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ВСТУП 

 

 

Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу у 

підготовці фахівців із спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», які мають 

фундаментальні знання та практичні навички по спеціальності. 

Виробнича практика проводиться згідно з діючим навчальним планом у 

8 семестрі протягом 6 тижнів. 

Виробнича практика має своєю метою підготувати здобувачів вищої 

освіти до роботи на підприємствах, в установах, наукових і проєктних 

організаціях та оволодіння передовими методами праці, виробничими 

навичками й уміннями. Практика підготовлює здобувачів вищої освіти до 

виконання кваліфікаційної роботи бакалавра. Ця практика покликана 

закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані здобувачами вищої освіти 

в Університеті з фундаментальних та спеціалізованих дисциплін. 

Метою виробничої практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

процесом проєктування, розробки, тестування та експлуатації елементів 

комп’ютерних систем і інформаційних технологій в умовах профільних 

підприємств та власна участь здобувачів вищої освіти у цьому процесі, а 

також набуття досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання 

методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері 

комп’ютерних наук, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 

інформаційних джерел. 

Завданнями виробничої практики є: 

- ознайомлення з виробничими умовами розробки комп’ютерних 

систем і інформаційних технологій на підприємствах ІТ-галузі, що 

визначені як бази практики; 

- освоєння сучасних інструментальних засобів розробки 

комп’ютерних систем і інформаційних технологій; 

- здатність проводити техніко-економічний аналіз програмного 

продукту. 

Для проходження виробничої практики студенти направляються на 

діючі підприємства, що мають розвинене комп’ютерне забезпечення або 

займаються розробкою, впровадженням, адаптацією як апаратного, так і 

програмного забезпечення, де працюють на робочих місцях під 

безпосереднім керівництвом фахівців, призначених керівниками практики 

від підприємства. 

В результаті проходження виробничої практики здобувач вищої освіти 

повинен знати: 

- структуру, організацію та напрямки наукової та виробничої 

діяльності установи або організації – бази практики; 

- обов’язки та коло задач, які розв’язує інженер-програміст; 

- виконувати в рамках індивідуального завдання з практики завдання, 

що поставлені керівником бази практики та узгоджені з керівником 

практики від університету; 

вміти: виконувати техніко-економічний аналіз програмного продукт. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1 Організація практики 

 

Організація виробничої практики здійснюється згідно з «Положенням 

про проведення практик студентів ТДАТУ» та цією програмою. 

Загальну організацію практики та контроль за проведенням її в 

університеті здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики), 

який підпорядкований проректору з навчальної роботи. Навчально-

методичне керівництво з урахуванням видів практик здійснює кафедра 

комп’ютерних наук. Завідуючий кафедрою практики забезпечує студентів 

базами практики, складає з ними договори з проведення практики, узгоджує 

керівників від бази практики. 

Розподіл студентів за базами практик проводиться кафедрою 

«Комп’ютерні науки» та затверджується деканом факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій. Базами практики також можуть бути проектні 

підрозділи інших організацій з якими Таврійським державним 

агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного укладено 

відповідні угоди. 

 

1.2 Термін, тривалість (відповідно графіку навчального процесу) та 

порядок проходження практики 

 

Відповідно графіку навчального процесу виробнича практика 

проходить у восьмому семестрі і триває шість тижнів. Відповідальний за 

проведення практики вчасно доводить до здобувача вищої освіти 

інформацію щодо баз практики. Здобувачі вищої освіти у зазначений термін 

подають на кафедру на ім'я завідуючого заяву з зазначенням бази практики, 

що обрана. 

Офіційною підставою для проведення виробничої практики студентів 

на виробництві є договір, який укладається між закладом вищої освіти та 

підприємством. Договори укладають з підприємствами за заявками фахової 

кафедри комп’ютерних наук. Порядок надання заявок та укладання договорів 

установлюється наказом ректора та розпорядженням декана. 

Перед початком практики проводяться консультаційні збори, на яких 

видається завдання для проходження практики, надається вся необхідна 

інформація з порядку проходження практики та проводиться інструктаж з 

техніки безпеки. За результатами зборів студент заповнює щоденник, в який 

вносить такі дані: відомості про себе, назву бази практики, вид практики, 

період проходження практики, календарний графік із переліком 

запланованих до виконання робіт. Календарний графік завіряється підписом 

керівника практики. 

Протягом перших трьох днів студент-практикант на базі практики 

повинен пройти інструктаж з техніки безпеки. У період практик студенти 
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дотримуються всіх правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки, 

встановлених в підрозділі і на робочих місцях. 

До завершення практики студент повинен: 

1. за результатами виконаних робіт оформити робочі записи у 

щоденнику та отримати відгуки керівника від кафедри та від керівника 

від бази практики; 

2. оформити звіт, титульний аркуш якого підписується здобувачем 

вищої освіти, керівником від університету та керівником від бази 

практики. 

Підпис керівника від бази практики завіряється печаткою 

підприємства. 

