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кваліфікаційна 
 робота на тему: 

«Консолідований 
інформаційний ресурс 

аналізу успішності в 
загальноосвітніх 

закладах Вінницького 
регіону» 



Метою роботи є дослідження та 

розробка консолідованого 

інформаційного ресурсу аналізу 

успішності в загальноосвітніх 

закладах Вінницького регіону, як 

інструменту для підвищення 

ефективності та якості освіти в 

регіоні.  

 

 

 

 Об’єкт дослідження роботи – 

консолідований інформаційний 

ресурс аналізу успішності в 

загальноосвітніх закладах 

Вінницького регіону. 

 

 

 Предмет дослідження – 

сукупність теоретичних та 

практичних засад створення 

консолідованого ресурсу аналізу 

успішності в загальноосвітніх 

закладах Вінницького регіону. 

 



Проаналізовано особливості розробки 

 консолідованого інформаційного ресурсу 

Обґрунтовано вибір  

сховища даних 

Визначено  

об'єкти консолідації 

Розглянуто поняття  

консолідованої інформації 



 Загальний середній бал 

 Середній бал по класах 

 Середній бал по школах 

 Середній бал по містах 

 Загальне співвідношення балів 

 Співвідношення балів по школах 

 Співвідношення балів по містах 

 Рейтинг предметів за середнім 
балом 

 Рейтинг викладачів за середнім 
балом 

 Рейтинг учнів за середнім балом 
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ВИКЛАДАЧ (<Код_викл>, ПІБ_викл, Код_школи); 

КЛАС ( <Код_класу>, Назва_класу, Рік_навчання, 
Код_школи); 

УЧЕНЬ (<Код_учня>, ПІБ_учня, Код_класу); 

ДИСЦИПЛІНА ( <Код_дисципліни>, 
Назва_дисципліни); 

ЖУРНАЛ ( <Код_журналу>, Код_дисципліни, 
Код_класу, Код_викл); 

УРОК ( <Код_уроку>, Код_журналу, Дата, Тема); 

ШКОЛА ( <Код_школи>, Назва_школи, Код_міста); 

МІСТО ( <Код_міста>, Місто); 

ОЦІНКА ( <Код_учня, Код_уроку>, Оцінка). 

Проведено нормалізацію до третьої 

нормальної форми 











В даній роботі було розроблено консолідований 
інформаційний ресурс аналізу успішності в загальноосвітніх 
закладах Вінницького регіону.  

 

Було проведено аналіз предметної області та визначено 
актуальність розробки задачі створення КІР. 

 

Спроектовано базу даних за допомогою двох методів: метод 
сутність-зв'язок та метод нормалізації відношень. В результаті 
було отримано дев’ять відношень. Також було спроектовано 
інтерфейс та звіти. 

 

Було реалізовано спроектовану базу даних у програмному 
середовищі MySQL та мовою PHP.  

 

Розраховано економічну цінність розробки та доведено її 
доцільність.  
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