмітки:           Перевитрата 

Автомобіль прийняв. Покази 

спідометра при поверненні в гараж, км.    

Автомобіль здав водій: підпис Матросова М.М.    

Рис. 1. Приклад заповненого шляхового листа.
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