Після закінчення практики студенти оформляють всю необхідну 

документацію відповідно до вимог програми практики. 

Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за 

дистанційною формою навчання, проводиться із використанням технологій 

дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей 

доступу до них. 

 

1.3 Місця проведення практики 

 

Виробнича практика проходить на підприємствах, в організаціях, 

науково-дослідницьких інститутах, банках, страхових компаніях та інших 

установах, що займаються проектування, упровадженням і експлуатацією 

автоматизованих інформаційних систем, де є можливості для збору, вивчення 

і узагальнення матеріалів, пов’язаних із виконанням кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Відбору баз практики сприяє постійна робота кафедри комп’ютерних 

наук щодо вивчення виробничих та економічних можливостей підприємства 

забезпечити якісне проведення практики студентів за спеціальністю 

відповідно до програми виробничої практика. При цьому враховуються 

перспективи розвитку ІТ-галузі, економічного, соціального та екологічного 

розвитку суспільства. 

Здобувачі вищої освіти мають змогу обирати самостійно базу 

практики. У цьому випадку здобувачі вищої освіти подають договір з 

підприємством або установою встановленого зразка про надання місця 

проходження практики із зазначенням терміну і можливості проведення 

практики відповідно до вимог цієї програми. 

Бази практики повинні відповідати наступним вимогам: 

- відповідність виду діяльності змістові підготовки фахівців за 

спеціальністю; 

- можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

- можливість надання студентам на час практики робочих місць; 

- надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики; 

- можливість подальшого працевлаштування випускників кафедри. 
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Функції бази практики: 

- забезпечення якісного проведення інструктажу з пожежної безпеки, 

охорони праці, техніки безпеки; 

- надання здобувачам вищої освіти місця практики, які забезпечують 

найбільшу ефективність її проходження; 

- дотримання календарного графіку проходження практики; 

- надання допомоги у відборі матеріалу для кваліфікаційної роботи 

бакалавра; 

- забезпечення та контроль дотримання студентами-практикантами 

правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на 

підприємстві. 

За неможливості відвідування бази практики відповідно до укладеного 

договору про проведення практики за погодженням з керівництвом кафедри 

практика може бути проведена дистанційно. 

 

1.4 Керівництво практикою 

 

Навчально-методичне керівництво з практики здобувачів вищої освіти 

здійснюється кафедрою «Комп’ютерні науки». Кафедра призначає 

керівниками практики провідних викладачів, які добре знають діяльність 

підприємств, де здобувачі вищої освіти проходять практику. 

На час проходження виробничої практики здобувачам вищої освіти 

призначаються керівники від бази практики. Керівництво здобувачами вищої 

освіти на базах практики повинно покладатись на одного із кваліфікованих 

фахівців: начальника відділу, головного або провідного спеціаліста. Вони 

надають здобувачам вищої освіти місце для проходження практики, які 

забезпечують найбільшу ефективність її проходження, створюють необхідні 

умови, щодо отримання під час проходження практики навичок з фаху. 

Керівники від бази практики надають студентам-практикантам 

можливість користуватися наявною літературою, звітною та іншою 

документацією і надають допомогу у підборі матеріалів для звіту з практики. 

 

1.5 Керівництво та контроль проходження практики 

 

Керівник практики від кафедри: 

- погоджує програму практики; 

- завчасно знайомиться з умовами базових організацій практики; 

- сповіщає перед початком практики кожному здобувачеві вищої освіти 

місце, порядок та терміни її проходження; 

- видає завдання на проходження практики; 

- узгоджує з базами практики календарний план-графік проведення 

практики; 

- перед початком контролює підготовленість баз практики та вживає 

відповідних заходів щодо їх підготовки; 
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- при дистанційній формі навчання інформує здобувачів вищої освіти 

щодо графіку консультацій в дистанційному режимі та засоби 

комунікації з керівником практики 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом 

здобувачів вищої освіти на практику (інструктаж про порядок 

проходження практики, з техніки безпеки, протипожежних правил, 

ведення щоденника тощо); 

- при дистанційній формі навчання організовує та дистанційно 

проводить співбесіди зі здобувачами вищої освіти з метою якісного 

опрацювання поставлених у програмі практики завдань, 

використовуючи відео- та аудіо комунікації; 

- повідомляє здобувачам вищої освіти про систему звітності з практики, 

вимоги до звіту та терміни його захисту; 

- - забезпечує високу якість проходження практики здобувачів вищої 

освіти у повній відповідності до навчальних планів і програм; 

- здійснює контроль за забезпеченням базами практик нормальних умов 

праці і побуту здобувачів вищої освіти; 

- контролює виконання практикантами правил внутрішнього 

розпорядку; 

- здійснює контроль здобувачів вищої освіти на базах практики за 

графіком із відповідними помітками у щоденниках студентів 

практикантів; 

- надає методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час виконання 

ними індивідуальних завдань і збору матеріалів для звіту; 

- оцінює результати виконання студентами програми практики. 

