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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Практичні заняття із дисципліни «Системний аналіз 

інформаційних процесів»  розраховані на студентів, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів 

відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЕСТS). 

Метою дисципліни „Системний аналіз інформаційних процесів” 

є  формування у студентів системи базових знань про аналіз 

інформаційних процесів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення інформаційних процесів;  

- освоєння принципів побудови мереж, передачі інформації. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- предмет, методи, структуру інформаційних процесів;  

- суть інформаційних процесів, їх класифікацію;  

- типи закордонних і вітчизняних комп’ютерних мереж; 

- загальні принципи побудови локальних і глобальних 

мереж; 

- методи доступу й передачі даних. 

вміти:  

- програмувати, володіти знаннями; 

- користуватись принципами створення програмних 

документів; 

- пересилати повідомлення. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ 
РОБОТИ 

 
Метою розрахункової роботи є оволодіння принципам роботи 

технології «клієнт-сервер».  

Основними завданнями розрахункової роботи є: 

- визначення принципів роботи технології; 

- ознайомлення з протоколами доступу; 

- на сонові даних розробка відомостей про рух товарів; 

- обробка даних про залишки товарів на складі; 
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- розробити реєстр основних засобів за джерелами отримання; 

- на основі оброблених даних побудувати гістограму. 

 

3. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Завдання розрахункової роботи представляє собою процес 

дослідження принципів побудови технології «клієнт-сервер», 

способу обміну повідомленнями між двома процесами, що 

виконуються на різних кінцевих системах Характер роботи є 

дослідницьким, що обумовлює достатню самостійність студента 

при виконання розрахункової роботи. Деталі щодо завдання на 

розрахункову роботу студентам надаються підчас першого 

практичного завдання шостого семестру. 

Розрахункова робота оформляється на стандартних аркушах 

паперу формату А4 згідно встановлених вимог. Загальний обсяг 

курсової роботи становить 20-25 стор. Викладач здійснює 

безпосереднє та систематичне керівництво розрахунковою 

роботою. 

4. ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

Для організації роботи користувачів мережі з інформаційними 

ресурсами, розподіленими по різних комп'ютерів, необхідні три 

складові: 

- Програма, встановлена на комп'ютері користувача, яка може 

здійснювати мережевий запит з метою отримання об'єкта, 

призначена для його обробки (наприклад, перегляду, зміни або 

друку документа); 

- Програма, встановлена, як правило, на комп'ютері, де 

розташовано інформаційний об'єкт, яка може здійснювати за 

запитом пошук і пересилання об'єкту, а також упорядкування 

доступу до нього декількох користувачів; 

- Правила (протокол) взаємодії між цими програмами. 

Технологія взаємодії, в якій одна програма запитує виконання 

якої-небудь сукупності дій ("запитує послугу"), а інша її виконує, 

називається технологією "клієнт-сервер". Учасники такої взаємодії 

називаються відповідно клієнтом (client) і сервером (server). Досить 

часто клієнтом (або сервером) називають комп'ютери, на яких 
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функціонує те чи інше клієнтське (або серверне) програмне 

забезпечення. 

При великому числі комп'ютерів (десятки, сотні і навіть тисячі) 

підприємства найчастіше покладаються на мережі моделі «клієнт-

сервер». Спрощено можна вважати, що в такій мережі окремий 

комп'ютер підключається до одного чи кількох потужним 

комп'ютерам, які називаються серверами. 

Сервер - це комп'ютер, або що виконується на ньому програма, 

яка надає клієнтам доступ до загальних ресурсів і управляє цими 

ресурсами. 

Клієнт - користувач (одержувач) послуг та / або ресурсів, які 

надає сервер. 

 
Рис. 2.1. Модель кліент-сервер. 

Необхідно розрізняти поняття мережевих додатків і протоколів 

прикладного рівня. Протоколи прикладного рівня є частиною (хоча 

і вельми великий) мережевих додатків. Розглянемо два приклади. 

Web є мережевим додатком, що дозволяє користувачам отримувати 

web-документи за запитом і складається з безлічі компонентів, 

включаючи стандарт формату документів (HTML), браузери 

(Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer та ін), web-сервери 

(наприклад, Apache, Microsoft або Netscape), протоколи 

прикладного рівня. Протокол прикладного рівня для web носить 

назву протоколу передачі гіпертексту (HyperText Transfer Protocol, 

HTTP) і описує формат і порядок обміну повідомленнями між 

клієнтом і сервером (RFC 2646). Таким чином, HTTP є лише 

частиною web-додатки. 

