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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У ВУЗІ 

 
У статі проведено аналіз сучасних систем автоматизації ведення розкладу занять. Встановлено потребу в 

універсальних, багатофункціональних системах ведення розкладу занять для вузів. Розглянуто схему бази даних для АІС 

розкладу занять у вузах та відповідний програмний продукт, що підтвердив ефективність розробленої моделі. 

 

In article the analysis of the modern systems was organized to automations of conduct of the timetable occupation. It is 

determined need for universal, multifunctional system of conduct of the timetable occupation for high school. Designed scheme 

database for system of conduct of the timetable occupation in high school, is designed test program, which has confirmed 

efficiency of designed models. 

 

На сучасному етапі актуальною є проблема забезпечення комплексного підходу до інформатизації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, а з приєднанням України до Болонського процесу вона 

стає ще більш актуальною [1]. Впровадження інформаційних технологій дозволяє вирішити одну з 

ключових проблем організації начального процесу – задачу формування розкладу занять. 

Задачу складання розкладу не варто розглядати тільки як деяку програму, що реалізовує функцію 

механічного розподілу занять на початку семестру, та на цьому її використання і завершується. 

Економічний ефект від більш ефективного використання трудових ресурсів може бути досягнутий лише в 

результаті кропіткої роботи з управління цими трудовими ресурсами [2]. Розклад тут є лише інструментом 

такого управління, і для найбільш повного його використання необхідно, щоб автоматизована система 

поєднувала в собі не лише засіб для складання оптимального розкладу, але й засоби для підтримки його 

оптимальності у випадку зміни деяких вхідних даних. Крім цього, оптимальне управління такою складною 

системою неможливе без накопичення певної статистичної інформації про процеси, що відбуваються в 

системі. Тому власне завдання складання оптимального розкладу є лише частиною складної системи 

управління навчальним процесом. 

Вищий навчальний заклад є освітньо-науковим закладом, який заснований і діє відповідно до 

законодавства про освіту,  має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії 

освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 

здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну 

діяльність [3]. Відтак, процес ведення розкладу занять у вузі характеризується значними навантаженнями, 

оскільки потрібно враховувати всі деталі: вільні аудиторії, розклад викладачів, розклад груп (підгруп) і т.п.. 

Спочатку збирається необхідна інформація в деканатах і на кафедрах, далі диспетчерська формує розклад, 

враховуючи всі вище названі деталі, створений розклад передається на кафедри та в деканати, де 

перевіряється його правильність, при необхідності цей процес може повторюватись декілька разів. З метою 

спрощення цієї роботи розробляються різноманітні автоматизовані інформаційні моделі [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Система ведення розкладу занять «Попит» 

 

На даний час є багато прикладів таких систем, які спрощують складання розкладу у вузах. 

Наприклад, система ведення розкладу занять «Попит» [5] призначена для складання розкладу і формуванню 

вибірок по ряду критеріїв. Дана система дозволяє знаходити розклад за предметом і викладачем (рис. 1). 



Окрім цього, система дає можливість знаходити інформацію про предмет і про всіх викладачів, які можуть 

його викладати, але не дозволяє знаходити розклад за групою чи за студентом. 

 

Іншим прикладом є система ведення розкладу занять Хмельницького національного університету 

[6], яка дозволяє підбирати розклад по групах і по викладачах (рис. 2). Це є більш удосконалена і зручна 

система розкладу занять. Але вона не дозволяє виконувати ряд корисних функцій, таких як автоматичне 

визначення накладок, завантаженості ф наявності вільних аудиторій. 

 

 
Рисунок 2 – Система ведення розкладу занять ХНУ 

 

Основним недоліком існуючих систем можна вважати недостатню функціональність, яка заважає 

повноцінному використанню інформації, що створюється на етапі розробки розкладу. 

Метою статі є проектування і розробка автоматизованої інформаційної системи розкладу занять у 

вузі з можливістю підтримки багатофункціональності – зокрема, автоматизованого формування розкладу 

занять для студентів, груп (підгруп) та викладачів та аудиторій.  

Для забезпечення функціональності розробленої системи має бути спроектована схема бази даних. 