Керівник практики від бази практики: 

- погоджує програму практики; 

- надає консультації здобувачам вищої освіти щодо організації збору 

необхідної інформації за темою індивідуального завдання з практики; 

- встановлює зв'язок із керівником практики від університету; 

- бере участь у розробці тематики індивідуальних завдань; 

- сприяє виконанню режиму роботи здобувачів вищої освіти і здійснює 

систематичний контроль проведення практики і роботи здобувачів 

вищої освіти; 

- несе відповідальність разом із керівником практики від університету за 

дотримання здобувачами вищої освіти правил техніки безпеки; 

- здійснює контроль дотримання термінів практик та її змісту; 

- оцінює результати виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики та вносить їх як у вигляді оцінки, так і у вигляді відгуку за 

результатами роботи здобувача вищої освіти у щоденник з практики; 

- при дистанційній формі навчання перераховані заходи здійснюються 

шляхом застосування відео- та аудіо комунікацій. 

Студент-практикант: 

- до початку практики одержати від керівників практики на кафедрі 

комп’ютерних наук методичні матеріали (методичні вказівки, програму 

практики, індивідуальне завдання на практику, календарний план, 
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щоденник практики) та отримати консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

- при дистанційному навчанні шляхом особистого листування чи в 

телефонному режимі узгоджує (погоджує) з керівником практики 

використання веб-ресурсу; 

- проводить дослідження за затвердженою темою відповідно до графіка 

практики та режиму роботи підрозділу – місця проходження практики; 

- вивчає правила охорони праці, техніки безпеки, внутрішнього 

розпорядку і виробничої санітарії і суворо їх дотримується; 

- звітує про виконану роботу відповідно до встановленого графіка. 

 

1.6 Календарний план 

 

Здобувачі вищої освіти проходять практику у відповідності з 

календарним графіком, який узгоджують з керівниками практики від 

університету. 

Календарний графік проходження практики містить етапи робіт, які 

здобувач вищої освіти повинен освоїти в процесі проходження практики, з 

зазначенням їх тривалості. 

 

Таблиця 1 - Рекомендований календарний графік проходження практики 

 
 

№ 

п/п 

Назва 

етапу 

Кількість 

днів/тижнів 

1  Проходження інструктажу з техніки безпеки  
На початку 

практики 

2  
Ознайомлення з метою та програмою практики, 

отримання завдання. 
1 тиждень 

3  

Ознайомлення із станом використання інформаційних 

технологій на підприємстві та рівень автоматизації 

обробки даних. 

1 тиждень 

4  

Ознайомлення з методикою здійснення 

функціонально-вартісного аналізу програмного 

продукту  

2 тиждень 

5  

Виконання функціонально-вартісного аналізу 

програмного продукту, розробленого під час 

проходження проектно-технологічної практики. 

2-5 тиждень 

6  Систематизація матеріалу.  5 тиждень 

7  Оформлення звіту.  6 тиждень 

 

Календарний графік проходження практики повинен бути 

відображений у щоденнику практики. 
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2 ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1 Структура звіту з виробничої практики 

 

За підсумками виробничої практики здобувач вищої освіти надає 

розгорнутий звіт про отримані результати. Звіт про виробничої практики, 

який складається у відповідності до програми практики і індивідуального 

завдання. Складання звіту студентами проводиться в період практики.  

Зміст звіту виробничої практики з рекомендованою кількістю аркушів 

за кожним розділом наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Структура звіту з виробничої практики 

 

Назва розділу Кількість 

сторінок 

(включно з 

підрозділами) 

1 2 

Титульний аркуш 1 

Завдання на виробничу практику 2 

Зміст 1-2 

Вступ 1-2 

Розділ 1. Постановка задачі техніко-економічного аналізу 4-5 

Розділ 2 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій 4-5 

Розділ 3 Економічний аналіз варіантів розробки ПП 4 

Розділ 4 Вибір кращого варіанта ПП техніко- 

економічного рівня 

3-5 

Висновки 1-2 

Список використаних джерел (15-30 посилань) 1-4 

Додатки (за наявності) до 10 аркушів 

 

Роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в 

твердому переплетенні.  

 

2.2 Вказівки до написання розділів пояснювальної записки 

 

 В процесі проходження практики студент повинен скласти письмовий 

звіт, підписати його у керівника практики від підприємства, поставити 

печатку і разом із оформленим відповідним чином щоденником практики, 

характеристикою-відгуком від підприємства, здати звіт керівнику практики 

від університету. Звіт з практики складається після виконання розділів 

програми та опрацювання матеріалів. Його оформлення закінчується на 

підприємстві до моменту закінчення практики. Титульна сторінка звіту 

оформляється на окремому аркуші за зразком, який розміщено в додатку А. 
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Він містить інформацію про вид практики, виконавця звіту та керівника 

практики. Завдання на практику є другим аркушем звіту про практику 

(додаток Б). Звіт завершується списком літературних джерел та додатками. 