Як другий приклад розглянемо додаток електронної пошти. 

Електронна пошта Інтернету також складається з безлічі 

компонентів: поштових серверів, що містять поштові скриньки 

сервер 
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користувачів, програм для перегляду і створення електронних 

листів, стандартів, що описують структуру електронних листів, 

протоколів прикладного рівня, що регламентують порядок обміну 

повідомленнями серверів між собою і з кінцевими системами 

користувачів, а також інтерпретацію полів, з яких складаються 

електронні листи. Основним протоколом прикладного рівня для 

електронної пошти є протокол простої передачі повідомлень 

(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). Як ми бачимо, SMTP (RFC 

2821) - лише частина (хоча й досить велика) структури додатків 

електронної пошти. 

Як сказано вище, протоколи прикладного рівня визначають 

спосіб обміну повідомленнями між двома процесами, що 

виконуються на різних кінцевих системах. Зазвичай протокол 

визначає наступні елементи: 

- типи використовуваних повідомлень, наприклад запити та 

відповіді; 

- синтаксис кожного з типів повідомлень, що описує поля 

повідомлення та їх роздільники; 

- семантику полів, то є сенс інформації, що міститься в кожному з 

полів повідомлення; 

- правила, що описують події, які викликають генерацію 

повідомлень. 

Деякі з протоколів прикладного доступу (HTTP, SMTP та ін) є 

офіційно документованими в RFC. Це означає, що якщо розробник 

нового браузера буде слідувати стандарту, то браузер зможе 

отримувати документи з будь-якого web-сервера, побудованого за 

цим же стандартом. Тим не менше існує безліч протоколів 

прикладного рівня, які не стандартизовані і при цьому 

використовуються для підтримки комерційних продуктів. Зокрема, 

це характерно для Інтернет-телефонії. 

Існує 3 рівня представлення даних: логічний рівень, рівень 

зберігання і фізичний рівень. 

На логічному рівні працюють з логічними структурами даних, 

що відображають реальні відносини між об'єктами і їх 

характеристиками. 

На логічному рівні встановлюється перелік ознак, повністю 

характеризує описуваний клас об'єктів. Сукупність ознак і їх 

взаємозв'язок визначають внутрішню структуру логічної запису. 
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Логічна структура даних повинна вичерпно характеризувати 

об'єкти, відомості про які обробляються СОД, адекватно 

відображати реальні відносини між об'єктами і їх 

характеристиками, забезпечувати задоволення інформаційних 

потреб користувачів системи і рішення задач додатків. 

На логічному рівні представлення даних не враховується 

технічне і математичне забезпечення системи (тип ЕОМ, типи 

пам'яті, мова програмування, операційна система). 

На рівні зберігання оперують зі структурами зберігання - 

уявленнями логічної структури даних в пам'яті ЕОМ. Структура 

зберігання повинна повністю відображати логічну структуру даних 

і підтримувати її в процесі функціонування СОД. Одиницею 

інформації на цьому рівні також є логічна запис. 

При розробці або виборі структури зберігання повинні 

враховуватися особливості організації пам'яті ЕОМ. При цьому 

встановлюється тип і формат даних, визначається спосіб підтримки 

логічної структури. 

Відомі різні способи представлення даних в оперативній пам'яті 

і на зовнішніх носіях, причому одна і та ж логічна структура даних 

може бути реалізована в пам'яті ЕОМ різними структурами 

зберігання. Кожна структура зберігання надає певний спосіб 

доступу до даних і певні можливості маніпулювання даними. 

Структура зберігання характеризується обсягом пам'яті, 

необхідним для розміщення даних. 

Від вибору структури зберігання безпосередньо залежить 

ефективність обробки даних. Правильно вибрана структура 

зберігання забезпечує мінімальну витрату машинної пам'яті, 

швидкий пошук потрібних даних, можливість додавання нових і 

видалення застарілих записів без руйнування логічної структури, а 

також можливість коригування записів. 

Підтримання структури зберігання здійснюється програмними 

засобами. Для реалізації структури зберігання потрібні певні мови 

програмування, можливості яких слід враховувати при розробці або 

виборі структури зберігання. 

На фізичному рівні представлення даних оперують з фізичними 

структурами даних. На цьому рівні вирішується завдання реалізації 

структури зберігання безпосередньо в конкретній пам'яті 

конкретної ЕОМ. Одиницею інформації на цьому рівні є фізична 
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запис, що представляє собою ділянку носія, на якому розміщується 

одна або декілька логічних записів. При розробці структур пам'яті 

аналізуються параметри конкретних технічних засобів: тип і об'єм 

пам'яті, спосіб адресації, методи та час доступу. На цьому ж рівні 

вирішуються завдання по організації обміну даними між 

оперативною і зовнішньою пам'яттю ЕОМ. 