На відміну від ряду інших областей, ведення розкладу занять у вузах оперує достатньо формалізованих 

сутностей [7]. Ключовими сутностями, що мають зберігатися в базі даних, є:  

- Студенти (прізвище, ім’я, по батькові студента, група та підгрупа, до яких його віднесено; стать та 

адресні дані - місто, вулиця, будинок та квартира); 

- Працівники (прізвище, ім’я, по батькові працівника, посада, яку він займає, стать та його адресні дані); 

- Аудиторії (назва, номер та тип); 

- Предмети (назва та тип предмета); 

- Заняття (інформація про викладача, студента, про предмет, про тип тижня та про аудиторію); 

- Тип тижня (чисельник/знаменник). 

Відштовхуючись від необхідності забезпечення збереження інформації про наведені сутності, було 

сформовано відповідну даталогічну модель бази даних, показану на рисунку 3. 

 



 
Рисунок 3 – База даних для системи ведення розкладу занять 

 

Для перевірки ефективності розробленої моделі, було створено відповідну автоматизовану 

інформаційну систему «ДМВ» (рис. 4), що дозволяє виконувати наступні основні функції: 

1. Ведення розкладу: 

 Додавання інформації про заняття (рис. 5); 

 Вивід на друк інформації про заняття; 

 Перегляд всього списку занять; 

 Вивід на друк списку всіх занять; 

2. Формування розкладу: 

 Сформувати розклад викладачу на вказаний семестр; 

 Вивід на друк розклад викладача на вказаний семестр; 

 Сформувати розклад підгрупи на вказаний семестр; 

 Вивід на друк розклад підгрупи на вказаний семестр; 

 Сформувати розклад студента на вказаний семестр; 

 Вивід на друк розклад студента на вказаний семестр; 

 Сформувати розклад проведення занять за аудиторіями по вказаному семестру; 

 Вивід на друк розкладу проведення занять за аудиторією по вказаному семестру; 

 Сформувати список студентів вказаної підгрупи; 

 Вивід на друк списку студентів вказаної підгрупи; 

 Сформувати список студентів вказаної групи; 

 Вивід на друк списку студентів вказаної групи; 

3. Аналітика: 

 Навантаження (кількість занять) в тиждень для вказаного викладача; 

 Список навантажень (кількість занять) в тиждень для викладачів; 

 Вивід на друк списку навантажень (кількість занять) в тиждень для викладачів; 

 Навантаження лекційних занять в тиждень для вказаного викладача; 

 Список навантажень лекційних занять в тиждень для обраних викладачів; 

 Вивід на друк списку навантажень лекційних занять в тиждень для обраних викладачів; 

 Навантаження лабораторних занять в тиждень для вказаного викладача; 

 Список навантажень лабораторних занять в тиждень для обраних викладачів; 

 Вивід на друк списку навантажень лабораторних занять в тиждень для обраних викладачів; 



 Навантаження (кількість занять) в тиждень для вказаної групи; 

 Графіки по категоріях; 

4. Інші функції: 

 Показати список вільних аудиторій в вказаному корпусі в вказаний день; 

 Вивід на друк списку вільних аудиторій в вказаному корпусі в вказаний день; 

 Переглянути список працівників вказаної посади; 

 Вивід на друк списку працівників казаної посади; 

 Сформувати список працівників за датою народження в поточному місяці; 

 Вивід на друк списку працівників за датою народження в поточному місяці. 

 

 
Рисунок 4 – Інтерфейс системи «ДМВ» для ведення розкладу занять 

 

Розроблена система підтвердила свою високу ефективність і можливість повноцінного виконання 

всіх вкладених до неї функцій. Ключовим питанням при розробці системи ведення розкладу занять у вузі 

визначено коректну розробку структури бази даних, оскільки правильна організація БД дозволяє не тільки 

зберегти всі параметри зберігаємих сутностей, а й реалізувати в подальшому широкий спектр функцій на 

основі використання наявних даних. 

 

 
Рисунок 5 – Форма для додавання інформації про заняття системи «ДМВ» 

 

Отже, в статі було проведено аналіз сучасних систем автоматизації ведення розкладу занять. 

Встановлено потребу в універсальних, багатофункціональних системах ведення розкладу занять для вузів. 

Спроектовано схему БД для АІС розкладу занять у вузах, розроблено тестовий програмний продукт, що 

підтвердив ефективність розробленої моделі. 
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