У списку літератури вказуються літературні джерела, в яких 

розкриваються питання предметної області. Звіт про практику перевіряється 

керівником практики від підприємства і завіряється печаткою підприємства. 

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі захисту 

результатів, отриманих у результаті проходження практики. Звіт з практики 

захищається студентами в присутності комісії, призначеної завідувачем 

кафедри. Комісія приймає звіт та оцінює роботу студента під час практики. 

Оцінка з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і в 

залікову книжку за підписом керівника практики від кафедри. Він 

прирівнюється до оцінок із теоретичного навчання і враховується під час 

підведення підсумків загальної успішності студентів. Звіти студентів про 

практику зберігаються на кафедрі до завершення їх навчання в університеті. 
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3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО 

ПРОДУКТУ (приклад) 

 

У даному розділі проводиться оцінка основних характеристик 

програмного продукту, призначеного для виділення та відстеження об’єктів 

на відео послідовності. Інтерфейс програми був розроблений за допомогою 

мови програмування С++ у середовищі розробки QtСгеаtог. Інтерфейс 

користувача створений за допомогою бібліотеки Qt. 

Програмний продукт призначено для використання на персональних 

комп’ютерах під управлінням операційної системи Windows. 

Нижче наведено аналіз різних варіантів реалізації модулю з метою 

вибору оптимальної, з огляду при цьому як на економічні фактори, так і на 

характеристики продукту, що впливають на продуктивність роботи і на його 

сумісність з апаратним забезпеченням. Для цього було використано апарат 

функціонально-вартісного аналізу. 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - це технологія, яка дозволяє 

оцінити реальну вартість продукту або послуги незалежно від організаційної 

структури компанії. Як прямі, так і побічні витрати розподіляються по 

продуктам та послугам у залежності від потрібних на кожному етапі 

виробництва обсягів ресурсів. Виконані на цих етапах дії у контексті метода 

ФВА називаються функціями. 

Мета ФВА полягає у забезпеченні правильного розподілу ресурсів, 

виділених на виробництво продукції або надання послуг, на прямі та непрямі 

витрати. У даному випадку - аналізу функцій програмного продукту й 

виявлення усіх витрат на реалізацію цих функцій. 

Фактично цей метод працює за таким алгоритмом: 

- визначається послідовність функцій, необхідних для виробництва 

продукту. Спочатку - всі можливі, потім вони розподіляються по двом 

групам: ті, що впливають на вартість продукту і ті, що не впливають. На 

цьому ж етапі оптимізується сама послідовність скороченням кроків, що не 

впливають на цінність і відповідно витрат. 

- для кожної функції визначаються повні річні витрати й кількість 

робочих часів. 

- для кожної функції на основі оцінок попереднього пункту 

визначається кількісна характеристика джерел витрат. 

- після того, як для кожної функції будуть визначені їх джерела витрат, 

проводиться кінцевий розрахунок витрат на виробництво продукту. 

 

3.1 Постановка задачі техніко-економічного аналізу 

 

У роботі застосовується метод ФВА для проведення техніко-

економічний аналізу розробки системи аналізу нелінійних нестаціонарних 

процесів. Оскільки основні проектні рішення стосуються всієї системи, 

кожна окрема підсистема має їм задовольняти. Тому фактичний аналіз 

представляє собою аналіз функцій програмного продукту, призначеного для 
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збору, обробки та проведення аналізу гетероскедастичних процесів в 

економіці та фінансах. 

Відповідно цьому варто обирати і систему показників якості 

програмного продукту. 

Технічні вимоги до продукту наступні: 

- програмний продукт повинен функціонувати на персональних 

комп’ютерах із стандартним набором компонент; 

- забезпечувати високу швидкість обробки великих об’ємів даних у 

реальному часі; 

- забезпечувати зручність і простоту взаємодії з користувачем або з 

розробником програмного забезпечення у випадку 

використовування його як модуля; 

- передбачати мінімальні витрати на впровадження програмного 

продукту. 

  

Обґрунтування функцій програмного продукту 

 

Головна функція F0- розробка програмного продукту, який визначає та 

відстежує об’єкти у відео послідовності. Виходячи з конкретної мети, можна 

виділити наступні основні функції ПП: 

F1 - вибір засобів для розробки; 

F2 - алгоритм відстеження об’єкта. 

F3 - відображення кінцевого результату 

Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації. 

Функція F1: 

а) мова програмування С++; 

б) Пакет Маtlаb; 

Функція F2: 

а) створення власного алгоритму; 

б) використання готових реалізацій. 

Функція F3: 

а) відображення тільки кінцевого результату; 

б) виведення всіх етапів обробки зображення. 

 

Варіанти реалізації основних функцій 

 

Варіанти реалізації основних функцій наведені у морфологічній карті 

системи (рис. 1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну 

матрицю варіантів основних функцій (таблиця 3). 
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Рисунок 1 - Морфологічна карта 

 

Морфологічна карта відображує всі можливі комбінації варіантів 

реалізації функцій, які складають повну множину варіантів ПП. 