При розробці структур даних усіх рівнів повинен 

забезпечуватися принцип незалежності даних.  

Об'єкти – це основні елементи, що моделюють реальний світ. На 

відміну від структурного підходу, де основна увага приділяється 

функціональній декомпозиції, в об'єктному підході предметна 

область розбивається на деяку безліч відносно незалежних 

сутностей - об'єктів. Об'єктна декомпозиція, відображена в 

специфікаціях та кодах додатків, є головна відмінність об'єктного 

підходу. Наприклад, об'єкт "Покупець" може представляти собою 

структуру даних, що зберігає деталізовану інформацію про 

покупця: його ім'я, адресу та стан банківського рахунку. 

У прикладі з об'єктом "Покупець" клас може містити такі 

функції (методи), як перевірити кредитоспроможність, виставити 

рахунок і т. д. Клас – це ключовий елемент, що забезпечує 

модульність в проектних специфікаціях ІС і програмних рішеннях. 

Об'єктно-орієнтована система спочатку будується з урахуванням 

її еволюції. Ключові елементи об'єктного підходу – спадкування й 

поліморфізм – забезпечують можливість визначення нової 

функціональності класів об'єктів за допомогою створення похідних 

класів - нащадків базових класів. Нащадки успадковують 

характеристики батьківських класів без зміни їх первісного опису і 

додають при необхідності власні структури даних та методи. 

Визначення похідних класів, при якому задаються тільки 

відмінності або уточнення, у величезній мірі економить час і 

зусилля при виробництві та використанні специфікацій і 

програмного коду. 

Практична частина 

 

Користуючись ПК, на підставу відомостей про наявність та рух 

товарів у магазині, що подані в таблиці 1, необхідно сформувати: 

- оборотну відомість по руху товару в магазині за звітний період 

таблиця 2; 
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- відомість залишків товарів в магазині таблиця .3. 

Введіть поточне значення дати між таблицею та її значенням. За 

даними таблиць побудуйте гістограму із заголовком, назвою осей 

координат і легендою. 

Таблиця 1 

Структура даних таблиці ТОВАР 

Призначення 

поля 

Ім'я поля Тип даних Кількість 

десяткових 

знаків 

Найменування 

товару 

Товар Текстовий  

Артикул товару Артикул Текстовий  

одиниця виміру одиниця Текстовий  

Ціна за одиницю 

товару 

Ціна грошовий 2 

Залишок на 

початок звіт. 

періоду 

залишок числовий  

Кількість товару, 

що надійшов 

прихід числовий  

Кількість 

проданого товару 

витрата числовий  

 

 

Таблиця 2 

Обігова відомість по руху товарів в магазині 

Найме

нуван

ня 

товару 

Ціна Залишок 

на початок  

місяця 

Надійшло Продано Зали-

шок 

на 

кінець 

місяця 

  к-сть 
су-

ма 

к-

сть 

су-

ма 

к-

сть 

су-

ма 
к-сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Таблиця 3 

Відомість залишків товару в магазині 

Найменування 

товару 

Артикул Одиниця 

виміру 

Ціна 

товару 

Кількість Сума 

1 2 3 4 5 6 

 

Алгоритм вирішення завдання 

1) Запустити табличний процесор MS Exсel. 

2) Створити книгу з ім'ям «Відомість». 

3) Листи першого перейменувати в «Оборотна відомість». 

4) Листи другого перейменувати в «Відомість залишків». 

5) Лист третій перейменовуємо в «Структура даних таблиці 

товар». 

6) На робочому листі «Структура даних таблиці товар» 

формуємо таблицю «Реєстр основних засобів за джерелами 

отримання». 

7) На аркуші «Оборотна відомість» формуємо таблицю 

«Оборотна відомість по руху товару в магазині». 

8) На аркуші «Відомість залишків» формуємо таблицю 

«Відомість залишків товарів в магазині» 

9) Редагуємо тип даних в комірках таблиці «Оборотна відомість 

по руху товару в магазині» спираючись на таблицю «Структура 

даних таблиці товар». Стовпцю «Найменування товару» - задаємо 

тип даних текстовий, стовпцю «Ціна» - задаємо тип даних 

грошовий, стовпцям «Залишок на початок місяця», «Надійшло», 

«Продано», «Залишок на кінець місяця» - задаємо тип даних 

числовий враховуючи, що кількість десяткових знаків має бути 

одно 2. 