 

 
Б Простота створення Низька швидкодія 

 
Б Простота створення 

Не всі методи оптимізовано 

 
Б 

Більша наочність процесу 
Ресурсомісткість 

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, 

що при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій 

варто відкинути, тому, що вони не відповідають поставленим перед 

програмним продуктом задачам. Ці варіанти відзначені у морфологічній 

карті. 

Функція F1: 

Оскільки розрахунки потребують більшої швидкодії, то час 

виконання є дуже важливим то варіант Б) має бути відкинутий. 

Функція F2: 

Варіант а) та б) вважаємо гідними розгляду 

Функція F3: 

Варіант а) та б) вважаємо гідними розгляду 

Таким чином, будемо розглядати такі варіанти реалізації ПП: 

F1а - F2а - F3а 

F1а - F2б - F3а 

F1а - F2а - F3б 

 

Таблиця 3 - Позитивно-негативна матриця 

Основні 

функції 

Варіанти 

реалізації 

Переваги Недоліки 

F1 А Більша швидкодія 

кросплатформений 
Займає більше часу при 

написанні коду 

F2 А Унікальність Більше часу на розробку 

F3 А Більш оптимізована  

швидкість відображення Менша наочність процесу 
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F1а - F2б - F3б 

Для оцінювання якості розглянутих функцій обрана система 

параметрів, описана нижче. 

На підставі даних про основні функції, що повинен реалізувати 

програмний продукт, вимог до нього, визначаються основні параметри 

виробу, що будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного 

рівня. 

Для того, щоб охарактеризувати програмний продукт, будемо 

використовувати наступні параметри: 

XI - швидкодія мови програмування; 

Х2 - об’єм оперативної пам’яті, потрібної для роботи програми 

Х3 - Процесорний час зайнятого програмою, %; 

Х4 - потенційний об’єм програмного коду. 

Кількісна оцінка параметрів 

Гірші, середні і кращі значення параметрів вибираються на основі 

вимог замовника й умов, що характеризують експлуатацію ПП як показано 

у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Основні параметри ПП 

 

 
 

За даними таблиці 4 будуються графічні характеристики параметрів - 

рис. 2 - рис. 5. 
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Рисунок 4 – Х3, Процесорний час зайнятий програмою 

 

 
Рисунок 2 - Х1, швидкодія мови програмування 

 

 

 
Рисунок 3 — Х2, Об’єм оперативної пам’яті 
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Аналіз експертного оцінювання параметрів 

 

Після детального обговорення й аналізу кожний експерт оцінює 

ступінь важливості кожного параметру для конкретно поставленої цілі - 

розробка програмного продукту, який дає найбільш точні результати при 

знаходженні параметрів моделей адаптивного прогнозування і обчислення 

прогнозних значень. 

Значимість кожного параметра визначається методом попарного 

порівняння. Оцінку проводить експертна комісія із 7 людей. Визначення 

коефіцієнтів значимості передбачає: 

- визначення рівня значимості параметра шляхом присвоєння 

різних рангів; 

- перевірку придатності експертних оцінок для подальшого 

використання; 

- визначення оцінки попарного пріоритету параметрів; 

- обробку результатів та визначення коефіцієнту значимості. 

Результати експертного ранжування наведені у таблиці 6. 

 

Для перевірки ступеня достовірності експертних оцінок, визначимо 

наступні параметри: 

а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів: 

 

де N - число експертів, п - кількість параметрів; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Х4, потенційний об’єм програмного коду 
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Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0; 

 г)загальна сума квадратів відхилення: 

 

Таблиця 6 - Результати ранжування параметрів 

 

 

б) середня сума рангів: 

 

 

 

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми 

рангів: 

Порахуємо коефіцієнт узгодженості: 

Ранжування можна вважати достовірним, тому що знайдений 

коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67. 

Скориставшись результатами ранжирування, проведемо попарне 

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю 7. 
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Таблиця 7 - Попарне порівняння параметрів 

 

 
 

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю А=|| аі]- у. 

Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Кві за 

наступними формулами: 

 
Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні 

значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%). На 

другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за 

наступними формулами: 

 
Як видно з таблиці 8, різниця значень коефіцієнтів вагомості не 

перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно. 

 

Таблиця 8 - Розрахунок вагомості параметрів 

 

 
 

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не 

перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно. 

 

3.2 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій 

 

Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних 

функцій окремо. 
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Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП 

розраховується так (таблиця 9): 

 
де п - кількість параметрів; Кв і - коефіцієнт вагомості і-го параметра;Ві- - 

оцінка i-го параметра в балах. 

 

Таблиця 9 - Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації 

основних функцій ПП 

 

 
За даними з таблиці 9 за формулою визначаємо рівень якості 

кожного з варіантів: 
 

КК1 =1.075+0.3696+1.2735= 2,7181 КК2=1.075+0.3696+1.218= 2,6626 

КК3=1.075+1.54+1.2735=3,888 КК4=1.075+1.54 +1.218=3,833 

 

Як видно з розрахунків, кращим є третій варіант, для якого 

коефіцієнт технічного рівня має найбільше значення. 

   

3.3 Економічний аналіз варіантів розробки ПП 

 

Для визначення вартості розробки 11 спочатку проведемо 

розрахунок трудомісткості. 

Всі варіанти включають в себе два окремих завдання: 

Розробка алгоритму програми; 

Розробка програмної оболонки; 

Варіанти 1 і 2 містять додаткове завдання: 

Написання власного модуля Варіанти 2 і 4 містять додаткове 

завдання: 

Виведення додаткової інформації. 

Завдання 1 за ступенем новизни відноситься до групи А, завдання 2 - 

до групи В, завдання 3 - до групи Б, задача 4 - до групи Г. За складністю 

алгоритми, які використовуються в завданні 1 та 3 належать до групи 1; а в 

завданні 2 та 4 - до групи 3. 
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Для реалізації завдання 1 та Звикористовується довідкова 

інформація, а завдання 2 використовує інформацію у вигляді даних, 

завдання 4 використовує змінну інформацію. 

Проведемо розрахунок норм часу на розробку та програмування для 

кожного з завдань. 

Проведемо розрахунок норм часу на розробку та програмування для 

кожного з завдань. Загальна трудомісткість обчислюється як 

 

 

де ТР - трудомісткість розробки ПП; 

    Кп - поправочний коефіцієнт; 

    КСК - коефіцієнт на складність вхідної інформації;  

    КМ - коефіцієнт рівня мови програмування; 

    КСТ - коефіцієнт використання стандартних модулів і прикладних 

програм;  

     КСТМ - коефіцієнт стандартного математичного забезпечення 

Для першого завдання, виходячи із норм часу для завдань 

розрахункового характеру степеню новизни А та групи складності 

алгоритму 1, трудомісткість дорівнює: ТР =90 людино-днів. Поправочний 

коефіцієнт, який враховує вид нормативно-довідкової інформації для 

першого завдання: Кп =1,7. Поправочний коефіцієнт, який враховує 

складність контролю вхідної та вихідної інформації для всіх завдань 

рівний 1: КСК = 1. Тоді, за формулою 5.1, загальна трудомісткість 

програмування першого завдання дорівнює:Т1 = 90 -1.7 • 0.7 = 107.1 

людино-днів. 

Проведемо аналогічні розрахунки для подальших завдань. 

Для другого завдання (використовується алгоритм третьої групи 

складності, степінь новизни В). Оскільки при розробці другого завдання 

використовуються стандартні модулі, врахуємо це за допомогою 

коефіцієнта КСТ = 0.8. тобто ТР =64 людино-днів, КП =0.6,КСК = 1, Т2 = 

27 - 0,6 - 0.8= 12,96 людино-днів. 

Для третього завдання використовується ступінь новизни Б, 

складність 1 ТР =64 людино-днів, КП =1,021,КСК = 1, Т3 = 64 - 0,1,= 65,34 

людино-днів. 

Для четвертого завдання використовується ступінь новизни Г, 

складність 3. ТР =8 людино-днів, КП =0,6,КСК = 1. Оскільки при розробці 

другого завдання використовуються стандартні модулі, врахуємо це за 

допомогою коефіцієнта КСТ = 0.8. 

Т4= 8 - 0,6*0,8= 3,84людино-днів. 

Складаємо трудомісткість відповідних завдань для кожного з 

обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість: 

ТI = (107.1 + 12.96+65.34 ) • 8 = 1483.2 людино-годин; 

ТII = (107.1 + 12.96 + 65.34+3.84) • 8 = 1513.92 людино-годин; 
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Тш = (107.1 + 12.96) • 8 = 960.5 людино-годин; 

ТІУ = (107.1 + 12.96+3.84) • 8 = 991.2 людино-годин; 

Найбільш високу трудомісткість має варіант II. 

В розробці беруть участь два програмісти з окладом 7000 грн., один 

фінансовий аналітик з окладом 9500грн. Визначимо зарплату за годину за 

формулою: 

 

де М - місячний оклад працівників; 

     Tm - кількість робочих днів тиждень;t - кількість робочих годин в день 

 
Тоді, розрахуємо заробітну плату за формулою 

 

 

де СЧ — величина погодинної оплати праці програміста; 

     Ті - трудомісткість відповідного завдання;  

     КД - норматив, який враховує додаткову заробітну плату. 

Зарплата розробників за варіантами становить: 

 

СЗП = 46,62 • 1483.2 • 1.2 = 82976,1408грн. 

 

СЗП = 46,62 • 1513.92 • 1.2 = 84694.74048 грн. 

 

СЗП = 46,62 • 960.5 • 1.2 = 53734.212 грн 

 

СЗП = 46,62• 991.2 • 1.2 = 55451,6928 грн 

 

Відрахування на єдиний соціальний внесок 22%: 

 

СВІД = СЗП • 0.22 = 18254,75098грн. 