10) Редагуємо тип даних в комірках таблиці «Відомість 

залишків» спираючись на таблицю «Структура даних таблиці 

товар». Стовпцям «Найменування товару», «Артикул», «Одиниця 

виміру» - задаємо тип даних текстовий, стовпцю «Ціна товару» - 

задаємо тип даних грошовий, стовпцям «Кількість», «Сума» - 

задаємо тип даних числовий враховуючи, що кількість десяткових 

знаків повинне бути дорівнює 2. 
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11) Введемо поточне значення дати між таблицею і її назвою. 

Для цього в осередках J2 листа «Оборотна відомість» введемо 

формулу = СЕГОДНЯ (). 

12) Введемо поточне значення дати між таблицею і її назвою. 

Для цього в осередках F2 листа «Відомість залишків» введемо 

формулу = СЕГОДНЯ (). 

13) Введемо поточне значення дати між таблицею і її назвою. 

Для цього в осередках F2 листа «Відомість залишків» введемо 

формулу = СЕГОДНЯ () 

14) Заповнимо за цими даними таблиці «Оборотна відомість по 

руху товару в магазині». Для цього у комірку В6 запишемо 

формулу = Дані! D4, в клітинку С6 формулу = Дані! D4, в комірку 

D6 формулу = C6 * B6. Тими ж прийомами скористаємося для 

заповнення інших осередків. Крім осередку I6, туди помістимо 

формулу = C6 + E6-G6 і розмножимо до I7 . 

15. Заповнимо таблицю «Відомість залишків товарів в магазині». 

Для цього будемо використовувати функцію = ПЕРЕГЛЯД (). У 

комірку В5 помісти формулу = ПЕРЕГЛЯД (A5; Дані! A4: A5; Дані! 

B4: B5). Аналогічно заповнимо інші комірки. 

16. По таблиці «Оборотна відомість по руху товару в магазині», 

побудуємо гістограму. 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 

консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Системний аналіз 

інформаційних процесів» виставляються студентам за сумарною 

кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного 

контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість 

виконання та захисту розрахункової роботи наведено у наступних 

таблицях. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий 

контроль 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

40 

 

100 Т  

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т  

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т  

9 

Т 

10 

5 5 5 5 6 7 7 7 6 7 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 

«Діловодство та інформаційна діяльність» /  Л.М. Колєчкіна, Ю.О. 

Литвиненко, О.А. Двірна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 290 с. 

2. Кузьментко В. Основи інформаційних технологій та 

програмування: Навч. посіб. / В. Кузьментко. – Рівне : НУВГП, 2011. 

– 256 с. 

3. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навч. посібник / В.І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 

186 с. 

4. Глушко С.В. Управлінські інформаційні системи: Навч. посіб./ 

С.В. Глушко. – Львів : Магнрлія, 2010. – 334 с. 

Допоміжна 

5. Сівак В.М. Основи системного аналізу. Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення: Кредитно-модульна система 

організації навчального процесу/ В.М. Сівак. – Рівне : НУВГП, 

2009. – 295 с. 

6. Дудник І.М. Вступ др. Загальної теорії систем / І.М. Дудник. – К. 
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: Кондор, 2009. – 451 с. 

7. Бордюженко О.М. Основи системного аналізу: Інтерактивний 

комплекс навч.-мет.забезпечення дисципліни . Кредитно-модульна 

система організації навч.процесу/ О.М. Бордюженко. – Рівне : 

НУВГП, 2008. – 365 с. 

8. Згуровський М.З. Основи системного аналізу: Підручник / 

М.З. Згуровський. – Київ : Вид-ча гр. BHV, 2007. – 345 с. 

9. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів 

комп'ютеризації: Навч. посіб./ А.В. Катренко. – Львів : НУ 

«Львівська політехніка», 2007. – 362 с. 

10. Перевозчикова О. Л. Інформаційні системи і структури даних / 

О.Л. Перевозчикова. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянська 

академія, 2007. – 387 с. 

13. Інформаційні ресурси 

Періодичні видання 

1. Вісник Національної академії державного управління 

при Президентові України. 

2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 

3. Актуальні питання масової комунікації. 

4. Бібліотечний вісник. 

5. Інформаційне суспільство. 

6. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України, 

законодавство. 

3. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 

Східноукраїнського національного університету імені 

Даля. 

4. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені 

Вернадського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