 

СВІД = СЗП • 0.22 18632,84грн. 

 

 СЗП = СЗП • 0.22= 11821,53грн 

 

СЗП = СЗП • 0.22 = 12199,37грн 

 

Тепер визначимо витрати на оплату однієї машино-години. (СМ). 

Так як одна ЕОМ обслуговує одного програміста з окладом 7000 

грн., з коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо: 
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СГ = 12 • M • K3 = 12 • 7000 • 0,2 = 16800 грн. 

 

З урахуванням додаткової заробітної плати: 

 

СЗП =СГ • (1+ RЗ) = 16800 • (1 + 0.2) = 20160 грн. 

 

Відрахування на єдиний соціальний внесок: 

 

СВІД= СЗП • 0.22 = 20160 * 0,22 = 4435,2грн. 

 

Амортизаційні відрахування розраховуємо при амортизації 25% та 

вартості ЕОМ - 10000 грн. 

 

СА = КТМ • KA • ЦПР = 1.15 • 0.25 • 10000 = 2875 грн., 

 

де КТМ- коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж 

приладу у користувача;  

     КА- річна норма амортизації;  

     ЦПР- договірна ціна приладу. 

Витрати на ремонт та профілактику розраховуємо як: 

СР = КТМ - ЦПР - КР = 1.15 - 10000 - 0.05 = 575 грн., де КР- відсоток 

витрат на поточні ремонти. 

Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розраховуємо за 

формулою:  

 

ТЕФ =(ДК - ДВ - Дc - ДР) - tз - КВ = (365 - 104 - 8 - 16) - 8 - 0.9 = 1706.4 

годин, 

 

де ДК - календарна кількість днів у році;  

    ДВ, ДС - відповідно кількість вихідних та святкових днів;  

    ДР - кількість днів планових ремонтів устаткування;  

     t -кількість робочих годин в день;  

    КВ- коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни. 

Витрати на оплату електроенергії розраховуємо за формулою: 

 

СЕЛ = ТЕФ - Nc - КЗ - ЦЕН =1706,4 - 0,156 - 2,0218- 2 = 1076,4 грн.,  

 

де N - середньо-споживча потужність приладу;  

    КЗ- коефіцієнтом зайнятості приладу;  

     ЦЕН - тариф за 1 КВт-годин електроенергії. 

Накладні витрати розраховуємо за формулою: 

 

СН = ЦПР -0.67 = 10000 - 0,67 =6700 грн. 
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Тоді, річні експлуатаційні витрати будуть: 

 

СЕКС = 20160 + 4435,2+ 2875 + 575 + 1076,4 + 6700 = 35821,6грн. 

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме: 

 

См-Г = СЕКС/ ТЕФ = 35821,6/1706,4 = 20,99 грн/час. 

 

Оскільки в даному випадку всі роботи, які пов‘язані з розробкою 

програмного продукту ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного 

часу, в залежності від обраного варіанта реалізації, складає: 

 

ІІ. СМ = 20,99 *1513= 31757,87грн.; 

СЗП = 20,99 - 960= 20150,4 грн 

СЗП = 20,99 - 991= 20801,09 грн 

Накладні витрати складають 67% від заробітної плати: 

CН = CЗП · 0,67 

СН = 82976,1408 * 0,67 = 55594,01434грн.; 

СН = 84694,74048* 0,67 = 56745,47612грн.; 

СН = 53734,212 * 0.67= 36001,92204грн 

СН = 55451,6928 * 0.67 = 37152,63418грн 

Отже, вартість розробки ПП за варіантами становить: 

СПП = СЗП+ СВІД+ СМ +СН 

СПП = 82976,1408+ 18254,75+ 18254,75+ 55594= 187953,0761 грн.; 

СПП = 84694,74048 + 18632,84291 + 31757,87 + 56745,47612 = 

191830,9295 грн.; 

 СПП = 53734,21 + 11821,526 + 20150,4 + 36001,92204 = 121708,06 

грн 

СПП = 55451,69+ 12199,37+ 20801,09+ 37152,63 = 125604,7894 грн 

 

3.4 Вибір кращого варіанта ПП техніко-економічного рівня 

 

Розрахуємо коефіцієнт техніко-економічного рівня за формулою: 

 
КТЕРІ = 2,57 / 181258,59 = 1,44616-10"5; 
КТЕР2 = 1,89 / 183561,43 = 1,38799-10"5; 

КТЕР3 = 2,57 / 181258,59 = 3,19453 -10"5; 
КТЕР4 = 1,89 / 183561,43 = 3,05164-10"5; 
Як бачимо, найбільш ефективним є перший варіант реалізації 

програми з  
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коефіцієнтом техніко-економічного рівня КТЕР3= 3,19453 -10-5. 

 

Висновки 

 

В даному розділі проведено повний функціонально-вартісний аналіз 

ПП, який було розроблено в рамках дипломного проекту. Процес аналізу 

можна умовно розділити на дві частини. 

В першій з них проведено дослідження ПП з технічної точки зору: 

було визначено основні функції ПП та сформовано множину варіантів їх 

реалізації; на основі обчислених значень параметрів, а також експертних 

оцінок їх важливості було обчислено коефіцієнт технічного рівня, який і 

дав змогу визначити оптимальну з технічної точки зору альтернативу 

реалізації функцій ПП. 

У другій частині ФВА вибрано найбільш економічно обґрунтовану 

альтернативу реалізації. Порівняння запропонованих варіантів реалізації в 

рамках даної частини виконувалось за коефіцієнтом ефективності, для 

обчислення якого були обчислені такі допоміжні параметри, як 

трудомісткість, витрати на заробітну плату, накладні витрати. 

Після виконання функціонально-вартісного аналізу програмного 

комплексу що розроблюється, можна зробити висновок, що з чотирьох 

альтернатив оптимальнішою виявилась третя альтернатива. У неї виявився 

найкращий показник техніко-економічного рівня якості КТЕР = 3,19453 -

10
-5

. 

Цей варіант реалізації програмного продукту має такі параметри: 

- мова програмування - С++; 

- використання готових бібліотек; 

- виведення тільки кінцевих результатів; 

Даний варіант виконання програмного комплексу дає оптимальний 

результат і швидкодію. 
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ТДАТУ, 2017. 11 с. 

6. Державний стандарт України. ДСТУ 3008-2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання») / [На заміну ДСТУ 3008-95; чинний від 2017-07-01]. Київ: 

ДП «УкрНДНЦ», 2016. 31 с.  

URL: http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF 

7. Державний стандарт України. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 
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ДОДАТОК А 
 

Приклад оформлення титульного аркушу 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра "Комп’ютерні науки" 

 

 

 

ЗВІТ 

 
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 „КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ” 

 

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: ____ Оценка ECTS __ 

 

Підготував: 

Студент:  41КН групи           ________       ______________ 

                                                               (підпис)                                   

Перевірив: 

Керівник практики від ТДАТУ         ________         _____________ 

Керівник практики від   ________   _________________           

      _______     _________________           

 

Члени комісії:      ________________ ________________________ 

                                         (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

                               ______________________________________ 

                                         (підпис)                (ініціали та прізвище) 

                                   ______________________________________ 

                                        (підпис)                (ініціали та прізвище) 

 

Мелітополь, 2021 
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ДОДАТОК Б 

 

Лист завдання на виробничу практику 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій 

Кафедра комп’ютерних наук 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедрою комп’ютерних наук 

«____» __________20___р.  

 ____________Оксана СТРОКАНЬ 

 

ЗАВДАННЯ 

на виробничу практику 

студента групи 41 КН 

 

_______________________________________ 

(ПІБ) 

1. База практики: ____________________________________________ 

2. Термін проходження практики: з 31.05.2021 по 09.07.2021 

3. Захист звіту практики _______________ 

4. Керівник практики: __________________ 

5. Індивідуальне завдання на проходження практики: 

 

1.Тема: Проектування інформаційної системи 

________________________________________________________________

2.Основний зміст: Техніко-економічний аналіз програмного продукту 

3. Вимоги до оформлення 

 В пояснювальній записці повинні міститися наступні розділи: 

ВВЕДЕННЯ 

    Постановка задачі техніко-економічного аналізу  

    Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій 

    Економічний аналіз варіантів розробки ПП 

    Вибір кращого варіанта ПП техніко-економічного рівня 

    ВИСНОВКИ 

    СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Дата видачі завдання "31"травня 2021 р. 

Дата закінчення "09"липня 2021р. 

Керівник практики _____________  (_____________________) 
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ДОДАТОК В 

Правила оформлення списку використаних джерел 

Характерист

ика джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : 

конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх 

запорожців: історія Українського Вільного козацтва на 

Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 

4. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. 

посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні 

засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 

196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

Три автори 

Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. 

Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. 

Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

Чотири і 

більше 

авторів 
 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; 

за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та 

ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та 

ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

Автореферат

и дисертацій 

Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 

Дисертації 

Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного 

типу для дослідження статичного деформування 

складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. 

Запоріжжя, 2002. 150 с. 

Патенти 
1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 

С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 
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12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у 

журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. 

Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. 

Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-

01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 

181 с. 

Частина 

видання: 

книг 

Гетьман А. П. Екологічна політика держави: 

конституційно-правовий аспект. Тридцать лет с 

экологическим правом : избранные труды. Харьков, 2013. 

С. 205–212. 

Статті 

наукових 

збірників 

1. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи 

як засіб формування медіакультури читачів науково-

популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в 

Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

2. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного 

навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку медичних, 

фармацевтичних та природничих наук : матеріали III 

регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 

р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

Електронні 

ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galler

yId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за 

законодавством України. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118.                                                                                
URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 
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